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ABSTRAKT 

 Tato práce se zabývá tvorbou makrostruktury plynule litých předlitků. Je zde 

studována jak samotná struktura a děje tuhnutí tak i vlivy, které na výslednou makrostrukturu 

působí. Hlavním výsledkem je metalografické vyhodnocení závislosti mezi rychlostí odlévání 

a makrostrukturou plynule litých předlitků. Práce tedy hodnotí, jaký vliv má rychlost odlévání 

na tvorbu licí kůry, mezilehlé a středové oblasti plynule litých předlitků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Plynule litý předlitek, makrostruktura, rychlost lití, ekviaxiální krystaly, kolumnární 

krystaly, licí kůra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 This work deals with a creation of macrostructure of continuously cast semiproducts. 

There is studied structure, solidification and effects, which cause on final macrostructure. The 

main result is metallurgical evaluation dependence between casting speed and macrostructure 

of continuously cast semiproducts. The work assesses effect of casting speed on creation 

shell, intermediate and central zone continuously cast semiproducts.  

KEYWORDS 

Continuously cast semiproduct, macrostructure, casting speed, equiaxed crystals, 

columnar crystals, shell. 
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1. Úvod 

Plynulé odlévání je dnes již pevně zakotveno mezi technologiemi výroby oceli, od tavení 

v pecním agregátu, přes mimopecní zpracování tekuté oceli, vakuování až po její odlévání. 

Stává se tedy nejmodernější a nejprogresivnější technologii pro odlévání oceli uplatněnou 

v hutnictví. Finální produkt plynulého odlévání oceli je plynule litý předlitek (dále jen PLP).  

Produkt plynulého odlévání oceli, tedy PLP, se vyrábí v různých formátech a to jako blok, 

brama, sochor nebo jako speciální tvary nosníkových profilů. Práce se bude zabývat vznikem 

a charakteristice primární, nebo také lité, makrostruktury plynule litých předlitků kruhového 

příčného průřezu. 

Teoretická část této práce se zabývá tvorbou struktury předlitků během procesu plynulého 

odlévání oceli. Dojde k naznačení, kde ocel tuhne, jak se odvádí teplo, jenž ocel obsahuje 

a jak tedy dochází ke tvorbě makrostruktury v průřezu PLP.  

Makrostruktura PLP je velice důležitá pro jeho následné zpracování nebo při studiu 

vnitřních či povrchových vad, které se v tomto produktu nezřídka vyskytují. Vady plynule 

litých předlitků je ovšem kapitola samostatná a v této práci bude diskutován pouze vliv 

makrostruktury na tvorbu vad. V této práci dojde i k naznačení prevencí, jak předejít tvorbě 

vad či upozornění na slabší místa, která jsou náchylnější ke tvorbě těchto defektů. 

Samostatnou kapitolou je praktická část, ve které bude pojednáno o zpracování vzorků, 

odebraných z PLP, na reálném zařízení pro plynulé odlévání. Na reálných makroleptech je 

hledána závislost mezi rychlosti lití a výslednou makrostrukturou PLP. Je zde tedy studován 

vliv rychlosti lití na licí kůru, mezilehlou a středovou oblast. 
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2. Tuhnutí plynule litých předlitků 

Tuhnutí a krystalizace PLP jsou základními procesy, určující vývoj a charakteristiku jeho 

makrostruktury. A tedy i jakost PLP, vyjádřenou primární licí strukturou, která je pak jeden 

ze základních faktorů, určujících kvalitu finálních, většinou válcovaných, výrobků z PLP. 

Tvorba samotné struktury PLP je úzce spjata s odléváním, tedy s krystalizací, tuhnutím 

a chladnutím odlévané oceli.  

Při plynulém odlévání oceli se předlitek vždy pohybuje, a to svisle anebo po zakřivené 

dráze od svislého směru do směru vodorovného. Nebo v případě horizontálního plynulého lití 

po celé své dráze vodorovně. Tato technologie lití se však využívá poměrně zřídka, v České 

republice není provozován žádný takový licí stroj. 

Plynulé odlévání začíná napuštěním tekuté oceli z licí pánve do mezipánve. Poté 

vlastní tvorba PLP začíná v krystalizátoru a postupně probíhá ve třech oblastech, které 

se zásadně liší technickým provedením způsobu chlazení a současně způsobem odvodu tepla 

z povrchu tuhnoucího a chladnoucího PLP. 

Tyto oblasti chlazení – zóny, jsou postupně nazývány primární, sekundární a terciarní. 

[5] 

2.1 Primární zóna 

 V primární zóně ocel tuhne v kovové formě – krystalizátoru. Zde je odvedena značná 

část tepla, které je obsaženo v oceli; obvykle se uvádí 20 až 30 % z celkového množství tepla, 

odvedeného z PLP na licím stroji. V krystalizátoru je nejprve tekutá ocel ve styku se stěnou 

krystalizátoru a postupně se vytváří tzv. licí kůra. Ta pak, jako již primárně utuhlá vrstva, 

postupuje dále krystalizátorem a odvod tepla je zde zajišťován stykem se stěnami 

krystalizátoru.  Licí kůra pak drží tekutou ocel uvnitř PLP na jeho výstupu z krystalizátoru 

a přechodu do sekundárního chlazení.   

Tloušťka utuhlé kůry je v krystalizátoru ještě malá, co se týče poměru k průměru 

tuhého jádra.  V primární oblasti chlazení je její tvorba závislá na tepelné práci krystalizátoru, 

kde probíhá odvod tepla přes několik teplotních rozhraní. Dosažení rovnoměrného odvodu 

tepla z PLP v krystalizátoru, jak po jeho výšce tak zejména i šířce, je základním 

předpokladem vytvoření dostatečně silné, ale hlavně rovnoměrné licí kůry.  

Jestliže je v primární zóně chlazení rovnoměrné, je vytvořen základ pro vznik homogenní 

makrostruktury celého PLP. Chlazení v primární zóně ovlivňuje také povrchovou jakost 

předlitku, neboť povrchové vady, které se vyskytují ve vnější vrstvě jemných dendritických 

krystalů, jsou zapříčiněny zpravidla nesprávným způsobem chlazení. 
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Licí kůra, vznikající v krystalizátoru, musí odolávat ferostatickému tlaku ještě tekuté oceli 

v dále postupujícím předlitku. Tato ocel, nazývaná tekuté jádro, pak tuhne při průchodu PLP 

sekundárním a terciárním chlazením. 

 Vytvářená licí kůra, důsledkem intenzivního odvádění tepla z PLP v krystalizátoru, má 

snahu se smršťovat a tím tak vytvářet mezeru mezi stěnami krystalizátoru a povrchem plynule 

litého předlitku. Tím je v místě odtržení kůry výrazně snížen odvod tepla, narušena její 

rovnoměrnost a snížená její tloušťka v daném místě.  

Jak jsem se tedy již dříve zmínil, funkce krystalizátoru spočívá ve tvorbě primární - licí 

kůry PLP, která musí být rovnoměrná, a hlavně dostatečně pevná viz (obr. 2.1). Důležitým 

faktorem je technický stav krystalizátoru, kde probíhá prvotní tuhnutí oceli. V krystalizátoru 

má povrchová kůra při teplotě 50-100°C pod solidem velice nízkou tažnost a tím i malou 

schopnost odolávat tepelným i tahovým napětím, či deformačnímu namáhání. Důvodů pro 

vznik napětí může být hned několik: 

 ferostatický tlak na tenkou kůru 

 tření mezi stěnou krystalizátoru a PLP 

 nesprávná konicita krystalizátoru 

 smršťování licí kůry v důsledku jejího postupného ochlazování a fázových přeměn 

 chybně zvolený licí prášek 

 v případě volného lití nevhodné mazací médium, obvykle řepkový olej 

 

 

Obr. 2.1 Schéma průběhu tuhnutí oceli v oblasti jejího styku se stěnou krystalizátoru [16] 

2.1.1 Odvod tepla v zóně primárního chlazení 

Intenzita, s jakou je teplo odváděno v krystalizátoru, souvisí přímo s teplotou povrchu 

PLP. Rozhodujícím faktorem je zde přenos tepla vedením, které se uskutečňuje jak 

v předlitku, tak také ve stěnách krystalizátoru. Přenos tepla konvekcí se realizuje v tekuté 
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oceli při pronikání proudu oceli do PLP. Při vzniku mezery mezi povrchem předlitku a vnitřní 

stěnou krystalizátoru dojde k poklesu teploty povrchu na 600 až 900 °C. Poté se teplota 

povrchu znova rychle zvětšuje a při výstupu z krystalizátoru se průměrné teploty povrchu 

předlitku pohybují v rozmezí 700 až 1250°C a to podle toho o jaký profil se jedná. 

Nejvýrazněji ovlivňuje povrchovou teplotu PLP rychlost odlévání – čím vyšší tím vyšší 

teplota. [8] 

Dále je potřeba zmínit, že odvod tepla z předlitku ovlivňují i některé další 

technologické parametry. Jsou to: 

- Licí rychlost 

- Průtočné množství vody v krystalizátoru 

- Materiál krystalizátoru → Cu, Cu + Pt, Cu Cr Ni aj. 

- Ochrana pracovních ploch → galvanické povlaky, chrom, kovokeramika aj. 

- Mazání krystalizátoru 

- Geometrie krystalizátoru 

- Přehřátí oceli a konvekce 

- Chemické složení oceli 

Na následujícím obrázku (obr. 2.2) můžeme vidět jak teplotní gradienty, tak případ, 

kdy je tekutý kov v přímém styku se stěnou krystalizátoru či situaci, kdy vzniká mezi stěnou 

krystalizátoru a utuhlou kůrou, mezera. 

 

Obr. 2.2 Přestup tepla v primární oblasti chlazení (a - tekutá ocel, b - utuhlá kůra předlitku, c 

- mezera, d - stěna krystalizátoru, c - chladící voda) [8] 
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2.2 Sekundární zóna 

Z krystalizátoru PLP postupuje do oblasti sekundárního chlazení. Sekundární zónou 

chlazení označujeme oblast mezi krystalizátorem a terciární oblasti chlazení, obvykle 

umístěnou v uzavřené komoře. V této zóně  se teplo z povrchu PLP odvádí ostřikem chladící 

vodou, vodními nebo vodovzdušnými tryskami, případně kombinací obou těchto způsobu.  

Předlitek je zde veden opěrnými válci nebo chlazenými vodítky. Intenzita chlazení se při 

průchodu touto zónou postupně snižuje. To má za následek vytvoření rovnoměrně klesajícího 

teplotního spádu v tuhnoucím předlitku. To je samozřejmě předpoklad získání PLP vyhovující 

kvality. 

Funkce sekundárního chlazení spočívá v pokračujícím odvodu tepla z tuhnoucího 

předlitku, který opustil krystalizátor. U sekundárního chlazení se teplo odvádí ve velké míře 

přímým ostřikem povrchu plynule litého předlitku. Tvorbu primární licí struktury předlitku 

pod licí kůrou v mezilehlé a středové oblasti příčného průřezu zásadně určuje intenzita 

a rovnoměrnost sekundárního chlazení. 

Především sekundární chlazení má vliv na charakter vnitřní struktury plynule litých 

předlitků. Průběh teplotního gradientu sekundárního chlazení v utuhlé licí kůře je dán 

intenzitou ostřiku povrchu plynule litého předlitku. V již utuhlé části PLP vznikají tepelná 

napětí, které mohou výrazně ovlivnit vznik vnitřních, ale i povrchových defektů. [15] 

Pro požadavek kvality PLP a zároveň potřebu účinného sekundárního chlazení, které 

zajišťuje utuhnutí kontislitku po celém průřezu v požadované vzdálenosti od krystalizátoru, 

se musí respektovat některé základní požadavky na intenzitu chlazení. Tyto základní 

požadavky jsou ovšem více či méně v protikladu, proto je nutno dosáhnout určitého 

kompromisu a to optimální intenzity chlazení, která vyhovuje těmto podmínkám: 

 zajištění vysoké intenzity chlazení pro tvorbu dostatečně silné a pevné utuhlé kůry 

 potřeba vysoké intenzity chlazení pro vznik široké oblasti rovnoosé licí struktury PLP. 

 požadavek měkkého chlazení pro vznik bezdefektní povrchové a mezilehlé oblasti 

PLP 

 potřeba intenzivního odvodu tepla z povrchu PLP pro získání bezdefektní oblasti 

středové struktury 

Abychom získali bezchybnou licí strukturu PLP, musí být zajištěna co nejvyšší 

rovnoměrnost chlazení, kterou docílíme dodržováním určitých zásad: 



15 

 ostřiková charakteristika v příčném směru musí být analogická příčnému teplotnímu 

profilu povrchu PLP 

 intenzita chlazení v podélném směru se musí rovnoměrně snižovat se stoupající 

vzdálenosti od krystalizátoru  

 v podélném směru vyloučit nebo minimalizovat reohřev povrchu PLP mezi jeho 

ostřikem v jednotlivých ostřikových rovinách  

 minimalizovat reohřev povrchu PLP po jeho výstupu z poslední sekce sekundáru 

Jestliže dojde k porušení jednoho z výše uvedených požadavků na práci sekundárního 

chlazení, lze předpokládat, že dojde ke snížení kvality vnitřní struktury PLP. [15] 

2.2.1 Odvod tepla v zóně sekundárního chlazení 

V oblasti sekundárního chlazení se uplatňují všechny tři způsoby přenosu tepla 

a to vedením, konvekcí a radiací. 

 

Obr. 2.3 Schéma sekundárního chlazení [18] 

Během toho, co PLP prochází pásmem sekundárního chlazení, se odvádí teplo z jeho 

povrchu sáláním, konvekcí, chlazením ostřikovým nebo vodovzdušným a vedením 

do opěrných válců, což je uvedeno na výše uvedeném obrázku (obr. 2.3). Teplo, které se 

odvádí sáláním, či konvekcí nemůžeme v podstatě nijak regulovat a do jisté míry to platí i pro 

podíl tepla, které je odvedeno válečky. Chladící trysky zabezpečují následující funkce: 
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- řízení délky tekutého jádra 

- růst tuhnoucí kůry oceli a následně její zpevňování 

- přispívají k chlazení licího stroje 

Rychlost, kterou předlitek tuhne, může být ovlivněna různými režimy ostřiku. Na 

přiloženém obrázku můžeme vidět rozdíl mezi dvěma různými režimy ostřikového chlazení 

předlitku. Měkké chlazení dodržuje vysoké výstupní teploty PLP, což je důležité především 

v případě přímého válcování. Druhý případ je chlazení intenzivní, které umožňuje zvýšení 

rychlosti lití, ovšem současně roste nebezpečí vzniku vnitřních defektů, překročí-li teplota při 

reohřevu danou mez. Zmínil jsem reohřev, tím bychom měli rozumět zpětný ohřev povrchu 

předlitku, způsobený tepelným tokem ze středové části předlitku, kde je ocel obvykle ještě 

v tekutém skupenství. K reohřevu dochází v nechlazených úsecích PLP, to je mezi 

jednotlivými průchody pod tryskou, mezi jednotlivými chladicími zónami nebo nakonec 

po výstupu PLP ze zóny sekundárního chlazení.  

 Použité režimy chlazení – chladicí křivky – jsou voleny zásadně podle značky 

odlévané oceli, tedy jejího chemického složení. Intenzivní chlazení bývá použito pro 

nízkouhlíkové oceli, oceli bez požadavků na prvotřídní kvalitu, jako jsou např. betonářské 

oceli apod. Střední intenzitu chlazení používáme u ocelí vysokouhlíkových a 

nízkolegovaných. Měkké chlazení pak, zvláště jako prevenci vzniku trhlin v PLP, vyžadují 

oceli vysoce legované a zvláště mikrolegované.  

 Co se týče závislosti intenzity sekundárního chlazení na licí rychlosti, můžeme říci, 

že absolutní množství chladicí vody se zvyšuje se zvyšující se rychlostí, obvykle 

od nezbytného minima pro chlazení vlastního stroje přímo úměrně. Naopak intenzita chlazení 

v měrné podobě, obvykle v litrech na kilogram oceli, zůstává pro danou křivku vždy 

konstantní. Zajišťuje to dnes již samozřejmě používaný dynamický model chlazení, měnící 

množství ostřikové vody s rychlostí lití. [8,9] 

2.3 Terciární zóna 

Oblast terciárního chlazení PLP tvoří závěr technologického schématu ZPO. Poté, 

co předlitek opustí zónu sekundárního chlazení, chladne povrch předlitku přirozenou 

konvekcí nebo sáláním. Základními technologickými jednotkami jsou tažné a rovnací 

systémy – válce a dělící zařízení.  

Z hlediska technologického nás především zajímá další tuhnutí plynule litého předlitku 

v závislosti na délce tekutého jádra. V této zóně je, u zakřivených nebo radiálních licích 
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strojů, velmi důležitý bod rovnání PLP. Teplota PLP v tomto bodě spolu s jeho rovnáním jsou 

mnohdy rozhodující faktory určující kvalitu odlitého produktu. 

Při rovnání PLP s povrchovou teplotou pod cca 900°C je zvláště u mikrolegovaných 

ocelí velká pravděpodobnost výskytu podpovrchových nebo mezilehlých trhlin. Rovněž 

rovnání PLP s ještě tekutým jádrem může být příčinou zhoršení středové jakosti PLP. To se 

samozřejmě netýká technologie tzv. „soft reduction“, kdy je plynule litý předlitek v tažných 

a rovnacích stolicích záměrně podroben mírné redukci, ke zlepšení homogenity běžně porézní 

středové oblasti. 

Dělicím agregátem je kyslíko-acetylenový pálicí stroj. Pro malé formáty se používaly 

mechanické nůžky, které však často způsobovaly nepřípustné deformace PLP. V menší míře, 

jen u sochorových strojů, se používají letmé nůžky.  

 2.3.1 Odvod tepla v zóně terciárního chlazení 

V terciární oblasti je ukončen nástřik vody či vodovzdušné směsi na povrch předlitku 

a chlazení se prakticky realizuje vlivem okolní atmosféry. Teplo, jenž obsahuje PLP je tedy 

odváděno do okolí převážně sáláním, v menší míře pak přirozenou konvekcí viz (obr. 2.5). 

 Pro přestup tepla z povrchu PLP je nejsměrodatnějším odporem vrstva okují a kůra 

předlitku. Terciární oblast chlazení je tedy volné ochlazování PLP na vzduchu. 

 Z již známých výsledků je známo, že určující pro odvod tepla v této zóně chlazení 

je přenos tepla sáláním (cca 88%), kdežto přenos konvekcí se provádí pouze z cca 12% 

z celkové hodnoty odváděného tepla. [1,8] 

 

Obr. 2.5 Schéma podmínek ochlazování plynule litého předlitku v terciální oblasti, 1 - Tekutá 

ocel, 2 - Utuhlá ocel, 3 - Okuje, 4a - Okolní atmosféra, 4b - Vodící válce, 4c - Rovnací válce, 

4d - Tažné válce [8] 
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3. Charakteristika makrostruktury plynule litých předlitků 

Teorie krystalizace a tuhnutí kovu ve formě nám obecně říká, že krystaly vznikající 

z taveniny se nazývají dendrity (rozvětvené krystaly). Rozlišuje tři druhy primárních krystalů: 

  globulity (kulovité krystaly), popř. velmi jemné polyedry;  

  kolumnární (sloupkovité) dendrity;  

  ekviaxiální (rovnoosé) dendrity, polyedry.  

Primární, nebo také litá, makrostruktura plynule litých předlitků prakticky nezná prvý druh 

dendritů (globulity) a je tvořena pouze dalšími dvěmi druhy primárních krystalů.  

Kolumnární (sloupkovité) dendrity  

Vznik kolumnárních dendritů je pro krystalizaci odlitků snadnější. Ke svému vzniku 

potřebují intenzivní odvod tepla z taveniny a rostou pak ve směru odvodu tepla. Kolumnární 

dendrity mohou vznikat v celém průřezu odlitku a při velmi intenzivním odvodu tepla jedním 

směrem nemusí vzniknout středová oblast ekviaxiálních dendritů. Kolumnární dendrity se pak 

setkají v ose odlitku, vzniká tzv. transkrystalizace.  

Ekviaxiální (rovnoosé) dendrity 

Pro tento typ dendritů se někdy také používá termín „polyedrické“, což vystihuje fakt, 

že tyto dendrity jsou v podstatě neorientované rovnoosé mnohostěny. Při tuhnutí předlitku 

vznikají při malé intenzitě odvodu tepla z ještě tekuté oceli v mezilehlé nebo středové oblasti 

průřezu. Zde již není přesně „určen“ směr odvodu tepla a proto tyto dendrity mají náhodnou 

orientaci. [17] 

Makrostruktura PLP je obvykle tvořena třemi základními oblastmi. Tento fakt je patrný na 

následujícím schématu i fotografii skutečného makroleptu příčného řezu předlitkem, ať již 

čtvercového nebo kruhového průřezu viz (obr. 3.1). Jsou to následující oblasti. 

 

Obr. 3.1 Znázornění schematického a skutečného makroleptu příčného řezu předlitkem 

čtvercového a kruhového formátu. [17] 
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3.1 Licí kůra 

Je první vrstva makrostruktury tvořícího se předlitku. Začíná se tvořit v horní části 

krystalizátoru, kde je tekutá ocel v přímém styku s pracovní stěnou krystalizátoru. Zde 

je z tekuté oceli intenzivně odváděno teplo, ocel tuhne a vzniká tzv. licí kůra. Její tloušťka 

postupně narůstá, klesá její povrchová teplota a dochází k jejímu smršťování.  

Vzhledem k intenzivnímu odvodu tepla je tvořena drobnými rovnoosými krystaly. 

V případě přerušení nebo výraznému snížení odvodu tepla (odtržení licí kůry od stěny 

krystalizátoru) je licí kůra velmi tenká (až prakticky schází), předlitek tuhne od počátku 

kolumnárními krystaly. Tento případ je patrný na fotografii makroleptu kruhového předlitku, 

v poloze 9 až 10 hodin nebo na makroleptu čtvercového předlitku v oblasti horních rohů 

(obr. 3.1). Toto místo je pak kritické. Jednak pro ztrátu podpírání kůry stěnou krystalizátoru 

hrozí nebezpečí jejího protržení a vzniku průvalu. A jednak pro vznik velkého teplotního 

gradientu po intenzivním ostřiku ztenčené licí kůry v tomto místě, kde po výstupu předlitku 

z krystalizátoru vznikají často povrchové a podpovrchové vady; např. trhliny, podélné 

zborcení nebo často obojí. 

3.2 Mezilehlá oblast 

Tou nazýváme oblast mezi licí kůrou a oblastí středovou. U předlitků velkých formátů 

bývá z  důvodu rozdílného stupně nebezpečnosti případných vad v různých vzdálenostech 

od povrchu mezilehlá oblast ještě členěna na podpovrchovou a mezilehlou. V této oblasti se 

formuje převážná část makrostruktury předlitku, z velké části v sekundárním chlazení. 

Jak je také vidět na výše uvedených obrázcích je mezilehlá oblast tvořená nejprve 

kolunmárními krystaly (po licí kůře) a poté krystaly rovnoosými. Jejich vzájemný poměr 

záleží na mnoha faktorech a parametrech lití. Ne zcela výjimečný je případ, že v této oblasti 

se krystaly rovnoosé nevyskytují a kolumnární krystaly zasahují až do středové části 

předlitku. Tento případ makrostruktury se nazývá transkrystalizace. 

Z hlediska kvality předlitku a hlavně finálního výrobku je výhodná struktura obsahující co 

největší podíl rovnoosých krystalů. Nejmíň příznivá je pak transkrystalizace. Hranice 

kolumnárních krystalů, u mnohých ocelí obohaceny karbidy nebo nitridy, jsou potencionální 

příčinou mezilehlých trhlin.  

3.3 Středová oblast 

Je to oblast osové části předlitku a jejího blízkého okolí. Není přesněji definována, 

avšak dle konkrétního rozměru předlitku je za ni považována středová oblast s výskytem 
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lunkru, ředin, všech případných necelistvostí a silných segregací, včetně segregací 

negativních.    Je formována v sekundárním chlazení, konečné tuhnutí předlitku pak obvykle 

probíhá již po výstupu ze sekundáru, v terciárním chlazení. 

Makrostruktura této oblasti bývá většinou tvořena hrubými (na rozdíl od licí kůry) 

rovnoosými dendrity. Je možno obecně říci, že čím větší je středová oblast rovnoosých 

krystalů tím méně je předlitek zatížen typickými středovými vadami. Naopak v případě 

transkrystalizace je možno s velkou pravděpodobnosti očekávat v osové části předlitku výskyt 

různých typů středových necelistvosti a silných segregačních jevů. 
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4. Vliv charakteru makrostruktury na potenciální vznik vad  

Na vlastnosti plynule litých předlitků lze nahlížet ze dvou různých pohledů. Je to pohled 

na primární licí makrostrukturu PLP a také pohled na jeho vady, ať už povrchové nebo 

vnitřní. Tato dvě hlediska spolu velice úzce souvisí, nikoliv vždy však jednoznačně. 

V případě licí struktury vždy a co se týče vad, tak v jednotlivých případech závisí výsledné 

vlastnosti finálního produktu na způsobu a stupni přetváření plynule litého předlitku. Tímto 

lze charakterizovat vztah mezi makrostrukturou PLP a jejich vadami následujícími, ovšem 

někdy protichůdnými větami: 

- nepříznivě utvářena licí makrostruktura může být příčinou vad v PLP; 

- i nepříznivě vytvořená makrostruktura nemusí být příčinou vad, protože ji lze takzvaně 

„napravit“ dalším zpracováním; 

- některé vady vznikají v důsledku či za přispění nevhodné makrostruktury (iniciace vad 

na hranicích velkých kolumunárních krystalů či segregací na hranicích zrn); 

- některé vady vznikají i v ideálně utvářené makrostruktuře (příčinou jsou většinou 

mechanická napětí). 

Musíme však doplnit, co přesně je myšleno pojem „nepříznivě utvářena licí 

makrostruktura“. Čili je to struktura s nerovnoměrnou primární vrstvou jemných 

equiaxiálních krystalů, rozsáhlou sekundární zónou velkých a dlouhých kolumunárních 

krystalů a s malou, až v případě transkrystalizace žádnou zónou equiaxiálních  polyedrických 

krystalů ve středové oblasti kontislitku. Také pro mnohé další zpracování a použití lze za 

nepříznivou považovat hodně porézní, ředinovou a segregovanou osovou část struktury. Právě 

přemosťování dlouhých kolumunárních krystalů je základní příčinou ředin, lunkrů a tvorby 

„miniingotů“, se silným výskytem lokálních segregací.  

K primární zóně jemných krystalů, které byly vytvořeny počátečním tuhnutím oceli 

v krystalizátoru (licí kůra), musíme dodat, že pro kvalitu PLP nebo nebezpečí vzniku průvalu 

pod krystalizátorem je nejbezpečnější kůra nerovnoměrná, lokálně tenká, v mezních 

případech pod lokálním vborcením skoro zcela chybějící, než licí kůra tenčí, ale rovnoměrná 

po celém obvodě plynule litého předlitku. 

Na druhou stranu můžeme říci, že ideálně utvářená makrostruktura má: 

- dostatečně tlustou, a co je velice důležité, hlavně rovnoměrnou primární licí kůru; 

- krátkou nebo v nejlepším případě žádnou zónu kolumunárních krystalů; 
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- rozsáhlou zónu equiaxiálních polyedrických krystalů v podpovrchové i centrální části 

PLP, bez výrazných segregací nebo ředin. 

Mimo jiné, že utváření makrostruktury PLP velkou měrou ovlivňují některé technologické 

parametry odlévání (zvláště pak rychlost lití a intenzita primárního i sekundárního chlazení), 

je třeba říci, že rovněž velký a námi neovlivnitelný vliv má chemické složení odlévané oceli. 

Je to právě obsah uhlíku, který má velký vliv na vznik trhlin a segregací, dále pak obsah 

fosforu, manganu, legujících a mikrolegujících prvků. O síře se nemusíme zmiňovat, jelikož 

dnes obvykle při jejich dosahovaných obsazích je její vliv minimální, lépe řečeno žádný.  

Pouze namátkou můžeme zmínit, že jiná jsou rozmezí obsahu uhlíku kritická pro vznik 

vnitřních trhlin a jiná pro tvorbu povrchových trhlin. Co se týče problému uhlíkových 

segregací, tak stoupá s jeho obsahem, jsou prvky, které zjemňují nebo zvýrazňují licí 

strukturu atd. [10] 
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5. Vliv plynulého odlévání na výslednou makrostrukturu 

   Tvorbu makrostruktury plynule litých předlitků a její výsledný charakter ovlivňuje 

mnoho faktorů. Jednak jsou to základní faktory, které jsou s plynulým odléváním sice spjaty, 

avšak existují nezávisle bez našich možností je měnit nebo ovlivňovat. Některé nelze měnit 

vůbec, některé zase nelze měnit v průběhu vlastního odlévání. Jsou to např. technologie 

zpracování tekuté oceli před odléváním, typy agregátů pro mimopecní zpracování oceli 

(pánvová pec, vakuovací zařízení) a hlavně vlastní zařízení pro plynulé odlévání  - licí stroj. 

Tedy obecně řečeno - specifické podmínky každé ocelárny. Rovněž zákonitosti tuhnutí a 

krystalizace oceli, vyplývající ze samotné fyzikální podstaty této technologie odlévání, 

nezměníme. 

Typickým představitelem faktorů, které nelze měnit nebo ovlivnit je značka odlévané 

oceli, tedy její chemické složení. I když to ovlivňuje charakter makrostruktury zásadním 

způsobem je to parametr daný požadavkem zákazníka.  

Vliv plynulého odlévání na výslednou makrostrukturu, i např. v rámci jedné dané 

značky oceli, je však zásadní. Na rozdíl od faktorů zmiňovaných v předchozím odstavci, jsou 

na druhé straně parametry, kterými můžeme zásadně plynulým litím výslednou 

makrostrukturu PLP ovlivnit. Mohli bychom je nazvat faktory dynamickými. Jsou to např. 

teplota přehřátí oceli nad teplotu likvidu, intenzita primárního chlazení, oscilační parametry 

krystalizátoru, intenzita sekundárního chlazení atd.   

Typickým představitelem těchto faktorů, které mohou zásadně ovlivňovat charakter 

makrostruktury, a to i v průběhu jedné tavby, je rychlost odlévání. 

Lze říci, že výslednou strukturu PLP a výskyt vad v ní určují následující faktory, 

parametry nebo technologické uzly plynulého lití: 

 chemické složení oceli; 

 stav tekuté oceli dodané k odlévání; 

 parametry mezipánve; 

 způsob ochrany licího proudu oceli;  

 přehřátí oceli nad teplotu likvidu 

 licí rychlost; 

 způsob ochrany licího proudu oceli;  

 primární chlazení, z tepelného hlediska; 

 krystalizátor 
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 parametry licího prášku, respektive mazacího média; 

 řízení hladiny oceli v krystalizátoru; 

 parametry oscilace krystalizátoru; 

 sekundární chlazení z tepelného hlediska; 

 sekundární chlazení z konstrukčního hlediska; 

 terciární chlazení 

 teplota PLP v místě rovnání; 

 vedení sochoru v technologické ose ZPO; 

 práce tažných a rovnacích stolic; 

 doplňkové technologické faktory 

∙ vakuování 

∙ pánvová pec 

∙ elektromagnetické míchání. [9] 

Pro přehled všech faktorů, které se podílejí na tvorbě makrostruktury plynule litých 

předlitků, byl sestrojen pro potřeby této práce Išikawův diagram příčin a následků (obr. 5.1). 
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Obr. 5.1 Išikawův diagram příčin a následků 

Každý ze  základních uzlů, uvedených v diagramu, pak v sobě zahrnuje řadu 

parametrů, s menším nebo větším vlivem na tvorbu a charakter vzniklé primární 

makrostruktury. Dále budou výše uvedené parametry komentovány s tím, že podrobněji 

budou zmíněny pouze ty, které dle odborné literatury mají zásadní vliv na makrostrukturu 

PLP. 

5.1 Chemické složení oceli 

Jak již bylo v úvodu této stati řečeno, chemické složení odlévané oceli má, bez ohledu 

na další faktory, základní vliv na charakter primární licí strukturu. Zásah do tohoto faktoru ve 

smyslu úpravy nebo korekce složení však není prakticky možný. 

Zásadní vliv na makrostrukturu PLP má obsah uhlíku. Obecně, s odhlédnutím k dalším 
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parametrům lití, pak makrostrukturu ovlivňují již v menší míře prvky jako mangan, legující 

prvky a zvláště mikrolegující prvky. A to ty, které jsou karbido a ntridotvorné. Z nich pak 

zvláště niob, vanad, bor, titan, zirkon apod. prokazatelně zvyšují sklon předlitků k tvorbě 

trhlin, zvláště trhlin mezilehlých. Tvoří síťoví karbidů, nitridů nebo karbonitridů po hranicích 

primárních zrn, čímž zvláště ve výrazně kolumnární struktuře vytváří podmínky pro tvorbu 

trhlin po hranicích těchto dendritů.  Při odlévání mikrolegovaných ocelí na ZPO (zařízení pro 

odlévání oceli) proto hraje mimořádně důležitou roli teplota v místě rovnání PLP. Čím je 

teplota nižší tím se zvyšuje náchylnost odlévaných předlitků k tvorbě trhlin, zvláště 

mezilehlých.  

Naopak, legující prvky v případě nízkolegovaných ocelí jako jsou Cr, Mo či Ni, 

nezvyšují v běžném množství od minima cca 20 až 30 ocelářských bodů až po obsahy v řádu 

několika procent, náchylnost oceli ke vzniku trhlin. 

Chemické složení (značka oceli) a makrostruktura PLP je však problematika tak 

rozsáhlá, že přesahuje rámec této práce, proto je zde uvedeno na následujících přiložených 

reálných fotografií makroleptů jen příklad velmi rozlišného charakteru makrostruktury pro 

odlišná složení odlévané oceli.  

 Ocel 1  - 0,08 % C, 0,40 % Mn, 0,94 % Mo 

Makrostruktura (obr. 5.2) má nevýrazně čitelnou licí kůru, krátkou zónu podpovrchových 

rovnoosých polyedrických krystalů a velkou mezilehlou zónu jemných tenkých 

sloupcovitých krystalů. Ta sahá až do středové části PLP – transkrystalizace. 

 

Obr. 5.2 Makrolept oceli s chemickým složením 0,08 % C, 0,40 % Mn, 0,94 % Mo 

 Ocel 2  -  0,15 % C, 1,15 % Mn, 0,05 % Nb 
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Makrostruktura této oceli (obr 5.3), mikrolegované niobem, má zásadně odlišný charakter. 

Za jasně čitelnou licí kůrou drobných rovnoosých krystalů následuje velká mezilehlá 

oblast širokých a dlouhých sloupcovitých krystalů. Plošně malá středová část PLP je 

tvořena rovnoosými krystaly. 

 

Obr. 5.3 Makrolept oceli s chemickým složením 0,15 % C, 1,15 % Mn, 0,05 % Nb 

 Ocel 3  -  0,31 % C, 0,75 % Mn, 0,25 % Mo 

Tato ocel (obr. 5.4), má nejpříznivěji utvářenou makrostrukturu zcela odlišného 

charakteru, než ocel předchozí. Po licí kůře tvořené drobnými rovnoosými krystaly 

následuje malá, mezilehlá oblast krátkých, sloupcovitých krystalů. Takřka celá mezilehlá 

a středová oblast je pak tvořena rovnoosými polyedrickými krystaly. 

 

Obr. 5.4 Makrolept oceli s chemickým složením 0,31 % C, 0,75 % Mn, 0,25 % Mo  
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5.2 Stav tekuté oceli 

Je to faktor s menším vlivem na tvorbu struktury. Pod pojmem „stav tekuté oceli“ si 

obvykle představujeme obsah plynů v oceli, obsah a složení nekovových vměstků, stav její 

homogenizace, ať již teplotní nebo chemické. Lze tady logicky zahrnout i teplotu odlévané 

oceli, té však pro svou podstatnou důležitost bude věnován samostatný bod. 

5.3 Mezipánev 

Je jedním z nejdůležitějších uzlů zařízení pro plynulé odlévání. Ovlivňuje stabilitu 

procesu lití a kvalitu předlitku. Mezipánev se zařazuje mezi krystalizátor a hlavní licí pánev 

a plní základní funkce: 

- umožňuje vyplouvání nekovových vměstků z dezoxidace oceli do krycí (izolační) 

strusky; 

- umožňuje regulaci hmotnostního toku tekuté oceli do krystalizátoru; 

- snižuje ferostatický tlak tekutého kovu; 

- minimalizuje rozstřik oceli; 

- zrovnoměrňuje teplotu odlévané oceli; 

- odstraňuje turbulenci licího proudu; 

- odděluje ocel od strusky. 

U víceproudých zařízení pro plynulé odlévání oceli zajišťuje mezipánev také rovnoměrné 

rozdělení oceli do jednotlivých licích proudů. Správná funkce mezipánve je dána jejím 

konstrukčním řešením a použitým žáruvzdorným materiálem. Pro usměrnění snížení 

nepříznivého účinku dopadu proudu oceli z licí pánve se používají různé typy dopadových 

desek. Pro usměrnění proudění v mezipánvi a jeho zrovnoměrnění  - snížení retenčních časů 

krajních proudů, se používají nejrůznější hrázy, přepážky, clony apod. 

Jedním z parametrů, který sice nesouvisí jen s činností mezipánve, ale je s ní úzce spjat, 

je přehřátí oceli. 

5.4 Způsob ochrany licího proudu oceli 

 Faktor bez vlivu zásadního na tvorbu makrostruktury, ale s možností jejího zatížení 

nepříznivými vadami – bublinami, zvláště podpovrchovými nebo oxidickými vměstky, 

vznikajícími z reoxidace proudu oceli při jejím přechodu z licí pánve do mezipánve nebo 

z mezipánve do krystalizátoru. 

 Způsoby ochrany proudu oceli při lití z mezipánve do krystalizátoru jsou tři: 
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o ponorná trubice – běžný způsob pro lití kruhových i pravoúhlých formátů nad cca 130 mm 

o ochrana inertním plynem – pří lití malých formátů dozátorovým litím 

o bez ochrany 

Při lití ponornou trubicí je často používaná ještě ochrana inertním plynem v ní, 

provozně se naopak neujalo lití z licí pánve do mezipánve ve vakuové komoře. 

5.5 Přehřátí oceli v mezipánvi 

Přehřátí oceli v mezipánvi nad teplotu likvidu odlévané oceli je jeden ze základních 

parametrů ovlivňujících charakter primární struktury PLP. Také se běžně pro charakterizování 

teplotního stavu odlévané oceli používá pojem „teplota lití“. Teplota přehřátí je však mnohem 

výstižnější, protože je dostatečně vypovídající i když neznáme teplotu likvidu odlévané 

značky. 

 Přehřátí oceli nad teplotu likvidu posuzujeme v mezipánvi, i když tato hodnota není 

stejná jako teplota přehřátí v krystalizátoru. Toto kritérium je z hlediska provozního 

samozřejmě vhodnější než sice exaktnější hodnoty u tekuté oceli v krystalizátoru, ale 

v běžných podmínkách ocelárny neznámé, neměřené. Nicméně pro bezpečnost odlévání 

a správnou neboli optimální teplotu odlévání oceli není zcela rozhodující absolutní hodnota, 

ale hodnota daná v každé jednotlivé ocelárně vlastní zkušeností, navíc specifikovanou pro 

jednotlivé skupiny jakosti. Ty jsou obvykle vytvořeny podle obsahu uhlíku, legujících prvků, 

které ovlivňují teplotu likvidu, případně prvku mikrolegujicích. 

 Co se týče vlivu přehřátí na strukturu plynule litého předlitku, zde je odpověď 

poměrně jednoznačná. Když je teplota přehřátí vysoká, tak způsobuje velkou oblast 

kolumunárních krystalů a podporuje vznik defektů, přesněji vznik vnitřních trhlin. Čili 

chceme-li dosáhnout příznivého utváření struktury, bude nejlepší odlévat s co nejnižší 

možnou teplotou přehřátí.  

 Může se zdát, že je toto tvrzení pouze obecné a může být korigováno různými dalšími 

parametry, což můžeme dokladovat tvrzením, že i s velkou zónou kolumunární struktury 

můžeme dosáhnout dobrou středovou kvalitu PLP při aplikaci elektromagnetického míchání. 

A zase na druhou stranu ani zcela rovnoosá vnitřní struktura nám nezaručuje, že PLP bude 

bez výrazných segregací v případě špatného stavu licího stroje. [10] 

Plynulé odlévání oceli vyžaduje co nejmenší přehřátí nad teplotou likvidu. Hlavní 

technologické parametry, které ovlivňují teplotní ztráty v mezipánvi, jsou celková doba 

odlévání jedné tavby, licí rychlost, počet licích proudů a teplotní ztráty v pánvi a mezipánvi.  
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 Běžná teplota v mezipánvi pro plynulé odlévání se pohybuje v rozmezí 10-50°C nad 

teplotou likvidu. Doporučená teplota by se tedy měla pohybovat v rozmezí 10-35°C. Základ 

pro dodržení optimální licí teploty je dokonalá znalost teploty likvidu dané oceli. Je obecně 

známo, že na teploty likvidu má, dle binárního diagramu Fe-C, největší vliv obsah uhlíku. 

[10] 

5.6 Rychlost lití 

Rychlost lití můžeme obecně definovat jako rychlost, kterou opouští předlitek 

krystalizátor. K vzniku bezdfektní makrostruktury předlitku a zároveň splnění provozních 

požadavků musí být její hodnota optimální. To znamená, že na jedné straně musí zaručit odlití 

celé tavby bez teplotních „problémů“ v konci tavby a plnění výkonnostních požadavků 

z hlediska návaznosti na další zpracování PLP, na další tavby v sekvenci a z hlediska 

opotřebení keramických materiálů (vyzdívka, ponorná trubice). Na druhé straně musí být 

rychlost lití tak „nízká“, aby zaručila dostatečně silnou licí kůru odolávající ferostatickému 

tlaku tekuté oceli a zaručovala ještě vytvoření středové oblast předlitku, bez tvorby 

nadlimitních středových necelistvosti a segregací. Tedy z tohoto pohledu rychlost zaručující 

dostatečně krátkou metalurgickou délku PLP.  

Hodnota rychlosti lití závisí především na: 

∙ rozměrech předlitku, tedy jeho příčném průřezu; 

∙ značce odlévané oceli, tedy chemickém složení; 

∙ přehřátí oceli nad teplotu likvidu. 

Příčný průřez předlitku  

Obecně platí, že čím větší formát tím nižší licí rychlost. Větší formát má menší poměr 

chlazeného obvodu PLP k jeho objemu a pro zachování stejné měrné hodnoty odváděného 

množství tepla a ne vyšších tepelných napětí než vytváří formát menší, musí být odléván 

rychlostí úměrně nižší. 

Značka odlévané oceli, chemické složení 

 Vzhledem k charakteru makrostruktury z hlediska sklonu k tvorbě trhlin a tvorbě 

zvláště uhlíkových segregací obecně platí: 

∙ vyšší licí rychlosti se používají pro nízkouhlíkové oceli, oceli bez legujících prvků, oceli 

s nízkým obsahem manganu – tedy např. betonářské oceli, obchodní oceli a konstrukční 

oceli třídy 10 apod.; 
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∙ průměrnými rychlostmi se odlévají středně uhlíkové a nízkolegované oceli; 

∙ nejnižší rychlosti jsou pak pro oceli vysokouhlíkové a oceli mikrolegované. 

Přehřátí oceli nad teplotu likvidu 

 Zde je závislost rychlosti zcela jasná. Od jistého optimálního přehřátí (dle značky oceli 

cca 15°C až 25°C) se licí rychlost se zvyšujícím přehřátím snižuje; při dosažení hodnoty 

přehřátí, která již nezaručuje bezproblémové odlití tavby (obvykle cca 50°C až 70°C a víc) se 

odlévání zastavuje, případně vůbec nezahájí. 

5.6.1 Vliv rychlosti lití na strukturu 

Tento vliv odlévání na licí strukturu PLP je celkem čitelný. Vysoká rychlost prodlužuje 

délku tekutého jádra PLP, dobu jeho tuhnutí a z pohledu rovnoosých a sloupcovitých krystalů 

je nevýhodná. Zvyšuje podíl kolumunární krystalizace na úkor rovnoosé. 

Se zvýšeným podílem, až transkrystalizací kolumunárních krystalů souvisí velká 

nehomogenita středové oblasti PLP. V místě, kde dochází ke konečnému tuhnutí oceli (konec 

kužele tekutého jádra) dochází k přemosťování oceli dlouhými sloupkovitými krystaly do 

menších samostatných objemů - známé jako teorie „miniingotů“. Tyto samostatné objemy 

poté již nemají možnost dosadit tekutou ocel do smršťujících se objemů a dochází tak 

k tvorbě ředin, lunkrů a porezit, jejíž rozsah a velikost bývají nebezpečné. K tomu všemu ještě 

ocel v těchto objemech oceli již tak obohacená o doprovodné škodlivé prvky (hlavně fosfor 

a síra), ale i legující či mikrolegující prvky (vanad, mangan, niob, zirkon apod.) tuhne jako 

samostatný „miniingot“, kde zase znova dochází k segregačním jevům. Výsledkem je pak 

necelistvá středová část PLP, která je navíc doprovázena silnými segregacemi různých prvků, 

i včetně uhlíku u středně a vysokouhlíkových ocelí.  

Čím je rychlost odlévání vyšší, tím se zmenšuje oblast jemných primárních polyedrických 

krystalů (licí kůra), což může mít za následek pro překročení jisté kritické hranice rychlosti 

odlévání vznik průvalu po výstupu PLP z krystalizátoru. 

Když vše shrneme, tak můžeme říci, že vysoká licí rychlost má za následek tenčí licí kůru, 

větší a delší kolumunární krystaly, větší (plošně širší) oblast kolumunárních krystalů na úkor 

krystalů polyedrických a v samotném důsledku větší délky tekutého jádra, větší 

a kvantitativně intenzivnější oblast středových necelistvostí a segregací. Rychlost odlévání má 

mezi parametry, které ovlivňují kvalitu plynule litých předlitků dominantní postavení. Není to 

dáno pouze svým přímým působením, ale také proto, že ovlivňuje i jiné technologické 
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parametry odlévání, které také ovlivňují výslednou kvalitu PLP. Zde uvádíme několik 

příkladů, konstatování a poznámek k licí rychlosti: 

- vysoká licí rychlost ovlivňuje kolísání hladiny oceli v krystalizátoru, a to ovlivňuje 

významnou měrou podpovrchové znečištění nekovovými vměstky a povrchovou 

kvalitu PLP; 

- licí rychlost ovlivňuje spotřebu licího prášku; 

- bez ohledu na typ licího prášku se zvyšující se rychlostí se zvyšuje v krystalizátoru i 

hodnota přestupu tepla (kW/m
2
) [10] 

5.7 Krystalizátor 

Práce krystalizátoru (obr. 5.5), resp. odvod tepla z tuhnoucího předlitku, má zcela 

zásadní vliv na tvorbu licí kůry v něm. Na její tloušťku a hlavně rovnoměrnost.  Krystalizátor 

má za úkol vytvořit během plynulého odlévání ztuhnutí povrchové skořepiny o takové 

tloušťce a pevnosti, aby byla schopna udržet tekuté jádro při vstupu do zóny sekundárního 

chlazení.  

 Do stěn krystalizátoru jsou zabudovány vodní chladící kanály a je vyroben z velice 

čisté měděné slitiny, často legované dalšími prvky jako jsou např. chrom, zirkon, platina. 

Teplo z tuhnoucí oceli je odváděno stěnami krystalizátoru, které jsou chlazeny vodou. [1,18] 
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Obr. 5.5 Schéma činnosti krystalizátoru a jeho základní pojmy [18] 

5.7.1 Přehřátí a přestup tepla v krystalizátoru 

Z pohledu přestupu tepla v krystalizátoru je vliv přehřátí (běžné meze cca 20°C až 50°C) 

na střední hodnotu měrného tepelného toku zanedbatelný. Ovšem když je přehřátí vysoké, tak 

dochází ke snížení tloušťky utuhlé kůry a při případě necentrického proudu oceli může být 

společně s lokálním zeslabením licí kůry příčinou průvalu nebo depresí v místě jejího 

zeslabení. 

Dále vysoké přehřátí nemá vliv na přenos tepla v krystalizátoru, při běžných rychlostech 

lití až do hodnoty 55°C. Nicméně oddaluje počátek tuhnutí tím, že zvyšuje entalpii oceli. Vliv 

přehřátí na tvorbu licí kůry je u PLP závislý na proudění oceli v krystalizátoru, dále 

konstrukci krystalizátoru a způsobu přívodu oceli do něj. Musíme však zdůraznit, že dosažení 

tzv. „optimálního“ přehřátí je velice obtížné. Tato obtížnost je dána několika skutečnostmi 

a to zejména zpracováním oceli na pánvové peci a závislosti poklesu teploty oceli v uzlu 

pánvová pec  mezipánev. Pokles je totiž závislý na stavu mezipánve – žaruvzdorný 

materiál, počtu taveb na mezipánvi, době a intenzitě předehřevu. Dále také hodnota a zvláště 

stabilita teploty oceli dodávané do krystalizátoru závisí na teplotní homogenitě oceli jak v licí 
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pánvi, tak v mezipánvi. Tyto parametry pak závisí dále také na pořadí tavby v sekvenci a době 

odlévání celé tavby. [1,18] 

5.7.2 Licí prášek, řízení hladiny oceli a parametry oscilace krystalizátoru 

Tyto faktory úzce souvisí s prací krystalizátoru a jeho vlivem na charakter licí struktury 

předlitku: 

○ Nesprávně zvolený typ licího prášku může nepříznivě ovlivnit kvalitu PLP v několika 

směrech. Jeho strhávání do tekuté oceli z hladiny, menisku oceli může způsobit zatížení 

předlitku a dále i finálních produktů nekovovými vměstky až do té míry, že způsobí jejich 

zmetkování. To např. při výrobě drátů tažením, kolejnic, tenkých plechů apod. 

Zachycování nenataveného licího prášku do tvořící se licí kůry zase snižuje povrchovou 

kvalitu předlitku a výrobků z nich. 

○ Velké kolísání hladiny oceli v krystalizátoru opět výrazně snižuje povrchovou kvalitu 

předlitků, jednak strháváním licího prášku do tekuté oceli, jednak porušováním 

pravidelnosti a přípustné hloubky výrazných oscilačních vrásek. 

○ Parametry oscilace, tzn. frekvence a výška zdvihu opět rozhodují o povrchové, ale 

i podpovrchové kvalitě. V případě volby chybných hodnot těchto parametrů nebo jejich 

neshody může docházet k tvorbě povrchových trhlinek v licí kůře předlitků, se všemi 

negativními dopady na jeho kvalitu. 

5.8 Sekundární chlazení  

O funkci sekundárního chlazení a odvodu tepla z předlitku v této zóně už bylo 

hovořeno ve stati 2, tuhnutí předlitků. Co se týče vlivu sekundárního chlazení na výslednou 

makrostrukturu předlitku je možno říci, že sekundární chlazení ovlivňuje, nebo lépe řečeno 

zásadně určuje tvorbu a charakter makrostruktury mezilehlé oblasti tuhnoucího předlitku. To 

znamená oblasti jeho příčného průřezu následující po licí kůře, tedy oblasti tvořící se po 

výstupu předlitku z krystalizátoru. Tato oblast obvykle představuje přes 60 % plochy příčného 

průřezu PLP. I proto je možno říci, že vliv sekundárního chlazení na výslednou 

makrostrukturu je, spolu s primárním chlazením zcela zásadní. 

V sekundární oblasti chlazení se z hlediska makrostruktury předlitku rozhoduje o: 

º podílu sloupcovité a rovnoosé krystalizace; 

º velikosti jednotlivých dendritů  - jemná nebo hrubá krystalizace; 

º zatížení mezilehlé oblasti vadami, zvláště trhlinami; 

º kompaktnosti středové oblasti – lunkry, řediny, středové trhliny; 

º míře segregací v rozšířené středové oblasti. 
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Rozhodujícím faktorem je zde množství a rychlost odvedeného tepla, obvykle souhrnně 

označovány jako intenzita chlazení. Ta se pro dobrou srozumitelnost a možnost porovnávat 

pro různé odlévané formáty nebo licí stroje obvykle uvádí v měrné hodnotě, tzn. v litrech za 

minutu na jeden kilogram odlité oceli – l/kg. Použitá měrná hodnota se řídí: 

º Rozměry předlitku tedy jeho příčným průřezem. Obecně je možno říci, že pro menší 

sochorové formáty se používá hodnota větší (až 2,5 l/kg), kdežto pro těžká bloková ZPO 

jsou používány hodnoty podstatně menší, až např. 0,5 l/kg oceli. 

º Značkou odlévané oceli, tedy jejím chemickým složením. Platí, že: 

∙ vyšší hodnoty se používají pro nízkouhlíkové oceli, oceli bez legujících prvků, 

oceli s nízkým obsahem manganu; 

∙ průměrné hodnoty se používají pro středně uhlíkové a nízkolegované oceli; 

∙ nejnižší měrné hodnoty chlazení v sekundáru (měkké chlazení) se používá pro 

oceli vysokouhlíkové a oceli mikrolegované. 

º Nezávisí na rychlosti lití. Použité absolutní množství chladicí vody se dnes běžně řídí 

dynamickým modelem, kdy od jisté minimální hodnoty chlazení (chlazení vlastního licího 

stroje) stoupá většinou lineárně se stoupající hodnotou rychlosti odlévání. Měrná hodnota 

chlazení přitom zůstává konstantní. 

5.9 Tažné a rovnací stolice  

Tažné a rovnací stolice, dle technického provedení někdy také nazývané tažněrovnací 

stolice, zásadně ovlivňují makrostrukturu středové – osové oblasti předlitku. Varianty 

ovlivnění jsou (předpokládáme licí stroj radiálního typu):  

º Je- li ve stolicích již utuhlé tekuté jádro předlitku a teplý přítlak objemově nestlačuje 

předlitek, nemají obvykle tyto stolice na charakter makrostruktury vliv. To však 

neznamená, že dostaneme po vytažení a narovnání PLP vždy homogenní ředin a lunkrů 

prostou strukturu; 

º Při průchodu stolicemi předlitku s tekutým jádrem může být jeho makrostruktura zatížena 

středovými vadami, zejména trhlinami, vznikajícími z tahových napětí na velkém 

poloměru předlitku a tlakových napětí na malém poloměru; 

º Při rovnání předlitou s tekutým jádrem a současné aplikaci měkké redukce ve stolicích 

(soft reduction, obvykle cca 1 až 2 % průřezu) můžeme obdržet předlitek nejen bez vad 

typu necelistvosti, ale i s podstatně omezenou heterogenitou osové části předlitku, které je 

plynule litým předlitkům vlastní. 
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5.10 Doplňkové technologické faktory 

Do této skupiny faktorů, jenž rovněž ovlivňují vlastnosti PLP a charakter jejich 

makrostruktury, je možné přiřadit ještě následující technologie a prvky. Jedná se zde ještě 

poměrně o technologie nové, které jsou buď již běžně provozovány, ale nejsou nezbytnou 

součásti vybavení oceláren, nebo jsou ještě stále ve stadiu vývoje: 

5.10.1 Vakuování a pánvová pec  

Důsledky vakuování a zpracování oceli na pánvové peci lze z pohledu makrostruktury 

předlitku hodnotit stručně takto. Jednoznačně ovlivňují kvalitu tekuté oceli, vstupující do 

licího stroje, z pohledu obsahu plynů a nekovových vměstků. Ať již pocházejí z žáromateriálu 

obou agregátů nebo vznikajících jako produkt reoxidace nebo desoxidace oceli. 

5.10.2 Elektromagnetické míchání, také EMS – elektromagnetic stirring 

Je možno rozlišit EMS dle umístění v technologickém toku předlitku na dva základní typy. 

M EMS – mold a S EMS – stand. Tedy na míchání v krystalizátoru nebo míchání v zóně pod 

krystalizátorem, v sekundárním chlazení. A to bez rozlišení, ať už v oblasti s různě velkým 

podílem tekutého jádra nebo přímo ve finální části tuhnutí. 

Elektromagnetické míchání tekuté oceli, jež se realizuje v tuhnoucím kontislitku má pouze 

jeden jediný základní cíl a tím je zlepšení kvality plynule litého předlitku. Nebudeme se zde 

zabývat, jak a na jakém principu elektromagnetické míchání funguje, ale soustředíme se 

pouze na to, jaký vliv má na PLP. 

EMS ovlivňuje povrchovou, podpovrchovou ale obvykle zvláště středovou část předlitku 

tím, že působí příznivě na snížení chemické nestejnorodosti a zvyšuje středovou homogenitu. 

Nejvýznamnějším účinkem EMS je, že v místě míchání podporuje přechod od sloupkovité 

struktury zpět na strukturu rovnoosou. To se vysvětluje působením dvou mechanismů: 

 hroty sloupkovitých krystalů jsou erodovány pomocí mechanického působení, anebo 

opětovného roztavení. Právě tyto krystaly pak slouží jako krystalizační zárodky pro 

narůstání zóny rovnoosých krystalů. 

 zbytkové přehřátí tekuté oceli se rychle odstraňuje důsledkem velkého přestupu tepla 

prouděním u fronty tuhnutí a opětovným roztavením volných krystalů. Na konci 

sloupkovitých krystalů může být tato tekutá ocel podchlazená. V tomto důsledku může 

začít narůstání volných krystalů. Po dostatečném nárůstu zárodků dochází k přechodu od 

sloupkovité struktury ke struktuře rovnoosé. 
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Všechny techniky uplatňující EMS, jež vytvářejí velkou rovnoosou zónu mezilehlé 

a středové části PLP, ve velké míře snižují osovou segregaci, zvláště u nízkolegovaných 

a uhlíkových ocelí. Výsledky působení EMS se shrnují v těchto bodech: 

 zvýšení pevnosti utuhlé kůry předlitku při výstupu z krystalizátoru;  

 omezení zvýšeného hromadění nekovových vměstků na menisku hladiny oceli 

v krystalizátoru; 

 výrazné zlepšení povrchové jakosti předlitků; 

 omezení zvýšeného hromadění nekovových vměstků na vnějším zakřivení; 

 odstranění průvalu vyvolaným nekovovými vměstky; 

 zrovnoměrnění a snížení osové segregace a pórovitosti; 

 důsledkem zvýšení pevnosti utuhlé kůry a odstranění shluků nekovových vměstků bylo 

možno zvýšit hodinovou produkci ZPO. [10] 

5.10.3 Zpracování oceli v mezipánvi.  

Těchto technologií je celá řada, dnes již velmi často provozovaných a známých pod 

názvem „mezipánvová metalurgie“. Například jsou to filtrace oceli keramickými filtry, 

vstřelování plněných profilů či drátu, dmýchání inertního plynu porézními tvárnicemi ve dně 

mezipánve, modifikace vměstků různými technologiemi, stabilizace teploty plazmovým 

dohřevem, ochrana povrchu oceli inertní atmosférou apod. 

5.10.4 Vibrace oceli krystalizátoru 

Ovlivňování primárního tuhnutí oceli v krystalizátoru vibracemi tekuté oceli. Vibrace 

mohou být původu mechanického, elektromagnetického nebo ultrazvukového. 

5.10.5 Přidávání kovových částic do krystalizátoru 

Přidávání kovových částic stejného chemického složení jako má odlévaná ocel 

do krystalizátoru, zvyšuje množství krystalizačních zárodků a tím výrazně zjemňuje primární 

makrostrukturu předlitku. 
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6. Praktická část 

V praktické části bude pojednáno o zpracování vzorků, odebraných z PLP, na reálném 

zařízení pro plynulé odlévání (obr. 6.1). Po jejich naleptání pak bude na makroleptech 

hodnocena struktura z pohledu velikosti (podíl plošného obsahu) oblasti licí kůry, oblasti 

sloupcovitých dendritů a oblasti dendritů rovnoosých a to v závislosti na rychlosti odlévání. 

Na reálném charakteru makroleptu bude hledána závislost mezi rychlosti lití a výslednou 

makrostrukturou PLP. 

Obr. 6.1 Schéma plynulého odlévání oceli a označení místa odběru vzorku [18] 

6.1 Příprava a hodnocení vzorků  

Plynule lité předlitky byly odlity na sochorových ZPO (zařízení pro plynulé odlévání). 

Z vybraných taveb, licích proudů a kusů předlitků byly odebírány vzorky, u kterých byla 

studována jejich makrostruktura. Formát vzorků plynule litých předlitků byl kruhový. 

Velikost průměru vzorků byla 160 mm a 200 mm. Po nařezání vzorků následovalo frézování. 

Vzorky byly tedy umístěny do frézovacího stroje, kde došlo k odběru určité tloušťky 

materiálu každého vzorku. Tloušťka ufrézované vrstvy byla 5 cm. Nyní se tloušťka vzorku 

připraveného k leptání pohybovala okolo 3 cm.  
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Po vyfrézování došlo na leptání vzorku, pomocí kterého se zviditelnila makrostruktura 

plynule litého předlitku. Jelikož byl povrch vzorku bez jakýchkoli nečistot a byl dokonale 

„lesklý“, tedy čistý a vhodný k zobrazení makrostruktury, odpadala jakákoli nutnost broušení 

či leštění vzorků, jak tomu obvykle bývá u studia mikrostruktury. Právě naopak, pro studium 

makrostruktury je důležité, aby byl povrch vzorku poněkud drsný. Pokud drsnost povrchu 

vzorku nebyla dostačující, došlo ke zdrsnění pomocí brusného papíru s drsností 220.  

Leptání se provádělo pomocí stroje Electrolytic macroetcher, tedy metoda 

elektrolytického leptání. Druhou metodou bylo leptání ruční. K samotnému elektrolytickému 

naleptání došlo tak, že se vzorek upevnil vyfrézovanou stranou na určené místo leptacího 

mechanismu a po nastavení daného programu a jeho následného spuštění, došlo k naleptání 

povrchu vzorku. Leptalo se pomocí 7% roztoku kyseliny chlorovodíkové (HCl) a vody 

v poměru 1:1. Teplota, při které docházelo k leptání byla od 20°C do 35°C a délka leptání 

jednoho vzorku byla 5 min. Po dokončení elektrolytického leptání došlo k ručnímu oplachu 

naleptané části pomocí 5% kyseliny citronové. 

Metoda ručního leptání se prováděla pomocí 20% rozotku persíranu amonného 

(NH4)2S208 a vody. U ručního leptání vykresluje persíran amonný strukturu daleko lépe než 

kyselina chlorovodíková. Po připravení roztoku byl vzorek uložen do lázně. Délka leptání 

byla až půlhodiny, přičemž každé dvě minuty muselo dojít ke stažení vrstvy uhlíku, která se 

vylučovala na povrchu vzorku. Teplota, při které bylo leptání prováděno, se pohybovala 

v pokojových hodnotách, tedy okolo hodnoty 20°C. Po uplynutí daného časového intervalu 

byl vzorek vyjmut z lázně a opět opláchnut pomocí 5% kyseliny citronové. Pro zvýraznění 

struktury byl pomazán naleptaný povrch odpadním olejem. 

Po celkovém naleptání a osušení pomocí lihu byly vzorky přesunuty do foto komory, kde 

došlo k finální části a to pořízení fotografií makrostruktury plynule litých předlitků, pomocí 

kterých následně dochází ke studiu samotné makrostruktury. 

Pro studium hledaných závislostí jsme vybrali středněuhlíkovou  nízkolegovanou ocel 

s průměrným (optimálním) chemickým složením: 

0,30 %C; 0,75 %Mn; 0,20 %Si; 0,60 %Cr; 0,20 %Mo; a dále běžnými maximy pro síru, 

fosfor, měď, nikl a cín, resp. omezeními pro Cu + 8 Sn. 

Po pořízení fotografických snímků makroleptu přichází na řadu samotné studium 

makrostruktury PLP. Došlo k metalografickému vyhodnocení 14-ti reálných vzorků plynule 

litých předlitků. Pomocí programu CorelDRAW došlo k ohraničení licí kůry, středové 
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a mezilehlé části. Jelikož hodnoty rychlosti odlévání byly známy, bylo třeba zjistit, jaký 

poměr krystalů daná oblast obsahovala.  

Následně došlo k výpočtu pomocí programu CorelCAD obsahy všech studovaných 

ploch a tím tedy i poměru, který daná oblast v celkovém průřezu zabírá. 

Při vyhodnocování makroleptu používají inženýři pro orientaci na vzorku systému 

hodinového ciferníku. Pro lepší orientaci se bude v práci využívat tento systém hodnocení, 

aby došlo k poukázání na nedostatky či na situace, kdy je vše správně. 
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6.2 Vyhodnocení vzorků  

Metalografické hodnocení vzorku č. 1 

 

Obr. 6.1 Vzorek č. 1,  160 mm 

Tab. 6.1 Velikost ploch makrostruktury č. 1 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,9 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

1 
51 351,086 62 376,860 24 986,524 138 714,470 [mm²] 

37,019 44,968 18,013 100,000 [%] 

 

Tento vzorek byl odléván rychlostí 1,9 m/min viz (tab. 6.1). Z obrázku makroleptu 

(obr. 6.1) je patrné, že v oblasti mezi desátou a jedenáctou hodinou je licí kůra velice slabá. 

Kolumnární (sloupkovité) krystaly rostou již takřka od povrchu. V teoretické části jsme si 

nastínili, že požadujeme, aby licí kůra byla rovnoměrná a dostatečně pevná. V tomto případě 

mohlo dojít k tomu, že se v místě, kde je licí kůra velice slabá, předlitek odtrhnul od stěny 

krystalizátoru a tím pádem byl odvod tepla snížen na minimum. Jinak je licí kůra vcelku 

rovnoměrná. 
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Metalografické hodnocení vzorku č. 2 

 

Obr. 6.2 Vzorek č. 2,  160 mm 

Tab. 6.2 Velikosti ploch makrostruktury č. 2 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,8 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

2 
42 653,36 71 123,61 26 409,93 140 186,897 [mm²] 

30,426 50,735 18,839 100,000 [%] 

 

U tohoto vzorku viz (obr. 6.2) je vidět velká nerovnoměrnost licí kůry a mezilehlá část 

tvoří jednu polovinu vzorku (tab. 6.2). Mezi devátou a jedenáctou hodinou je velká oblast, 

kde není licí kůra dostatečně veliká. Příčina bude opět v odtrhnutí se předlitku od 

krystalizátoru, kdy se odvod tepla sníží na minimum a zapříčiní tak nerovnoměrnost licí kůry 

v daném místě odtržení. Další věcí, která není až tak očividná, ale nicméně se zde vyskytuje, 

je posunutí tepelného středu ve směru nižšího odvodu tepla. Což je opět důsledek odtržení se 

předlitku od krystalizátoru.  
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Metalografické hodnocení vzorku č. 3 

 

Obr. 6.3 Vzorek č. 3,  160 mm 

Tab. 6.3 Velikost ploch makrostruktury č. 3 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,5 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

3 
42 875,005 80 838,640 16 714,174 140 427,819 [mm²] 

30,532 57,566 11,902 100,000 [%] 

 

U vzorku č. 3 lze opět pozorovat větší nerovnoměrnost (obr. 6.3). Ke slabému odvodu 

tepla docházelo na šesti hodinách a kolem půl jedenácté. Licí kůra tvoří pouhých 11,9% 

vzorku (tab. 6.3). Tepelný střed je opět posunut. Navíc je zde přímo pouhým okem vidět 

vborcení. U lokálního vborcení může být příčinou místní zeslabení či přerušení odvodu tepla 

z licí kůry předlitku v krystalizátor, což zapříčiňuje odtrhnutí PLP od stěny krystalizátoru. To 

způsobuje, že dochází v daném místě příčného průřezu k zastavení růstu licí kůry a růstu její 

teploty.  
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Metalografické hodnocení vzorku č. 4 

 

Obr. 6.4 Vzorek č. 4, 160 mm 

Tab. 6.4 Velikosti ploch makrostruktury č. 4 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,6 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

4 
39 943,366 83 554,280 17 122,638 140 620,284 [mm²] 

28,405 59,418 12,177 100,000 [%] 

 

Na obrázku (obr. 6.4) vidíme krásně čitelnou strukturu. Dle tabulky (tab. 6.4) zabírá 

licí kůra pouhých 12% celého objemu. Vidíme, že ve spodní části, což je od tří do půl deváté, 

je licí kůra tenká a naopak v horní části je licí kůra dostatečná. Takže se opět setkáváme 

s nerovnoměrností. Dále můžeme vidět, že mezilehlá část tvoří cca 59% celého vzorku. Pro 

jakost plynule litého předlitku je dobré, aby byla co největší část tvořená ekviaxiálními neboli 

rovnoosými krystaly. Optimální by tedy bylo, aby mezilehlá část tvořená kolumnárními 

krystaly byla co možno nejmenší. 

 



45 

Metalografické hodnocení vzorku č. 5 

 

Obr. 6.5 Vzorek č. 5,  160 mm 

Tab. 6.5 Velikosti ploch makrostruktury č. 5 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 2,1 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

5 
42 397,411 70 810,969 27 637,676 140 846,056 [mm²] 

30,102 50,275 19,623 100,000 [%] 

 

Na přiloženém obrázku (obr. 6.5) je patrné, že licí kůra vzorku č. 5 je dostatečně 

rovnoměrná a velká, tvoří téměř 20% celkové plochy vzorku (tab. 6.5). Prakticky u téhle 

makrostruktury není co vytknout, snad jen výskyt ředin či možný zárodek lunkru v osové 

části vzorku.  
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Metalografické hodnocení vzorku č. 6 

 

Obr. 6.6 Vzorek č. 6,  160 mm 

Tab. 6.6 Velikost ploch makrostruktury č. 6 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,6 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

6 
49 739,051 66 802,065 21 577,437 138 118,553 [mm²] 

36,012 48,366 15,622 100,000 [%] 

 

Stejně jako v případě předchozího vzorku i zde (obr. 6.6) je licí kůra téměř 

rovnoměrná a dostatečně velká. Avšak u tohoto vzorku je středová část tvořena ekviaxiálními 

krystaly poněkud větší. Ovšem mezilehlá část se svými 48% z celkové plochy vzorku této 

struktuře dominuje (tab. 6.6). 
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Metalografické hodnocení vzorku č. 7 

 

Obr. 6.7 Vzorek č. 7,  160 mm 

Tab. 6.7 Velikost ploch makrostruktury č. 7 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 2,4 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

7 
49 132,843 59 387,755 31 715,401 140 235,999 [mm²] 

35,036 42,348 22,616 100,000 [%] 

 

Opět se setkáváme s rovnoměrnou a dostatečně velkou licí kůrou (tab. 6.7). Na 

jedenácti hodinách můžeme konstatovat, že je licí kůra možná až příliš široká. Jinak nelze této 

struktuře (obr. 6.7) příliš vytknout, je takřka ideální.  
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Metalografické hodnocení vzorku č. 8 

 

Obr. 6.8 Vzorek č. 8,  160 mm 

Tab. 6.8 Velikost ploch makrostruktury č. 8 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,6 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

9 
46 173,981 76 577,498 18 370,378 141 121,857 [mm²] 

32,719 54,263 13,017 100,000 [%] 

 

Znova se setkáváme s nerovnoměrnou licí kůrou (obr. 6.8), která zabírá 13% z celkové 

velikosti vzorku (tab. 6.8). Na osmi hodinách to vypadá, že licí kůra zcela chybí a z povrchu 

PLP rostou přímo kolumnární krystaly. V osové části se pak nachází lunkr. Lunkr je osová 

necelistvost, která je běžným jevem u plynule odlévaných produktů. Lunkr má v příčném 

směru tvar nepravidelně kruhový. Vzniká smršťováním oceli při jejím tuhnutí a chladnutí. 

Rychlejší růst fronty tuhnutí ve středu plynule litého předlitku uzavře tekutou ocel do objemu, 

kde při jejím dalším tuhnutí nemá tekutý kov přístup k dalšímu dosazování. Tím tedy vzniká 

dutina, kterou nazýváme lunkr.  
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Metalografické hodnocení vzorku č. 9 

 

Obr. 6.9 Vzorek č. 9,  160 mm  

Tab. 6.9 Velikost ploch makrostruktury č. 9 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,6 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

9 
52 471,097 61 289,690 25 290,324 139 051,111 [mm²] 

37,735 44,077 18,188 100,000 [%] 

 

Zde se opět setkáváme s takřka ideální makrostrukturou. Z obrázku (obr. 6.9) je 

patrné, že licí kůra není nikde přerušená. Ohraničení mezi zónou tvořenou kolumnárními 

krystaly a zónou tvořenou ekviaxiálními krystaly je dosti ostré. Této makrostruktuře takřka 

není co vytknout. Velikost rychlosti lití byla 1,6 m/min (tab. 6.9). 
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Metalografické hodnocení vzorku č. 10 

 

Obr. 6.10 Vzorek č. 10,  160 mm 

Tab. 6.10 Velikost ploch makrostruktury č. 10 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,7 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

10 
57 352,788 59 022,924 21 429,445 137 805,157 [mm²] 

41,619 42,831 15,551 100,000 [%] 

 

Nyní se konečně setkáváme s výrazně velkou středovou částí tvořenou ekviaxiálními 

krystaly (obr. 6.10). Středová část tvoří 41,6% z celkové velikosti vzorku (tab. 6.10). Licí 

kůra je opět výborná. Jedinou vadou je jasně viditelný lunkr v osové části vzorku. Definici 

lunkru byla uvedena již výše u vzorku č. 8.  
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Metalografické hodnocení vzorku č. 11 

 

Obr. 6.11 Vzorek č. 11,  200 mm 

Tab. 6.11 Velikost ploch makrostruktury č. 11 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,5 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

11 
75 271,822 161 613,030 31 466,638 268 351,490 [mm²] 

28,050 60,224 11,726 100,000 [%] 

 

Nyní jsme narazili na mimořádný makroleptu (obr. 6.11), neboť zde můžeme vidět 

nejasnou, špatně čitelnou či nevýraznou licí kůru. Mezilehlá část tvoří více, než polovinu 

vzorku (tab. 6.11). V poloze 8 hodin zřejmě licí kůra schází úplně a kolumunární krystaly 

tedy rostou přímo z povrchu PLP. Důsledkem tohoto jevu došlo ke vborcení, což je na první 

pohled patrné. Také zde není příliš jasné, zda nedošlo k posunutí tepelného středu. Dále pak 

jsou patrné pod vborcením dvě mezilehlé, avšak ne moc velké, trhliny, jejíž vznik je 

zapříčiněn vborcením. Takže když vše shrneme, vidíme jasný příklad toho, kdy v důsledku 
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přerušení odvodu tepla je minimální licí kůra, tím pádem při vstupu do oblasti sekundárního 

chlazení, tepelná napětí překročila pevnost oceli a došlo ke vzniku dvou trhlin. 

Metalografické hodnocení vzorku č. 12 

 

Obr. 6.12 Vzorek č. 12,  200 mm 

Tab. 6.12 Velikost ploch makrostruktury č. 12 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 1,8 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

12 
84 580,000 139 143,148 45 261,573 268 984,721 [mm²] 

31,444 51,729 16,827 100,000 [%] 

 

Důsledkem špatného naleptání je tato struktura ne příliš dobře čitelná (obr. 6.12). 

I přes tento fakt bylo stanoveno, že velikost licí kůry činila 16,8% z celkové velikosti vzorku 

(tab. 6.12). Na 12 hodinách je patrné, že chybí licí kůra. Výrazně posunutý geometrický střed, 

který je podle našich teorií posunut směrem k menšímu odvodu tepla. Ve spodní části 

makroleptu není až tak možné strukturu spolehlivě vyhodnotit, což je zapříčiněno, jak již bylo 

zmíněno, špatným naleptáním v metalografické laboratoři.  
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Metalografické hodnocení vzorku č. 13 

 

Obr. 6.13 Vzorek č. 13,  160 mm 

Tab. 6.13 Velikost ploch makrostruktury č. 13 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 2,5 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

13 
52 938,657 67 311,626 34 280,434 154 530,717 [mm²] 

34,258 43,559 22,184 100,000 [%] 

 

U této struktury (obr. 6.13) se setkáváme s enormně tlustou licí kůrou v části od dvou 

do sedmi hodin. Zde je licí kůra značně silná. Nenachází se zde místa, která by byla výrazně 

bez licí kůry, maximálně je licí kůra na devíti hodinách trochu zeslabená. Ve středové části se 

nacházejí řediny, avšak jiné necelistvosti se zde nenacházejí. Jinak je vzorek mimořádně 

dobře čitelný v hranici přechodu mezi jednotlivými oblastmi. Tento vzorek byl odléván 

největší rychlosti lití (tab. 6.13). 
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Metalografické hodnocení vzorku č. 14 

 

Obr. 6.14 Vzorek č. 14,  160 mm 

Tab. 6.14 Velikost ploch makrostruktury č. 14 

Číslo 

vzorku 

Velikost ploch (Rychlost lití 2,0 m/min) 
Jednotky 

Středová část  Mezilehlá část Licí kůra Celková plocha 

14 
61 698,667 65 162,121 29 765,222 156 626,010 [mm²] 

39,392 41,604 19,004 100,000 [%] 

 

Zde je k vidění ideální litá struktura (obr. 6.14). Licí kůra je rovnoměrná a dostatečně 

velká, zrovna tak rovnoměrný je i přechod mezi jednotlivými oblastmi. Jedinou necelistvostí 

jsou řediny nacházející se v osové části PLP. Řediny jsou nestejnorodá oblast středové oblasti 

předlitku. Jsou tvořeny velkým množstvím pórů. Jsou charakterově stejné jako lunkry, liší se 

ovšem kvantitativní formou, čili mírou výskytu. Z tohoto vzorku můžeme usoudit, že jsou 

řediny zapříčiněny příliš velkou rychlosti lití (tab. 6.14).  
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7. Diskuze  

Faktorů, které mají velký vliv na tvorbu vnitřní makrostruktury plynule litých 

předlitků, je více. Typickým představitelem faktorů, které mohou zásadně ovlivňovat 

charakter makrostruktury, a to i v průběhu jedné tavby, je rychlost odlévání. Pro zjištění míry 

závislosti mezi tímto technologickým parametrem a charakterem struktury byly provedeny 

následující rozbory.  

Na vzorcích, odebraných při různých rychlostech došlo k vyhodnocení charakteru 

makrostruktury a to v prakticky jediných měřitelných, ale zcela vypovídajících, parametrech 

struktury – podílu tří základních oblastí na celkové ploše příčného průřezu předlitku. Oblasti 

licí kůry, mezilehlé oblasti a oblasti středové.  

Použité metody vyhodnocení a komentované výsledky pro jednotlivé vzorky jsou 

uvedeny v předchozí kapitole. Zde dojde k rozboru výsledků, uvedených v grafické formě, 

pro jednotlivé oblasti. Pro vyjádření průběhu trendu jsme použili polynomickou spojnici 

trendu (křivka používaná u dat, která kolísají). Míru závislosti pak vyjadřuje koeficient 

spolehlivosti R
2
. 

Při srovnání rychlosti lití a plochy, kterou ve vzorku zabírala licí kůra, vyplynulo, že 

čím byla rychlost lití nižší, tím byla licí kůra větší. Toto zjištění je zcela ve shodě s obecně 

známými poznatky pro tuto závislost. Také hodnota koeficientu spolehlivosti ukazuje na 

velmi těsnou závislost těchto dvou proměnných. 

 Co je však zjištění nové, samozřejmě platné jen pro ZPO na kterém byly odlévány 

zkoumané vzorky, je zřejmé z přiloženého grafu 7.1 jasně viditelné, že od hodnot rychlosti lití 

cca 2,1 m/min a výše se tloušťka licí kůry již nemění. Prakticky to lze interpretovat tak, že 

s ohledem na tloušťku licí kůry – ve smyslu obavy z průvalu pod krystalizátorem – není nutno 

mít obavy z odlévání vyššími rychlostmi. Maximální povolená technologická rychlost pro 

zkoumaný formát a daný licí stroj je 2,7 m/min. 
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Graf. 7.1 Závislost velikosti licí kůry na rychlosti lití 

Již v teoretické části došlo ke zmínce, že čím je rychlost odlévání vyšší, tím je podíl 

licí kůry menší. Ná základě experimentu vidíme v přiloženém grafu 7.2, že čím byla rychlost 

lití menší, tím byla menší i oblast, která byla tvořena kolumnárními krystaly.  Naopak při 

rychlosti  lití vyšší, například od hodnot 2,0 m/min tvořila mezilehlá oblast takřka tři čtvrtiny 

celého vzorku. I toto zjištění, stejně jako u licí kůry, je ve shodě s obecně známými poznatky 

pro tuto závislost. Rovněž hodnota koeficientu spolehlivosti tuto závislost potrvzuje. 

Výhodnější z hlediska utvoření rovnoměrné a dostatečně pevné licí kůry a dosažení co možné 

nejnižší oblasti kolumnárních krystalů budou rychlosti nižší.  

 

Graf. 7.2 Závislost velikosti mezilehlé oblasti na rychlosti lití 
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 Co se týče středové oblasti, která je tvořena ekviaxiálními neboli rovnoosými krystaly 

je možno, na rozdíl od dvou předchozích závislostí říci, že nebyla zjištěna žádná závislost. 

Vypovídá o tom i hodnota koeficientu spolehlivosti 0,08. 

 

Graf. 7.3 Závislost velikosti středové oblasti na rychlosti lití 

Vzájemná souvislost všech tří zkoumaných oblastí je vidět na dalším přiloženém 

grafu. Z tohoto porovnání vyplývají poměrně jasná zjištění:  

 Na velikost středové oblasti, tj. oblast rovnoosých krystalů nemá licí rychlost žádný vliv 

 S rostoucí rychlostí lití zřetelně stoupá podíl plochy mezilehlé oblasti, tj. oblast 

sloupkovitých krystalů 

 S rostoucí rychlostí klesá tloušťka licí kůry 

 Jak je právě z porovnání všech tří závislostí v jednom grafu vidět, padá vždy zvětšení 

plochy mezilehlé oblasti na úkor zmenšení tloušťky licí kůry a naopak  

 V případě licí kůry a mezilehlé oblasti jsou naše zjištění ve shodě s obecně známými výše 

uvedenými poznatky 

 Naopak zjištění, viditelné v grafu 7.3, že licí rychlost nemá žádný vliv na plochu středové 

oblasti, je s obecnými a literárními poznatky v rozporu. Jedno z možných vysvětlení této 

nelogické skutečnosti je faktor sekundárního chlazení (intenzita), který u studovaných 

vzorků nebyl sledován. 
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Graf 7.4 Vliv rychlosti lití na velikosti plochy 
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8. Závěr 

Cílem této práce bylo studium vývoje a charakteristiky makrostruktury plynule litých 

předlitků. Práce vyhodnotila, jak dochází k tuhnutí PLP, jakou strukturou je předlitek tvořen, 

a došlo k nastínění, kterým situacím by se mělo vyvarovat, aby nedošlo k nejrůznějším 

defektům. Významnou kapitolou pak byly vlivy, které se podílejí na vývoji samotné 

makrostruktury. Ačkoliv je vlivů, které působí na výslednou strukturu předlitků spousta, práce 

byla zaměřena na vlivy stěžejní.  

V praktické části byl pak studován vliv rychlosti lití na strukturu, čímž rozumíme, že byla 

hledána závislost mezi rychlosti lití a tvorbou struktury PLP. Praktická část tedy zahrnovala 

odběr vzorků, přes samotnou přípravu, až ke konečnému studiu makrostruktury plynule litých 

předlitků 

Velká většina vzorků měla dobře čitelnou strukturu. U některých vzorků bylo patrné, že 

důsledkem odtržení předlitku od stěny krystalizátoru došlo k vytvoření dutiny a tím pádem 

byl snížen odvod tepla na minimum. To mělo za příčinu, že některé vzorky vykazovaly na 

určitých místech nerovnoměrnou licí kůru. V některých případech kůra chyběla úplně a někde 

tvořila pouze tenkou vrstvu. Příčinou nerovnoměrné licí kůry docházelo k defektům, jako je 

vborcení, které bylo v jednom případě dále příčinou vzniku dvou mezilehlých trhlin. 

Sníženým odvodem tepla docházelo také k posunutí geometrického středu právě směrem 

k tomuto sníženému odvodu, což znamená, že střed vzorku nebyl v osové části příčného 

průřezu.  

Pomocí studie vlivu rychlosti lití na licí kůru došlo k závěru, že čím je rychlost lití menší, 

tím je licí kůra větší. Tento fakt je obecně ve shodě se všemi komentovanými teoriemi a je 

podpořen i hodnotou koeficientu spolehlivosti, který vykazuje velmi těsnou závislost těchto 

dvou proměnných. Naopak při rychlosti lití větší než 2,1 m/min licí kůra již nevykazuje 

žádnou změnu a tloušťka licí kůry se již nemění. 

Závislost rychlosti lití a mezilehlé oblasti je také ve shodě s obecně známými poznatky. 

Vzorky vykazovaly, že čím byla rychlost lití menší, tím byla menší i mezilehlá oblast tvořená 

kolumnárními krystaly. Naopak se zvyšující se rychlostí se zvyšoval i objem mezilehlé 

oblasti. Při rychlosti lití 2,0 m/min tvořila mezilehlá oblast takřka tři čtvrtiny objemu vzorku.  

Dále bylo dokázáno a následně i podloženo, že nedochází k žádné závislosti mezi 

rychlosti lití a středovou oblastí plynule litých předlitků.  
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Z vyplynulých informací lze tedy vyčíst, že experimenty byly v případě licí kůry 

a mezilehlé oblasti kolumnárních krystalů ve shodě s obecnými známými teoriemi. Naopak 

v případě středové oblasti rovnoosých krystalů nedošlo, na rozdíl od teorie, k žádnému 

prokázání závislosti.   

Co se týče rychlosti lití, došlo dle výše zmíněných výsledků ke zjištění, že pro potřebnou 

kvalitu vnitřní struktury plynule litých předlitků jsou vždy příznivější rychlosti nižší. Ovšem 

nízké rychlosti lití nejsou příliš příznivé z ekonomického hlediska dané ocelárny, protože čím 

jsou licí rychlosti menší, tím je menší i výrobnost ocelárny. Proto je třeba zvolit jistý 

kompromis, aby rychlost lití vyhovovala jak kvalitě struktury, tak i výrobnosti ocelárny. 
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