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ABSTRAKT 
 

Tato bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku vad u plynule odlévaných 
kruhových sochorů. V první části je uvedena charakteristika plynulého odlévání oceli, 
odlévání kruhových sochorů na radiálním zařízení plynulého odlévání oceli (ZPO) a dále pak 
kritické parametry vedoucí ke vzniku vad při odlévání kruhových sochorů. 

Druhá část je věnována analýze soudobých poznatků z oblasti optimalizace procesu 
plynulého odlévání kruhových sochorů, především z pohledu minimalizace vzniku vad. 

V třetí závěrečné části se uvádí shrnutí literárních poznatků a případná doporučení. 
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ABSTRACT 
 

This thesis deals with the causes of defects in continuously cast round billets. In the 
first part, the characteristics of continuous casting, casting of round billets at radial continuous 
casting machines and then critical parameters leading to the formation of defects in the 
casting round billet were done. 

The second part is devoted to the analysis of contemporary knowledge of the 
optimization process of continuous casting of round billets, especially in terms of 
minimization of defects formation. 

The third final section summarizes literature findings and any recommendations. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A ZKRATEK 

ZKRATKA POPIS JEDNOTKA 

ZPO Zařízení plynulého odlévání --- 

HZPO Horizontální zařízení 
plynulého odlévání --- 

CCD Continous Casting Device --- 

APZ Anizotermická přerušovaná 
zkouška --- 

SPDO Střední přirozený deformační 
odpor --- 

SSS Stress Simulation Software --- 

MSC Marc Software Corporation --- 

CFI Crack Formation Index --- 

M-EMS Mould electromagnetic 
stirring --- 

HFR Heat flux ratio --- 

ES Elastic strain --- 
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ÚVOD 
 

Plynulé odlévání oceli je moderní a progresivní technologie výroby oceli, jejímž 
produktem je předlitek jako polotovar k dalšímu zpracování. V České republice je produkce 
plynule odlévané oceli rozdělená na produkci bram (polotovary pro výrobu plechů) a sochorů 
(polotovary pro výrobu tyčových a drátových polotovarů). Bramy jsou produkovány v 
podnicích EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s., kdežto sochory 
jsou produkovány zejména v Třineckých železárnách a.s. a v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
Přičemž oba poslední zmíněné podniky jsou schopny produkovat kruhové předlitky z hlediska 
technologie náročnějších jakostí ocelí. Problematika plynulého odlévání sochorů je tedy 
v České republice velice aktuální. 

Tato bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku vad u plynule odlévaných 
kruhových sochorů. V první části je uvedena charakteristika plynulého odlévání oceli, 
odlévání kruhových sochorů na radiálním zařízení plynulého odlévání oceli (dále jen ZPO) a 
dále pak kritické parametry vedoucí ke vzniku vad při odlévání kruhových sochorů a způsoby 
jejich odstraňování. 

Druhá část je věnována analýze soudobých poznatků z oblasti optimalizace procesu 
plynulého odlévání kruhových sochorů, především z pohledu minimalizace vzniku vad 
pomocí různých počítačových programů, konstrukčních technologií a chemického složení.  

V třetí závěrečné části se uvádí shrnutí literárních poznatků a doporučení. 
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1 CHARAKTERISTIKA PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI 
SE ZAMĚŘENÍM NA KRITICKÉ PARAMETRY VEDOUCÍ 
KE VZNIKU VAD U KRUHOVÝCH SOCHORŮ 

 

1.1 Historie vývoje konstrukce ZPO 
První konstrukce zařízení pro plynulé odlévání patřily strojům se svislým kompaktním 

krystalizátorem. V roce 1886 byl udělen ve Velké Británii patent na svislý stroj pro odlévání 
předlitků o průřezu 100 x 100 mm z uhlíkové oceli.  

V roce 1887 byl v Německu udělen patent na stroj pro plynulé lití, u něhož bylo 
poprvé použito přímé vodní chlazení předlitku mezi krystalizátorem a výtažnými válečky i 
rozřezávání předlitku během odlévání. 

První zařízení pro plynulé odlévání oceli, které bylo dáno do provozu v padesátých 
letech minulého století, bylo zařízení vertikální (obr. 1). 

Další konstrukční typ ZPO představuje vertikální zařízení s ohybem předlitku (obr. 2) 
[1]. 

 

  

Obr. 1  Schéma klasického vertikálního 
zařízení 

1 – pánev, 2 – mezipánev, 3 – krystalizátor, 4 
– sekundární chlazení s vodící klecí, 5 – 

tažná stolice, 6 – předlitek, 7 – dělící zařízení 
[1] 

Obr. 2  Schéma vertikálního zařízení 
s ohybem předlitku 

1 – ohýbací zařízení, 2 – rovnací 
zařízení [1] 

 

V  roce 1963 byla vyvinuta konstrukce radiálního zařízení se zakřiveným 
krystalizátorem (obr. 3), což vytvořilo podmínky pro vývoj alternativních řad těchto ZPO [1]. 

Od roku 1962 byl také zahájen vývoj plynulého odlévání dutých ocelových předlitků 
(obr. 4) s cílem dále snižovat počet technologických úkolů při výrobě bezešvých trubek. 
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Obr. 3  Schéma radiálního zařízení se 
zakřiveným krystalizátorem 

1 – tažná stolice, 2 – předlitek [1] 

Obr. 4  Schéma ZPO pro duté kruhové 
předlitky [2] 

 

B. Tarman a W. Poppmeier uvádějí další technologický postup pro výrobu dutých 
polotovarů, kdy je tekutá ocel odlévána do krystalizátoru s kruhovým průřezem. 

Od konce šedesátých let, do kterého je datován první patent HZPO v SSSR, bylo 
dosaženo značného pokroku (obr. 5), [1]. 

 

 
Obr. 5  Sovětské HZPO vyprojektované v Tule 

1- odlévací pánev, 2 – mezipánev, 3 – krystalizátor, 4 – sekundární chlazení, 5 – tažná 
stolice, 6 – dělící zařízení (hořák), 7 – předlitek, 8 – valník [1] 

 

1.2 Plynulé odlévání oceli – základní principy 
Obr. 6 znázorňuje příklady konfigurací strojů pro plynulé odlévání, kde zakřivený 

radiální typ je dnes jednoznačně nejpoužívanější [3]. 

 

 

 

http://ottp.fme.vutbr.cz/users/stetina/disertace/kapitola-1.htm#Obr11
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Obr. 6  Typy strojů pro plynulé lití [3] 

 

 

 
Obr. 7  Schéma provozu na plynulé odlévání sochorů 

1 - pánvová revolverová hlavice; 2 - mezipánev; 3 - krystalizátor (forma); 4 - sekundární 
chlazení (primární sekce); 5 - tažné zařízení + sekundární chlazení; 6 - rovnací zařízení;        

7 - odpojení zaváděcí zátky; 8 - dělící zařízení; 9 - dopravní zařízení; 10 - příčný dopravník; 
11 - značkovací zařízení; 12 - skladovací zařízení [4] 

 

Na začátku odlévání je spodní část krystalizátoru (formy) utěsněna ocelovým táhlem 
(zátkou), který je držen hydraulicky jednotkou (obr. 7). Tato zátka předchází tekutou ocel z 
konce krystalizátoru dále přes celé ZPO. Odlitý ocelový předlitek je na výstupu z 
krystalizátoru, tzv. primární chladicí zóny, částečně ztuhlý, po obvodu se vytvoří ztuhlá 
skořepina, která má na konci krystalizátoru tloušťku 10 až 20 mm. Jednotka tažných válců 
začne táhnout zátku následovanou částečně ztuhlým předlitkem. Tekutá ocel musí být 
doplňována do formy stejnou rychlostí, jakou se za formou pohybuje pomocí tažných válců. 
Licí rychlost je závislá na tvaru profilu, jeho velikosti a třídě lité oceli a obvykle se pohybuje 
v rozsahu 0,3 do 8 m.min-1. Čas lití bývá obvykle 0,5 až 1,5 hodiny, aby se předešlo 
nadměrným tepelným ztrátám v mezipánvi [3]. 

Po opuštění krystalizátoru prochází litý profil klecí (zónou) sekundárního chlazení 
(obr. 6), kde je tuhnoucí proud předlitku chlazen vodními nebo vodovzdušnými chladicími 
tryskami, aby tuhnutí předlitku pokračovalo. Tato zóna zajišťuje konečný tvar profilu, jeho 
integritu a zároveň kvalitu. Když je celý proud ztuhlý a projde celou oblastí tažných válců, je 
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zátka oddělena a uskladněna pro další použití. Po výstupu z klece prochází předlitek zónou 
tzv. terciárního chlazení, které probíhá formou přirozené konvekce. Na konci terciární zóny je 
nekonečný předlitek dělený na dělicím zařízení na jednotlivé kusy, také nazvané podle tvaru 
profilu jako sochory, bloky, bramy, válce a nosníky [3]. 

 

1.2.1 Doprava tekuté oceli 
Tekutá ocel z pánve do krystalizátoru je dopravována ve dvou fázích. V první je 

dopravena z pánve do mezipánve a ve druhé z mezipánve proudí do krystalizátoru. Regulace 
toku taveniny z mezipánve do krystalizátoru je prováděno: stavidlem, zastavovacími tyčemi, 
počítací tryskou a kontrolováním hladiny v mezipánvi [3]. 

 

1.2.2 Mezipánev 
Mezipánev je obvykle obdélníkového tvaru, ale může být i tvaru delta nebo „T“. 

Trysky jsou umístěny v její dolní části a dopravují tekutou ocel do krystalizátoru. Velikost 
mezipánve činí obvykle 8 – 10 % velikosti licí pánve.  

Mezipánev má tyto klíčové funkce: napomáhá separaci oxidů; zabraňuje vniknutí 
strusky do krystalizátoru; zajišťuje kontinuální tok tekuté oceli během výměny pánve; udržuje 
stacionární výšku kovu nad tryskami do krystalizátoru, aby se udržel konstantní tok a udržela 
konstantní rychlost lití; rozděluje ocel do jednotlivých licích proudů; zásobuje stabilním 
proudem krystalizátor(y). 

Po naplnění mezipánve je možno otevřít jednotlivé licí proudy a začít plnění 
krystalizátorů. Tekutá ocel proudí obvykle přes keramickou ponornou trubici, která zabraňuje 
oxidaci oceli a zrovnoměrňuje proud. U menších profilů předlitků ocel proudí volným 
proudem [3]. 

 

1.2.3 Krystalizátor – forma 
 Hlavní funkcí krystalizátoru je zajistit ztuhnutí povrchové skořepiny takové 

tloušťky a pevnosti, aby udržela obsah tekutého jádra při vstupu proudu do sekundární zóny 
chlazení. Klíčovými prvky jsou tvar, tloušťka skořepiny, stejná teplota skořepiny při posuvu, 
a to vše bez vnitřních i povrchových vad s minimální pórovitostí a s malým počtem 
nekovových vměstků.  

 Krystalizátor je otevřený krabicový objekt, do jehož stěn jsou zabudovány 
vodní chladící kanály. Krystalizátor je vyroben z velmi čisté měděné slitiny. Stěny 
krystalizátoru chlazené vodou odvádí teplo z tuhnoucí oceli. Vnitřní pracovní povrch 
měděných desek obsahuje chróm nebo nikl, aby povrch dosáhl patřičné tvrdosti. Je třeba 
zabránit otěru mědi do povrchu ocelového proudu, který by mohl být příčinou povrchových 
trhlin na výrobcích [3].  

Hladina oceli v krystalizátoru je pokryta souvislou vrstvou licího prášku, který se taví 
a stéká po stěnách krystalizátoru. Dvě hlavní funkce licího prášku jsou krytí hladiny před 
oxidací a mazání styčných ploch na povrchu vzniklé licí kůry a na pracovní stěně 
krystalizátoru. 
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Obr. 8  Schéma činnosti krystalizátoru a 
základní pojmy [3] 

Obr. 9  Schéma trubkového krystalizátoru 
[4] 

 

V krystalizátoru se z předlitku odvádí z celého ZPO relativně největší množství tepla 
za jednotku času, a to 10 až 30 % veškerého tepla. Krystalizátor je ve většině případů chlazen 
vodou, proudící ve frézovaných drážkách nebo vrtaných kanálech desek, nebo je konstruován 
jako trubkový a je po celém svém vnějším povrchu omýván vodou [3]. 

 

1.2.4 Oscilace krystalizátoru 
Oscilace krystalizátoru je nutná pro minimalizaci tření mezi natuhlou skořepinou a 

pracovním povrchem krystalizátoru, zabraňuje přetržení skořepiny a výtoku tekuté oceli (tzv. 
průval). Tření je též snižováno lubrikantem, jako jsou oleje nebo licí prášky. Oscilace o 
frekvenci řádově jednotek Hz jsou vybuzovány hydraulicky nebo motoricky přes vačky nebo 
páky. Ve skořepině tak může vznikat tlakové napětí a zmenšovat tahové napětí s 
předpokladem, že povrch bude bez trhlin a pórovitosti [3]. 

 

1.2.5 Sekundární chlazení 
Předlitek, který má ještě stále tekuté jádro, z krystalizátoru vstupuje do zóny 

sekundárního chlazení, kde je ostřikován vodou. Předlitek je veden vodícími a opěrnými 
válečky. Intenzita a rovnoměrnost chlazení v sekundární oblasti má podstatný vliv na 
povrchovou a podpovrchovou kvalitu předlitku, zejména na vznik povrchových a vnitřních 
trhlin a rhomboiditu. Typický je sekundární chladicí systém tvořený skupinami zón 
chladicích trysek. Chladícím tryskajícím médiem je voda nebo kombinace vzduchu a vody 
[3]. 
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1.2.6 Segmenty válců 
Oblast segmentů válců je integrální součástí oblasti sekundárního chlazení. Každý 

proud obsahuje skupiny válců vždy na opačných stranách. Hlavním úkolem válců je zajistit 
posuv tuhnoucího proudu a zároveň zabezpečovat dále tuhnoucí skořepinu a válcovat povrch 

Rozmístění válců tj. jejich vzájemná vzdálenost a průměr je voleno tak, aby se 
minimalizovalo vyboulení proudu mezi válci. Právě válce pomáhají udržovat tvar a brání 
vyboulování a vzniku průvalů [3].  

 

1.2.7 Ohyb a rovnání 
Stejně důležité jako udržet tvar předlitku je převést ho z vertikálního směru do 

horizontální roviny. Rovnání ztuhlé skořepiny způsobuje na vnějším oblouku tah a na 
vnitřním tlak. Výsledné napětí je závislé na poloměru oblouku a mechanických vlastnostech. 
Jestliže napětí na vnějším rádiusu je příliš velké, mohou vznikat povrchové trhliny a jiné 
vady, které mají vliv na kvalitu polotovaru [4]. 

 

1.2.8 Rovná část 
Po narovnání je rovný předlitek dopravován po válečkové trati k dělícímu stroji, který 

řeže předlitek na požadované délky polotovaru. Každý kus je poté označen značkovacím 
zařízením. Řezání může být mechanické nebo kyslíkovým hořákem [4]. 

 

1.3 Vývoj odlévání kruhových předlitků 
Technologie plynulého odlévání kruhových předlitků je velmi náročná. Vyplývá to 

jednak z vlastního kruhového tvaru předlitku, který má v poměru k jednotce objemu nejmenší 
povrch a je náchylný na tvorbu povrchových trhlin, jednak i z vlastního procesu tuhnutí. Jak 
známo tuhne předlitek od povrchu směrem ke svému středu a na fázovém rozhraní působí 
tuhnoucí nebo již utuhlé částice navzájem. Způsob střetnutí front tuhnutí v dosahu středu je 
ovlivněn tvarem průřezu předlitku. U kruhových a čtvercových průřezů tvoří fronta tuhnutí 
bod, zatímco u jiných tvarů průřezů je to přímka. Je prokázáno, že tvoří-li oblast střetu front 
tuhnutí přímku, vzniká možnost příznivějšího rozmístění vměstků a vycezenin. Z uvedeného 
vyplývá, že dosažení uspokojivé úrovně jakosti povrchu i středové části kruhového předlitku 
je velmi složitý úkol, vyžadující nalezení optimální výrobní technologie a její striktní 
dodržování. Tato skutečnost je ještě umocněná tím, že z převážné části jsou kruhové předlitky 
používány jako polotovar pro finální výrobu bezešvých trub kosým válcováním, které 
z hlediska tvářecího procesu namáhá materiál velice nepříznivě a na kvalitu vnitřního i 
vnějšího povrchu trubky jsou kladeny mimořádné požadavky. Rovněž i na povrch a vnitřní 
strukturu výkovků nebo výlisků z kruhových předlitků velkých průměrů pro železniční 
dvojkolí nebo jiné podobné výrobky jsou jiné jakostní nároky. 

Z těchto důvodů je zdokonalení technologie výroby kruhových předlitků věnována 
velká pozornost u všech výrobců zařízení i provozovatelů [1]. 
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1.4 Vývoj konstrukčních prvků ZPO pro kruhové předlitky 
Nejvýznamnějším konstrukčním prvkem, který nejvíce ovlivňuje jakost, je u 

kruhového předlitku rovněž krystalizátor. I když jsou výrobně složitější a obtížněji 
opravitelné, používají se dnes pro menší průměry až do 250 mm zakřivené krystalizátory 
s kruhovým průřezem, tzv. krystalizátory trubkové. Je kladen nesmírný důraz na jejich 
technický stav, rozměrovou přesnost a bezvadný pracovní povrch, bez nichž nelze dosáhnout 
uspokojivé jakosti předlitku. 

Poněvadž se v průběhu tuhnutí předlitky smršťují, používají se krystalizátory 
kónického tvaru. Tím se docílí snížení rizika předčasného odtažení kůry předlitku od stěn 
krystalizátoru a zajistí se potřebné podmínky přestupu tepla. Přesto je nutno v průběhu 
pohybu kruhového předlitku překonávat řadu možných nedostatků, které bývají způsobeny: 

- třením mezi vnějším povrchem předlitku a vnitřním povrchem krystalizátoru; 
- třením mezi vnějším povrchem předlitku a vodícími válečky; 
- třením ložisek podpěrných a vodících prvků; 
- změnami tvaru předlitku mezi jednotlivými podpěrnými a vodícími válečky po celé 

metalurgické délce ZPO v průběhu tuhnutí předlitku; 
- třením mezi povrchem předlitku a válci tažné a rovnací stolice; 
- ohybem a opětovným rovnáním předlitku. 

 

Aby se předešlo výskytu vad předlitků následkem mechanických vlivů, je třeba omezit 
dopravní odpory. Proti nim působí dynamické síly hmoty předlitku. Tyto síly působí ve směru 
pohybu předlitku. Pro opěrné a vodící prvky se používá stejnoměrně tvarovaných válečků, 
které mohou být uspořádány do skupin a jsou zabudovány střídavě v horizontálním a 
vertikálním směru. Přítlak válců tažné stolice musí být pouze tak velký, aby nedocházelo 
k nadměrné deformaci předlitků. Tento požadavek musí být zejména respektován při 
projektování ZPO s kruhovým průřezem [1]. 

 
 

 

Obr. 10  Tažná a rovnací stolice pro 
kruhové předlitky [9] Obr. 11  Trubkový krystalizátor [10] 

 

Na obrázku 10 je znázorněna tažná a současná rovnací stolice ZPO pro odlévání 
kruhových předlitků, kde každý válec je samostatně poháněn stejnosměrným elektromotorem. 
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Také tvorbě kůry v krystalizátoru je věnována požadovaná pozornost, neboť při 
výstupu předlitku z krystalizátoru musí vytvořená kůra čelit zatížení ferostatického tlaku 
jádra, tahovým silám a tepelnému napětí. 

Ačkoli je krystalizátor podélně zúžen, postačuje konicita ve střední oblasti zaručit 
těsné přiléhání kůry na stěny. Hustota tepelného toku klesá následkem tvorby spáry mezi 
kůrou a krystalizátorem. Teprve ve volné části hustota tepelného toku opět stoupá. Zde 
stupňuje konicita zřetelně hodnotu přestupu tepla a umožňuje další prohnutí kůry. Tvorba 
kůry předlitku závisí také na složení oceli. Je známo, že např. uhlík hraje v tomto ohledu 
zvláštní úlohu. U ocelí s obsahem uhlíku menším než 0,12 hmotn. % probíhá transformace 
tuhé fáze. Přeměna prostorově centrovaného δ-železa na plošně centrované γ-železo je 
spojena se zmenšením objemu. Naopak při vyšším obsahu uhlíku k této transformaci 
nedochází a ocel tuhne z taveniny buď přímo nebo nepřímo přes peritektickou reakci na γ-
železo. Objemový skok δ/γ je potom taveninou vyvážený. Účinek tohoto rozdílného objemu 
na tloušťku kůry při výstupu předlitku z krystalizátoru ukazuje obr. 12. Tloušťka kůry je 
vypočtena z tepelné bilance. Konicita je zde přizpůsobena jakosti oceli. Tloušťka kůry měkké 
oceli je o 3 mm tenčí, než u tvrdé. Konicita krystalizátoru musí proto být přímo úměrná licím 
rychlostem, a to ve vztahu k požadované tvorbě licí kůry. Seřízení stěn krystalizátoru musí 
proto být pro měkké oceli příkřejší než pro tvrdé. Tento požadavek byl potvrzen měřením 
kůry po průvalech [1]. 

 

Obr. 12 Vliv licí rychlosti na tloušťku kůry předlitku při různých obsazích uhlíku [1] 

 

1.5 Zdokonalení technologie odlévání kruhových předlitků 
Progresivní výrobní technologie při odlévání předlitků kruhových průřezů vyvíjí a 

zdokonaluje celá řada firem. Přesvědčivých výsledků dosáhla zejména firma Mannesmann-
Demag. Úspěšně podařilo zvýšit licí rychlost na obloukovém ZPO s kruhovým průřezem, kde 
se odlévají předlitky určené k výrobě bezešvých trubek. Zvýšená licí rychlost na ZPO 
vyžaduje pečlivé použití mimopecní rafinace, neboť vměstky v plynule odlitém předlitku se 
na obloukové ZPO nedají dobře odloučit. Poloha vměstkových shluků, jakož i rozdělených 
částic podle počtu a velikosti, byla průběžně ověřována. Středové vycezeniny jsou podle 
dosavadních zkušeností při globulární struktuře menší než u struktury transkrystalické. 
V ocelárně 1 firmy Mannesman se provozuje šestiproudé obloukové ZPO s kruhovým 
průřezem Ø 175 mm ve spojení s 220 t LD-konvertorem, jehož provoz vzhledem k periodicitě 
taveb vyžaduje vysoké licí rychlosti až do 3,5 m.min-1, samozřejmě při zaručené vysoké 
kvalitě odlitých předlitků. Krystalizátor je při vysoké licí rychlosti rovněž vystaven vyšší 
tepelné zátěži. Konicita krystalizátoru musí plošně odpovídat požadované tvorbě kůry. 
V průběhu fázové přeměny se projevuje obsah uhlíku zřetelně na potlačení plošného smrštění. 
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Měkké oceli (0,12 hmotn. % C) se smršťují více, a proto se vyžaduje konicita krystalizátoru. 
Vyšší licí rychlosti současně vynucují úpravu chlazení v sekundární oblasti přímého vodního 
ostřiku. Podmínkou při zvyšování licích rychlostí bylo bezporuchové lití s vyloučením 
průvalů. Byla rovněž řešena otázka odpichových teplot, neboť nižší předehřátí se projevuje 
jednak na tvorbě kůry, ale také příznivě na vnitřní jakosti předlitků. Z těchto důvodů je třeba 
optimalizovat teplotní podmínky v mezipánvi tak, aby bylo možno vyrovnat ztráty a držet 
teploty těsně nad likvidem s nepatrným kolísáním v průběhu lití. Proto se lázeň v pánvi 
přikrývá při pánvové metalurgii izolačním práškem, který snižuje vyzařování tepla do 
prostoru [1]. 

Protože např. firma Mannesmann využívá ve svých ocelárnách plně metody 
mimopecního zpracování oceli, je u výrobků zaručen vysoký stupeň čistoty. Obsahy síry a 
celkového kyslíku v předlitku jsou nízké. Ochrana výtokových uzlů ZPO před vzdušným 
kyslíkem se již stala běžnou stejně jako využívání předností sekvenčního lití. Další vývoj ke 
zlepšení jakosti pokračuje, neboť požadavky odběratelů neustále stoupají. Nadále se provádí 
výzkum, který ověřuje podmínky vzniku vměstkových shluků v kruhových předlitcích. 
Posuzuje se jejich velikost i množství. Tato problematika je považována za důležitou, neboť 
vysoké licí rychlosti vedou k rychlejšímu překrytí tekutého jádra vrchní tuhnoucí frontou, 
která pak zamezuje vyplouvání vměstků. Proto je u předlitků možno ověřit vyšší znečištění 
v případě, že je narušena technologie stínění na výtokových uzlech [1]. 

 
Obr. 13 Segregační profil u kruhových předlitků 

a) transkrystalická struktura oceli;    b) traskrystalická globulární struktura – bílé pruhy [1] 

 

Pokud jde o jakost jádra, pokrok v tuhnutí a krystalizaci závisí výhradně na intenzitě 
chlazení a na časovém průběhu. Pro tvorbu primární struktury je tudíž bezvýznamné, jakou 
rychlostí je předlitek tažen. Dokazují to leptané vzorky předlitků, litých různými rychlostmi 
z jedné a téže tavby, s téměř identickou strukturou. Tuhnutí je až k jádru transkrystalické. 
Také jádro na příčném vzorku nelze zcela diferencovaně rozlišit. 

Pole výsledků výzkumu přibývají řediny a vločkovitost jádra s licí rychlostí, právě tak 
jako délka tekutého jádra. Přesto nevede tato vada polotovaru k vadám konečného produktu 
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při zpracování na trubky. Vnitřní plochy jsou po děrování hladké, a to také zásluhou využití 
stínicí keramiky při lití. Zhutnění jádra u předlitků pomocí studeného lití a 
elektromagnetického míchání nebylo dostatečné a je nutno se opět zabývat dalším vývojem 
v tomto směru [1]. 

Segregační profil souběžně odlévaných kruhových předlitků z oceli 12 050 na obr. 13 
ukazuje na příkladu fosforu, že segregace jádra při globulární struktuře jádra je zcela nepatrná 
jako při transkrystalické. Objemový prostor dutin se rozděluje při tomto způsobu výroby jako 
výrazná závada. Kvantitativní zkoumání vlivu struktury tuhnutí na tvorbu staženiny je ve 
spojení se segregací velmi zajímavé. 

Vzhledem k soustavně se zvyšujícímu podílu oceli zpracované technologií plynulého 
lití, budou se výrobní a výzkumná pracoviště nadále zaměřovat na určující veličiny, jako je 
tuhnutí oceli, vedení teplot, ferostatický tlak v souvislosti s jakostními a licími podmínkami, 
neboť vhodným řešením každého detailu může být dosaženo výrazného pokroku ve 
zdokonalení postupu této progresivní technologie [1]. 

 

1.6 Odlévání sochorů na radiálním ZPO 
Radiální ZPO, nazývané v literatuře také obloukové ZPO, se vyznačuje umístěním 

hlavních částí licího stroje podél tzv. licího oblouku, ve kterém je veden předlitek, kde 
vstupní orní část tvoří zakřivený nebo rovný krystalizátor a výstupem předlitku. Je 
charakteristické tím, že tuhnutí předlitku, které začíná v zakřiveném nebo rovném 
krystalizátoru, probíhá na sestupné a zakřivené dráze, na níž na předlitek působí sekundární 
chlazení. Přitom ztuhnutí celého průřezu předlitku je podle použitých podmínek vedení 
procesu ukončeno buď ještě na zakřivené dráze, nebo je ukončeno na horizontální dráze 
předlitku. Podle toho probíhá rovnání předlitku buď při zcela ztuhlém průřezu, nebo 
s průřezem, který ještě obsahuje tekuté jádro [1]. 

Podle tvaru sestupné dráhy, kterou se předlitek převádí do horizontální dráhy, můžeme 
sledovat vývoj radiálních ZPO již od poloviny 60. Let ve dvou liniích (obr. 14): 

a) Radiální ZPO se zakřiveným krystalizátorem a sestupnou zakřivenou dráhou tvořenou buď 
jedním obloukem, nebo větším počtem navazujících oblouků o zvětšujících se poloměrech, 
nebo jedním obloukem a rovnací křivkou (skupiny B, D, E, F, G, H). Tato ZPO jsou 
charakteristická tím, že předlitek je již v krystalizátoru odléván v zakřiveném tvaru a v přímo 
navazující části sestupné dráhy o shodném poloměru nepodléhá tvarové deformaci. Tvarová 
deformace předlitku nastává až při přechodu do horizontální částí dráhy.  

b) Radiální ZPO s rovným krystalizátorem a sestupnou dráhou vytvořenou s vertikální části, 
ohýbací křivky, oblouku a alternativně ještě rovnací křivky (skupiny C, I). Tato ZPO jsou 
charakteristická tím, že předlitek je v rovném krystalizátoru odléván v přímém tvaru a po 
průchodu navazující vertikální části, kde již získá určitou tloušťku stěny, je v ohýbací zóně 
deformován do zakřiveného tvaru. Další tvarová deformace předlitku nastává při přechodu do 
horizontální části dráhy [1]. 
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Tab. 1  Hlavní technická data radiálních ZPO [1] 

Parametr 
Hodnota parametru 

od do 

Hmotnost odlévané tavby (t) 15 400 

Počet licích proudů 1 8 

Průřez předlitku (mm) 

- sochorový a blokový 

- čtvercový 80x80 600x600 

- kruhový Ø 120 Ø 450 

- obdelníkový 76x152 400x500 

- bramový 90x270 305x2 642 

Celková výška ZPO od podlahy výběhu po licí plošinu (m) 6 20 

Výška licí plošiny ZPO nad hutní úrovní (m) 4 16 

Hloubka ZPO pod hutní úrovní (m) 0 8 

Poloměr licího oblouku (základní) (m) 3 16,5 

Metalurgická délka (m) 5 42 

Obr. 14 Schéma vývoje radiálních ZPO 

B – ohýbání, S – rovnání, BB, BF – počátek a konec ohýbání, S1, S2 – stupně rovnání, SB, SF – 
počátek a konec rovnání, E – konec tuhnutí jádra předlitku, C – řezání [1] 
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Skupina A (obr. 14): Využívá technologických principů provozně ověřených na 
vertikálních ZPO s ohybem předlitku: Odlévání ve shora plněném oscilujícím krystalizátoru, 
válečkové vedení předlitku a podepírání jeho stěny proti ferostatickému tlaku v zóně 
povrchového tryskového (sekundárního) chlazení, deformace tvaru předlitku ohýbacími a 
rovnacími válci, dělení předlitku za pohybu na horizontální dráze. 

Skupina B (obr. 14): v současné době toto klasické radiální ZPO vyhovuje již jen 
v těchto případech: pro odlévání sochorů a bloků o tloušťce 80 až 200 mm a pro odlévání 
bloků určitého jakostního sortimentu (např. vysokouhlíkových ocelí nebo ocelí na kuličková 
ložiska), většího průřezu o tloušťce 250 až 400 mm. 

Skupina C (obr. 14): současné využití tohoto typu v uvedeném jednoduchém 
provedení je vhodné k výrobě sochorů o tloušťce 120 až 160 mm [1]. 

 

          
Obr. 15, 16 Odlévání předlitků na radiálním ZPO [5] 

 

Skupina D (obr. 14): toto ZPO se používá pro výrobu bram tloušťky 180 až 250 mm, 
určených jako přímá vsázka širokopásových tratí pro válcování tenkých plechů. 

Skupina E (obr. 14): je určeno pro výrobu bram o tloušťce od 250 do 300 mm nebo 
oblouků tloušťky 300 mm. 

Skupina F (obr. 14): odlévají se předlitky o velkých tloušťkách v rozmezí 250 až 400 
mm se zaručenou vnitřní a povrchovou kvalitou. 

Skupina G (obr. 14): zvlášť vhodné je použití ZPO této skupiny pro výrobu bloků 
velkého kruhového průřezu. Rozsah průřezu předlitků kruhového průřezu od 310 do 450 mm 
a předlitků hranatého průřezu od tloušťky 250 do 400 mm. 

Skupina I (obr. 14): tato ZPO se používají k výrobě bram v tloušťkách 130 až 180 mm, 
určených jako vsázky jak pro teplé širokopásové tratě, tak pro válcovací tratě k výrobě středně 
tlustých plechů [1]. 

Skupina H (obr. 14): použití ZPO této skupiny je srovnatelné se skupinami D až I a 
zahrnuje výrobu bram v tloušťkách do 300 mm i výrobu bloků do tloušťky 420 mm [1]. 
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Obr. 17, 18  Odlévání předlitků na radiálním ZPO [5] 

 

 

Tab. 2  Přehled výhod a nevýhod radiálních ZPO [1] 
 

Výhody 
 

 

Nevýhody 
 

 

Možnost dosahovat vysokých licích výkonů 
využíváním velkých metalurgických délek, 
odléváním při velké délce tekutého jádra při 
vyšších rychlostech lití. 
 

Menší nároky na stavební výšku a nižší 
stavební investiční náklady na provozní 
budovu a základy technologického zařízení ve 
srovnání s vertikálním ZPO. 
 

Možnost výstavby i v nižších provozních 
budovách stávajících oceláren. 
 

Jednodušší strojní zařízení pro dělení a 
dopravu předlitků. 
 

Nižší poruchovost a vyšší provozní jistota 
strojního zařízení v důsledku dělení a dopravy 
předlitků prováděných převážně v horizontální 
rovině s omezením počtu diskontinuálních 
operací. 
 

Snadnější obsluha a údržba zařízení 
v důsledku převažujícího plošného uspořádání. 
  

 

Pro zajištění předlitků s vysokou vnitřní 
čistotou se vyžaduje adekvátní mimopecní 
úprava oceli před odléváním (platí zejména 
pro radiální ZPO se zakřiveným 
krystalizátorem). 
 

Vyšší plošné nároky pro instalování ZPO 
v provozní budově ocelárny v důsledku větší 
zastavěné plochy ve srovnání s vertikálním 
ZPO. 
 

Obtížnější kontrola a seřizování soustřednosti 
zařízení licího stroje na licím oblouku. 
 

Výroba Cu-desek a Cu-trubkových vložek 
krystalizátorů (u ZPO se zakřiveným 
krystalizátorem) vyžaduje dražší výrobní 
zařízení, větší závislost na specializovaných 
výrobcích. 
 

Vyšší měrné náklady na měď (při používání 
deskových krystalizátorů zakřiveného typu) 
při výrobě bram a bloků na ZPO. 
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1.7 Vznik vad plynule odlitých ocelových předlitků a způsob jejich 
odstraňování 

Přehled vad plynule odlévaných předlitků, jejich příčiny a opatření k zabránění jejich 
vzniku je uveden v příloze 1 této bakalářské práce. 

 

1.7.1 Povrchové vady  
Jako velmi nebezpečné a nežádoucí jsou především trhliny. Tuto problematiku 

zasahuje celá řada prací. Všeobecně se předpokládá, že vznikají v krystalizátoru a pod ním 
pouze zvětšují své rozměry a šíří se v důsledku tepelných a mechanických pnutí. Také při 
vzniku jejich zárodků mají rozhodující význam napětí, tedy trhliny vznikají tehdy, když 
působící napětí je větší než pevnost primárních zrn. Podélné trhliny se vyskytují převážně u 
ocelí s vyššími pevnostmi - konstrukční a mikrolegované oceli. Rozhodující vliv se připisuje 
obsahu uhlíku a síry, dále pak Mn, Al, N a mikrolegur [6]. 

 

1.7.2 Podélné trhliny 
Hlavními faktory a příčinami vzniku těchto trhlin jsou: chemické složení a čistota 

oceli; kvalita a vlastnosti licího prášku; konstrukce a nastavení ponorné výlevky; kolísání 
hladiny taveniny v krystalizátoru; rychlost lití; frekvence kmitání krystalizátoru; amplituda 
kmitání krystalizátoru; chlazení krystalizátoru; intenzita a rovnoměrnost sekundárního 
chlazení; technický stav a nastavení licího stroje. 

Oceli s obsahem uhlíku 0,09 - 0,15 % jsou citlivé na vznik trhlin, v průběhu tuhnutí v 
krystalizátoru se chovají neklidněji jako oceli s vyšším či nižším obsahem uhlíku, v důsledku 
objemových změn a deformací při přeměně delta feritu na austenit, které zpomalují přestup 
tepla z povrchové kůry do krystalizátoru, vedou k nerovnoměrnému růstu tloušťky a růstu 
napětí a deformací v povrchové kůře. Důležitou úlohu hraje kvalita licího prášku a jeho 
viskozita a krystalizační teplota [6]. 

Obsah manganu je důležitý ve vztahu k obsahu síry, kdy bylo zjištěno, že vyšší 
procento vad bylo spojeno s poměrem obsahu Mn/S menším jak 20. Souvisí to s vysokým 
obsahem železa v komplexním sulfidu (Mn, Fe) S a prudkém poklesu teploty nulové tažnosti 
s rostoucím obsahem S, při nízkém obsahu Mn. Vliv licích prášků byl zkoumán např. u 
odlévání peritektických ocelí, kdy bylo zjištěno, že při vyšší bazicitě nad 1,1 byl nižší výskyt 
podélných trhlin než u prášků s bazicitou pod 1. 

Další parametr mající vliv na vznik vad je licí rychlost, frekvence a amplituda kmitání. 

Doba uzdravení (negativní strip) má vliv na výskyt příčných trhlin a hloubku 
oscilačních vrásek. Hluboké oscilační vrásky zvyšují výskyt příčných trhlin snížením 
kritického napětí vzniku trhliny na povrchu kontislitku, neboť působí jako vrub. Vráska se 
prohlubuje a její zakřivení je menší s růstem negativního stripu (nižší frekvencí kmitání). 
Klíčovým místem pro tvorbu oscilačních vrásek je meniskus. Spodní část oscilačních vrásek, 
které mohou být i 2 mm hluboké, je často doprovázen segregací příměsí u kontislitků 
z uhlíkových - jde především o Mn a P. Velikost austenitického zrna na spodku vrásky se 
stává hrubší jako důsledek pomalejšího ochlazování v tomto místě, dno vrásky je citlivější na 
vznik trhliny v důsledku koncentrace napětí na hranicích austenitických zrn. Segregace při 
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oscilačních vráskách může způsobovat problémy při válcování za tepla. Stupeň povrchové 
segregace se zvyšuje s rostoucí hloubkou oscilačních vrásek. Hloubku vrásek značně redukuje 
snížení negativního stripu, zvýšení frekvence kmitání krystalizátoru a snižování jeho zdvihu 
[6]. 

Nejnáchylnější k tvorbě trhlin je kruhový průřez. Poměrně malý povrch vzhledem 
k objemu způsobuje delší doba tuhnutí jádra předlitku. Rychle ztuhlá povrchová kůra brání 
smršťování vnitřních vrstev a vytvářejí se podmínky příznivé pro vznik trhlin. Někdy vznikají 
ještě v krystalizátoru na předlitku teplejší pásy v místě, kde se již vytvořila plynová mezera 
mezi předlitkem a krystalizátorem, na rozdíl od podstatně chladnějších míst v ploše styku 
předlitku s krystalizátorem. Na teplejších místech povrchu předlitku s menší pevností 
povrchové kůry vznikají pak přímé nebo spirálové trhliny. Náchylnost k tvorbě podélných 
trhlin se také zvětšuje, jak již bylo uvedeno, s vyšší tažnou rychlostí a s vyšší teplotou. Tvorbě 
trhlin na kruhových předlitcích lze zabránit, podobně jako u jiných tvarů, vhodně zvolenou 
optimální teplotou oceli a optimální tažnou rychlostí a také úpravou krystalizátoru s vhodnou 
konicitou [7]. 

 

1.7.3 Příčné trhliny 
Příčné vady představují v současnosti jednu z nejčastějších povrchových vad 

kontislitků. Charakteristickým znakem je šíření po hranicích austenitických zrn, přičemž v 
okolí hlavní – primární trhliny se často vyskytují větve sekundárních, resp. latentních trhlin. 
Povrch trhlin má charakter lasturového lomu, pokrytého tenkou oxidickou vrstvou. Tyto 
trhliny jsou stejně nebezpečné jako podélné trhliny, jsou hůře viditelné na zoxidovaném 
povrchu kontislitků a při následném válcování se rozšiřují ve směru toku materiálu a 
způsobují vznik povrchových vad - šupin a přeložek [6]. 

Tvorba příčných trhlin je problémem především u ZPO radiálního typu. Příčné trhliny 
jsou kolmé na směr vytahování konstislitku a objevují se většinou v hlubokých oscilačních 
vráskách na horních površích rovnaných kontislitků. Zároveň souvisí se snížením plasticity 
ocelí v oblasti transformace austenitu na ferit v teplotním intervalu 900 až 700 °C. Povrchové 
teploty konstislitku v oblasti rovnání by měly tedy být výše jak 900 °C nebo níže než 700 °C. 
Vznik těchto trhlin souvisí s chemickým složením oceli, intenzitou sekundárního chlazení, 
hloubkou oscilačních vrásek, teplotami v etapě rovnání kontislitku; současně se mimo výše 
uvedených faktorů připisuje také velký vliv segregace, precipitace, kmitání oscilátoru a 
rychlosti lití. 

Rozhodující vliv mají prvky C, Mn, Al, N, Nb a V. Uhlík rozhodující vliv na chování 
oceli a vznik trhlin. Nejrizikovější se jeví oceli peritektické typu. Pro peritektickou ocel s    
0,1 % < C < 0,18 %, v tavenině vznikají dendrity delta feritu, které rostou do taveniny. 
Zbývající část taveniny, která se shromažďuje v mezidendritických prostorech tuhne jako 
austenit, přičemž probíhá peritektická reakce L + δ → γ. Po skončení peritektické reakce 
pokračuje transformace delta feritu (zbytek) na austenit. Peritektická ocel s 0,18 % С, což 
odpovídá peritektickému bodu, postup tuhnutí probíhá obdobně jako u výše uvedené oceli 
s tím rozdílem, že do peritektické reakce vstupuje celý objem delta feritu a výsledkem je tedy 
fázové složení čistě austenitické. Tyto oceli vykazují při peritektické přeměně dvojnásobně 
velké smrštění než běžné uhlíkové oceli. 

Předpokládá se, že mechanizmus vzniku povrchových trhlin souvisí s rozdílnými 
mechanickými vlastnostmi delta feritu a austenitu, resp. napětím, které vzniká na jejich 
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rozhraní při vysokých teplotách. Autoři uvádějí, že nejvyšší hodnoty smrštivosti byly 
pozorovány na konci peritektické transformace, kdy podíl tuhé fáze je 0,92 - 0,98. Vysoká 
intenzita chlazení v tomto teplotním intervalu pak způsobuje zvýšenou náchylnost ke vzniku 
povrchových trhlin [6]. 

Navíc jsou náchylné na tvorbu hrubých austenitických zrn v povrchové kůře (vrstvě). 
Důležité změny při peritektické reakci nastávají také v rozpustnosti S a P. Delta ferit má vyšší 
rozpustnost síry (0,14 % při 1365 °C) než austenit (0,05 % při 1365 °C). Vliv Mn se dává do 
souvislosti se vznikem sulfidu MnS, resp. (Fe, Mn) S. Pro oceli s 0,1 - 0,16 % С se uvádí 
výskyt příčných trhlin pro poměr Mn/S < 80. 

Příčinou vzniku příčných trhlin v krystalizátoru jsou určujícím faktorem třecí 
podmínky v krystalizátoru, příčinou nadměrného tření a vzniku příčných trhlin jsou poruchy 
mazání mezi stěnami krystalizátoru a tuhnoucí kůrou a nesprávný úkos krystalizátoru. Dříve 
se snižování výskytu příčných trhlin zaměřovalo na regulaci chlazení v sekundární zóně tak, 
aby teploty povrchu kontislitku byly nad teplotami, při nichž má ocel nízkou plasticitu za 
tepla. Doporučuje se udržovat teplotu povrchu nad 900 °C celou cestu od výstupu z 
krystalizátoru, přes zónu sekundárního chlazení, až po bod rovnání, s mírnějším a 
rovnoměrným chlazením vodní mlhou [6]. 

Velmi důležitou roli při tvorbě povrchových vad hrají procesy způsobující křehnutí 
kontislitků. Příčiny zkřehnutí je nutno hledat v procesech krystalizačního praskání, procesech 
související s tvorbou oscilačních vrásek a s tvorbou teplotních uzlů, křehnutí vlivem 
precipitace a křehnutí ve dvoufázové oblasti austenitferit. 

V prevenci pro omezení výskytu příčných trhlin je potřeba postupovat na základě 
spolu souvisejících faktorů, v prvním stupni snížit hloubku oscilačních vrásek pod 0,2 mm a 
to optimalizací oscilace krystalizátoru a viskozity licího prášku. V druhém stupni pak teplotní 
režim, kterým prochází povrch kontislitku v průběhu lití. Udržuje-li se teplota povrchu 
kontislitku v austenitické oblasti, omezí to precipitaci nitridů Al a karbonitridů Nb vyvolanou 
deformací válci. Pokles teploty do přechodové oblasti austenit-ferit způsobí vznik feritického 
síťoví, které je dekorované částicemi MnS. K prevenci tvorby příčných trhlin se doporučuje 
snížit obsahy Nb, Al a N rozpuštěných v austenitu. Dalším opatřením je minimalizovat tahové 
napětí v povrchové kůře. Třetí stupeň je rovnání kontislitku, kde rozhodujícím faktorem je 
rychlost deformace v rámci kritického teplotního intervalu, tj. rovnat nad a nebo pod 
teplotním intervalem existence křehkosti oceli (u běžných ocelí 700 – 900 °C) [6]. 

 

1.7.3.1 Druhy povrchových vad: 

Druhy povrchových vad: podélná trhlina na hraně předlitku; podélná trhlina na ploše a 
blízko středu; podélná trhlina na čele blízko hrany s doprovodným podélným zmáčknutím; 
příčné trhliny na hranách; příčné čelní trhliny; příčné prohloubení povrchu; výronek, průnik 
tekuté oceli; žebrování (kapsa); přeplátování; oscilační vrásky s tvorbou stahování kůry; 
dvojitá stěna (přebal); diskontinuita tuhnoucí kůry; studený spoj (přerušené lití); broky 
(rozstřik); zachycená licí pěna; hřeben; stopy po vedení předlitku; místní horké smrštění, 
vtroušeniny mědi; podpovrchové bubliny; bodliny [1]. 
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Obr. 19  Výrazné oscilační 

znaky u kruhového předlitku 
ukazující tvorbu stahování 

kůry [1] 

Obr. 20  Žebrování (tzv. 
„kapsa“) způsobena 

obtékáním tekutého kovu 
proti již ztuhlé vrstvě [1] 

Obr. 21  Přeplátování na 
povrchu předlitku [1] 

 

1.7.4 Vnitřní vady 
Výskyt vnitřních trhlin je způsoben mechanickým a tepelným pnutím vyvolaným 

fázovými přeměnami v oceli. Trhliny s e hlavně tvoří v případě, kdy se překročí kritická 
hodnota tažných nebo kompresních sil na hranici mezi tekutou a tuhou fází. Téměř všechny 
vnitřní trhliny se tvoří v pásmu teplot odpovídajících tzv. „lámavosti za tepla“ těsně pod 
teplotou solidu. Citlivost oceli na tvoření trhlin se zvyšuje spolu se zvýšením obsahu 
některých legovacích prvků, zejména chromu, a rovněž při vyšším obsahu dalších příměsí, 
jako je fosfor, síra, cín, měď a antimon. Hrubozrnná struktura oceli, vyvolaná složením oceli 
nebo speciálními teplotními podmínkami lití, je rovněž náchylnější k tvoření trhlin. Toto 
konstatování je prokázáno dobře známou skutečností, že se citlivost oceli na tvoření trhlin 
značně snižuje, odlévá-li se při nižších teplotách nebo použije-li se elektromagnetického 
míchače, což zaručuje podstatné zjemnění zrna.  

Zvláště citlivé na tvoření trhlin jsou feritické oceli, zatím co austenitické oceli jsou 
podstatně méně citlivé. Tvoření trhlin rovněž podporují pnutí vyvolaná fázovými přeměnami 
v oceli, zejména v těch případech, probíhají-li tyto přeměny v pásmu vysokých teplot. 
Hlavním faktorem ovlivňujícím možnost tvorby trhlin je poměr pevnosti oceli k její 
plastičnosti při vysokých teplotách. 

Příčiny vzniku vnitřních vad mohou být vytvořeny již při výrobě oceli, a to 
nedostatečnou dezoxidací; nežádoucím naplyněním; vysokým obsahem síry. 

Při lití na zařízení pro plynulé odlévání jsou příčiny vzniku vnitřních vad: 
nedostatečná ochrana proudu oceli před oxidací; nesprávné podmínky lití; nesprávně seřízené 
chlazení a z toho vyplývající nesprávný průběh tuhnutí předlitku [1]. 

 

1.7.4.1 Druhy vnitřních vad 

Druhy vnitřních vad: podpovrchové vnitřní trhliny; hvězdicové trhliny; diagonální 
trhliny (úhlopříčné trhliny); trhliny v polovině průřezu (mezitrhliny); trhliny způsobené 
tažnými válci; středová porózita; středová segregace; nekovové vměstky, velké vměstky a 
shluky Al2O3 [1]. 
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Obr. 22  Vměstky – typ AlO      
(zv. 500x) [1] 

Obr. 23  Mikro segregace 
karbidů [1] 

Obr. 24  Trhliny v polovině 
průřezu předlitku [1] 

 

1.7.5 Vady tvaru 
Porušení pravidelného tvaru předlitku nebývá zpravidla důvodem k vyřazení a 

zmatkování, avšak pro změněnou hmotnost jednotlivých kusů vzniká větší odpad při dalším 
zpracování. Při lití předlitků kruhového průřezu se profil předlitku působením různě 
orientovaných sil na jeho povrch snadno deformuje na tvar elipsovitý. Někdy se vznik této 
vady připisuje vysokému obsahu vodíku v oceli [7]. 

 

1.7.5.1 Druhy vad tvaru 

Druhy vad tvaru: deformace do tvaru kosodelníku; deformace do tvaru oválu; 
vyboulení, vydutí [1]. 

 

 
Obr. 25  Oválnost u kruhového průřezu [1] 
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2 ANALÝZA SOUDOBÝCH POZNATKU Z OBLASTI 
OPTIMALIZACE PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ 
KRUHOVÝCH SOCHORŮ PŘEDEVŠÍM Z POHLEDU 
MINIMALIZACE VZNIKU VAD 

 

2.1 Speciální software pro analýzu termomechanického chování licí kůry 
oceli v sekundární chladící zóně plynule lité kulatiny 

Cílem této práce [8] bylo vytvořit snadno ovladatelný a přesný software SSS (Stress 
Simulation Software) pro analýzu napěťového pole a předvídat možnost trhlin v tuhnoucí licí 
kůře. SSS byl kódován v jazyce Visual Basic. SSS byl ověřený v závodu a porovnán 
s výsledky obchodního softwaru MSC. MSC se specializuje na termomechanické modelování 
materiálu. Software byl aplikován k simulaci plynule litých sochorů o Ø 200 mm v jedné 
ocelárně v Číně [8]. 

 

2.1.1 Matematický model   
V této práci bylo využito dvojrozměrných příčných řezů proudu v rovině napětí, 

namáhání v kritickém místě, ve kterém může hrát roli ferostatický tlak způsobený gravitační 
silou s tím, jak se předlitek pohybuje dolů určitou licí rychlostí, jak je znázorněno na obr. 26.  

 
Obr. 26  Schéma dynamického modelu [8] 

2.1.2 Speciální software pro analýzu termomechanických vlastností licí kůry 
oceli 
V průběhu plynulého odlévání kruhových sochorů během procesu tuhnutí působí 

mnoho silových účinků, jako je tepelné namáhání, ferostatický tlak, mechanická vnější síla, 
atd. Jakmile součet těchto sil překročí pevnost materiálu vlákna, dojde ve slabší oblasti 
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k trhlině. Proto mají trhliny blízký vztah k termomechanickým vlastnostem v tuhnoucí licí 
kůře. Pochopení termomechanického chování v tuhnoucí licí kůře při odlévání je velmi 
důležité k dosažení vysoce kvalitních odlitků. Tento příspěvek se snaží toto chování 
kvantifikovat pomocí numerických simulací. 

Předpoklady - matematický model zahrnuje následující předpoklady: 

a) Metodou konečných prvků pro výpočet napětí byla provedena analýza při stavu rovinné 
napjatosti. 

b) Předpokládá se, že materiál je izotropního charakteru a jeho mechanické vlastnosti jsou 
nelineární - jsou závislé na teplotě. 

c) Tuhnutí zahrnuje malé napětí, které bylo přijato v této práci. 

Řídící rovnice - jedná se o rovnice, které popisují chování materiálu při odlévání oceli. 

Omezující podmínka - síť konečných prvků a omezující podmínka pro analýzu deformačního 
chování licího proudu je znázorněna na obr. 27. Konečné prvky trojúhelníku byly použity ke 
sbližování napětí v oblasti, jako části lineární funkce. Pro analýzu termomechanického 
chování licího proudu, byla polovina příčného řezu přijata jako výpočet domény za 
předpokladu, že bude symetrická k ose licího proudu [8]. 

Vzhledem k napětí uvnitř licího proudu, je v modelu odlévaná ocel „odstraněna“ a 
nahrazena ferostatickým tlakem odpovídajícím statické výšce kovu. V této práci je 
ferostatický tlak, fst, použit přímo na rozhraní mezi tekutou a tuhnoucí licí kůrou, jak je 
znázorněno na obr. 27. Ferostatický tlak může být vyjádřen:  

 

        

 

kde  ρ  je  objemová hmotnost tekuté oceli (kg.m3), 

 g  -  gravitační zrychlení (m.s2), 

 h  -  vzdálenost menisku oceli v krystalizátoru (m). 

 

V analýze deformačního chování licího proudu, je běžná složka posunutí nastavena na 
0 na symetrickém rozhraní středu, jak je znázorněno na obr. 27. V (velocity – rychlost) je 
posun ve směru 0. 

Predikce trhliny - trhliny mohou vznikat při ekvivalentním napětí licího proudu mimo meze 
pevnosti v tahu, aby bylo možné trhliny v licím proudu předpovídat, byl rozsah trhlin CFI 
definován takto: 

     
 

   
 

kde    je  ekvivalentní napětí (MPa), 

 σb  -  mez pevnosti v tlaku (MPa), který je závislý na teplotě. 
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Jakmile jsou hodnoty CFI větší, než 1 někde v tuhnoucí licí kůře znamená to, že ES 
(elastic strain) licího proudu je při namáhání v tahu kritická (max. namáhání) a v těchto 
místech se mohou vyskytnout trhliny. Čím větší je hodnota CFI, tím větší je pravděpodobnost 
praskání [8]. 

 

Obr. 27  Síť a podmínka omezení vlákna [8] 

 

Postup výpočtu – blokové schéma celkového výpočtu napětí a deformace je znázorněno na 
obr. 28. 

Funkce softwaru - hlavní rozhraní SSS je znázorněno na obr. 29, zahrnuje především tři 
funkční moduly: provozní nastavení, vlastnosti materiálu a zpracování dat. Provozní nastavení 
ovládacích prvků softwaru je spuštění, zastavení nebo pozastavení. Materiálové vlastnosti, 
termofyzikální a mechanické vlastnosti oceli je možné nastavit pomocí nastavení parametru 
modulu. Všechny simulované výsledky (data) zahrnují teplotu, odpovídající napětí a další 
namáhání, které mohou být zpracovány a analyzovány při zpracování dat. Obr. 30 znázorňuje 
rozhraní spuštěného softwaru. Údaje o teplotě, tloušťce stěny, napětí, deformaci a poloze řezu 
atd., jsou zobrazeny v reálném čase, když je software spuštěn [8].  

Ověření softwaru - přesnost softwaru byla ověřena porovnáním s výsledky studie obchodního 
softwaru MSC.Marc, která se specializuje na termomechanické modelování materiálu. 
Zkušební verze simulace softwaru byla provedena v jednom ocelářském závodě v Číně pro 
kruhové sochory o Ø 200 mm, 0,26 % C při licí rychlosti oceli 1,8 m.min-1. Ve srovnání s 
výsledkem MSC.Marc si SSS klade za cíl ověřit algoritmy a postupy.  
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Obr. 28  Schéma výpočtu napětí a deformace [8] 
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Obr. 29  Hlavní rozhraní softwaru [8] 

 

 

 
Obr. 30  Rozhraní spuštěného softwaru [8] 

 
 
 
 



 
30 

 
Pavlík, L. Příčiny vzniku vad u plynule odlévaných kruhových sochorů. Bakalářská práce,  

VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie a slévárenství, 2013 
 

Obr. 31 ukazuje rozdělení ekvivalentního napětí v tuhnoucí licí kůře (z = 1210 mm). 
To znamená, že SSS byl naprogramován správně [8]. 

 

 

Obr. 31 Vypočtené ekvivalentní napětí v prvku s licí rychlostí 1,8 m/min. [8] 

 

Profil CFI předpovídal SSS při 850 mm pod meniskem (50 mm od výstupu z 
krystalizátoru) obr. 32. 

 

Obr. 32 Tvar CFI při 850 mm pod meniskem ve srovnání s odpovídající makrostrukturou 
(příčný řez) [8] 

  

Největší hodnoty CFI se vyskytují u fronty tuhnutí. Fronta tuhnutí je oblast citlivá na 
vznik trhlin, což znázorňuje obr. 32(b). Větší množství trhlin (obr. 32(a)), se tvoří dále ke 
středu a nachází se téměř 20 mm pod povrchem. Bylo zjištěno, že všechny trhliny u plynule 
odlévaných ocelí vznikají a hromadí se u fronty tuhnutí s nízkou tažností, kromě příčných 
trhlin. 

Závěr - SSS byl vyvinut s cílem kvantifikovat namáhání, rozdělení napětí a CFI v tuhnoucí 
licí kůře v sekundární chladící zóně plynule litých ocelových kruhových sochorů. SSS je 
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užitečným nástrojem k získávání poznatků z oblasti teplotního a mechanického chování licího 
proudu v sekundární chladící zóně [8]. 

 

2.2 Analýza reálného tepelného toku u plynulého odlévání kruhových 

sochorů 

V této studii byly měřeny rozdíly tepelného toku po výšce a po obvodu trubkového 
krystalizátoru. Dále byly analyzovány vlivy licí rychlosti, obsah uhlíku, licího prášku, licí 
teploty a průměrný tepelný tok podél profilu po obvodu ve směru příčné plochy 2L – viz.   
obr. 33. 

Různé výzkumy prokázaly, že rovnoměrnost přestupu tepla mezi licím prodem a 
krystalizátorem určují charakter tuhnutí a průvalu a ovlivňuje kvalitu povrchu sochoru. Pro 
technologii výroby sochoru bez vad je nutné rozložit teplotu a tepelný tok v krystalizátoru, 
aby nedocházelo k nerovnoměrnosti podél obvodového směru. Praktické změny se týkají 
provozních parametrů za účelem vizualizace procesu plynulého odlévání a přímého sledování 
kvality licího proudu [9]. 

 

2.2.1 Experiment 

Měření bylo provedeno na parabolickém krystalizátoru o Ø 178 mm 
s elektromagnetickým mícháním. Ve střední části krystalizátoru bylo umístěno 
elektromagnetické míchání (M-EMS). Trubkový krystalizátor, se stěnou o tloušťce 14 mm a 
délce 780 mm, byl vybaven termočlánky pro měření jeho teploty. Snímač tepelného toku byl 
speciálně navržen tak, aby sloužil ke sledování tepelného toku v krystalizátoru. Tabulka 3 
ukazuje hlavní charakteristiky kontilití v Baosteel Co [9]. 

 
Tab. 3  Hlavní charakteristiky kontilití [9] 

Hlavní charakteristiky Parametry 

Délka krystalizátoru (mm) 780 

Tloušťka krystalizátoru (mm) 14 

Parabolický krystalizátor --- 

Zdvih oscilace (mm) 11 

Kmitočet (cyklus.min-1) 136 

Průměr kruhového sochoru (mm) 178 

Mazání Licí prášek 

Licí rychlost (m.min-1) 1,4 – 2,7 

Elektromagnetické míchání krystalizátoru - proud (A) 0 – 292 

Elektromagnetické míchání krystalizátoru - frekvence (Hz) 0 – 4,9 
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Opouzdřené termočlánky o průměru 1 mm byly umístěny v krystalizátoru do hloubky   
7 mm ze strany vodního chlazení. Průřez šesti příčných ploch, které jsou 95, 155, 245, 365, 
515 a 650 mm níže vyjádřeny jako 1L, 2L, …, 6L je znázorněn na obr. 33. Každý měřící bod 
se skládá ze 2 termočlánků, které jsou od sebe vzdáleny 3,5 mm. Uspořádání termočlánků a 
proces zařízení M-EMS jsou znázorněny na obr. 33 [9]. 

 

 
Obr. 33  Schéma umístění termočlánku a pozice M-EMS [9] 

 

Detekce byla provedena za předpokladu lineárního rozložení teploty v krystalizátoru 
podél poloměru a ignorování přenosu tepla v krystalizátoru v podélném směru. Výkon 
tepelného toku na monitorovacích bodech byl vypočten na základě následujícího základního 
zákonu přestupu tepla: 

   
          

  
 

 

kde  q  je  tepelný tok, 

 λ  -  součinitel tepelné vodivosti, 

 T  -  teplota z termočlánku umístěného blíže pracovní vrstvě krystalizátoru, 

 T0  -  teplota termočlánku umístěného blíže vodnímu chlazení krystalizátoru        
(vnější část), 

 Δr  -  vzdálenost mezi vnitřní stěnou a vnější stěnou [9]. 
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Pro snížení vlivu chyby měření, jsou v této studii použity údaje hodnot průměrného 
času a vybrané časové intervaly nad 10 minut (600 uvedených údajů), aby byly údaje 
přiměřené a provozní parametry relativně stabilní [9]. 

Přenos tepla v krystalizátoru – rozložení tepelného toku měřeného ve vnitřním oblouku 
trubkového krystalizátoru podél a po obvodu při rozdílných výškách pod meniskem byly 
studovány a získané výsledky byly podobné výsledkům, jakých dosáhl YIN He-bi. Tepelný 
tok v oblasti 0 – 60 mm pod meniskem je nízký a je menší než 1000 kW.m-2. V oblasti 80 – 
130 mm pod meniskem, který tvoří “oblast vysokého tepelného toku“, se tepelný tok zvyšuje 
prudce, dokud nedosáhne maximální hodnoty 3000 – 4500 kW.m-2. Tepelný tok má tendenci 
být stabilní a mírně se mění po výšce předlitku, jak se pohybuje směrem dolů do 
krystalizátoru a zůstává na 1000 kW.m-2. 

Změna tepelného toku na příčné ploše 2L (v rámci “oblasti vysokého tepelného 
toku“), je většinou nerovnoměrná, ale ve spodní části krystalizátoru se mírně mění podél 
obvodového směru.  

V “oblasti vysokého tepelného toku“, plně proniká tok do mezery krystalizátoru, kde 
struska tvoří vrstvu mezi počáteční ztuhlou licí kůrou a krystalizátorem, tepelný tok z velké 
části určuje rozložení vrstvy strusky podél obvodového směru a přímo ovlivňuje kolísání 
hladiny v krystalizátoru a pronikání toku, tj. tepelný tok v této oblasti je citlivý na změny 
provozních parametrů a stává se velmi nerovnoměrný. Kromě toho, ve spodní části 
krystalizátoru, se tvoří vzduchová mezera a stává se hlavním faktorem, který má vliv na 
tepelný tok, změna tepelného toku není tak citlivá jako ta v “oblasti vysokého tepelného toku“ 
a při každé změně provozních parametrů se mění vlastnosti tepelného toku ve spodní části 
krystalizátoru poměrně nepatrně. Za stejných podmínek lití je chování tepelného toku podél 
obvodového směru v rozdílných výškách většinou stejné, s výjimkou těch v “oblasti vysokého 
tepelného toku“. 

Vliv parametrů lití a přenos tepla v krystalizátoru – vlastnosti pro přenos tepla v 
krystalizátoru v návaznosti na různé podmínky odlévání jsou důležité pro vyhodnocení 
životnosti krystalizátoru a pro určení optimální konstrukce a provozních podmínek [9]. 
Vliv licí rychlosti – vliv licí rychlosti lze znázornit pomocí profilu krystalizátoru pro přestup 
tepla, vrcholy tepelného toku v krystalizátoru a průměrného tepelného toku v obvodu příčné 
plochy 2L. Předchozí studie prokázaly, že zvýšení licí rychlosti způsobí v krystalizátoru 
zvýšení průměrného tepelného toku. Při vyšší licí rychlosti, se zvyšuje tepelný tok, 
z následujících tří důvodů: za prvé, čím kratší doba zdržení oceli při vyšší licí rychlosti ve 
výsledku tenčí licí kůra, která se snadno deformuje pod ferostatickým tlakem a v konečném 
důsledku se snižuje mezera mezi tuhnoucí kůrou a stěnou krystalizátoru. Za druhé, výsledkem 
kratší doby setrvání povrchu předlitku ve vyšší teplotě je vyšší teplotní gradient. Za třetí, při 
vyšší teplotě dojde k nižšímu tepelnému smršťování licí kůry řezu, což zlepšuje kontakt 
krystalizátoru / řezu za přispění velikosti mezery. 

Bylo zjištěno, že zvýšení licí rychlosti vede k větším místním rozdílům tepelného toku 
v blízkosti menisku, než v dolní oblasti krystalizátoru (obr. 34). Vyšší licí rychlost vede 
k vyšší rychlosti tepelného toku, a to zejména v oblasti pod meniskem, jak je patrné z křivky 
oceli s obsahem uhlíku 0,36 %. Pro licí rychlost až 2,55 m.min-1, bylo zjištěno, že maximální 
tepelný tok bude 3700 – 4000 kW.m-2 a vrchol tepelného toku v rozmezí od                       
2900 – 3100 kW.m-2 při licí rychlosti 1,8 m.min-1. 

Vliv licí rychlosti na tepelný tok je také silně ovlivněn obsahem uhlíku. Bylo zjištěno, 
že čím vyšší je obsah uhlíku, tím větší je vliv na průměrný přestup tepla (obr. 35). Zvýšení licí 
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rychlosti vede ke zvýšení průměrného tepelného toku, a to zejména pokud má vyšší obsah 
uhlíku. Mírou průměrného tepelného toku v krystalizátoru na příčné ploše 2L bylo zjištěno, že 
2400 – 3200 kW.m-2 pro nízký obsah uhlíku a 2800 – 3900 kW.m-2 pro vysoký obsah uhlíku 
[9]. 

 

 
Obr. 34  Vliv licí rychlosti krystalizátoru na průměrný tepelný tok po délce krystalizátoru [9] 

 

 
Obr. 35  Vliv licí rychlosti v krystalizátoru na průměrný tepelný tok na příčné ploše 2L pro 

různé obsahy uhlíku [9] 

 

Vliv obsahu uhlíku – zvýšení obsahu uhlíku má vliv na profil tepelného toku v podstatě 
stejným způsobem jako zvýšení licí rychlosti, ale s obzvláště silným nárůstem vrcholu 
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tepelného toku v oblasti příčné plochy 2L. Složení oceli použité v tomto procesu jsou 
zobrazeny v tab. 4. Vliv obsahu uhlíku na profil průměrného tepelného toku podél délky 
krystalizátoru a tepelný tok po celém obvodu příčné plochy 2L je znázorněn na obr. 36. 

Oceli s vyšším obsahem uhlíku mají vyšší vrcholy průměrného tepelného toku přenosu 
tepla. Kolísání v obvodu příčné plochy 2L je vyšší pro vyšší obsahy uhlíku, zejména při 
vnitřním oblouku 120 ° až na jednu výjimku, u obsahu uhlíku 0,19 %. Vysoký stupeň obsahu 
uhlíku má tendenci mít tenčí licí kůru vzhledem k velkému rozsahu zpevnění. Tyto licí kůry 
jsou slabší, než je jejich protějšek s obsahem uhlíku nižším což zvyšuje pravděpodobnost 
povrchových vad, zvláště pro ty, tvořené u menisku [9]. 

 

Tab. 4  Složení oceli použité v tomto procesu (%) [9] 

Ocel C Si Mn P S Cu Ni Cr 

Jakost 1 0,45 0,25 0,60 0,02 0,015 0,2 0,25 0,25 

Jakost 2 0,36 0,35 1,35 0,015 0,008 0,2 0,25 0,25 

Jakost 3 0,265 0,25 1,70 0,015 0,008 0,2 0,2 0,2 

Jakost 4 0,19 0,25 0,55 0,015 0,001 0,2 0,25 0,25 

 

 

 
Obr. 36  Vliv obsahu uhlíku na tepelný tok směrem podél délky krystalizátoru (a) a 

v obvodovém směru (b) [9] 

 

Vliv licího prášku v krystalizátoru – studie ukázaly, že tok mazání v krystalizátoru může vést 
ke snížení tepelného toku v krystalizátoru o 5 % - 18 % pro oceli s obsahem uhlíku větším než 
0,1 %. Tok mazání v krystalizátoru může zaplnit vzduchovou mezeru mezi řezem a 
krystalizátorem a v závislosti na vlastnostech, může dojít ke snížení rozhraní odporu pro 
zlepšení velikosti a rovnoměrnosti místních vlastností tepelného toku. Nicméně, v dolní části 
krystalizátoru, kde je kontakt mezi řezem a krystalizátorem obvykle velmi podobný, tok 
mazání v krystalizátoru působí jako forma izolační vrstvy krystalizátoru. 

Pouze jedna studie zaznamenala opačný vývoj, že tok mazání způsobil vyšší tepelný 
tok v krystalizátoru. Různé typy licích prášků působí odlišně na tepelný tok v krystalizátoru i 
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z hlediska profilu obvodu v oblasti vysokého tepelného toku. Experimenty byly provedeny 
v krystalizátoru změnou kvality licího prášku při odlévání. Vliv licího prášku na průměrný 
tepelný tok podél délky krystalizátoru je zobrazen na obr. 37. 

Obr. 37 ukazuje, že licí prášek 2 poskytuje větší tepelný tok v dolní části krystalizátoru 
ve srovnání s licím práškem 1. Opačné chování lze pozorovat v horní části krystalizátoru. 
Poměr tepelného toku (HFR) je parametrem definován jako poměr tepelného toku v dolní 
části krystalizátoru a tepelného toku v horní části krystalizátoru. Obr. 37 také zobrazuje 
výsledky výpočtu HFR. Zdá se, že změna typu licího prášku způsobí zvýšení HFR v rozmezí 
0,54 – 0,61, což znamená, že tepelný tok je stabilnější. Tento výsledek naznačuje, metodu pro 
studium krystalizátoru v průběhu měření změny druhu licího prášku v krystalizátoru [9]. 

 

 
Obr. 37  Kolísání průměrného tepelného toku podél délky krystalizátoru [9] 

 

Vliv teploty lití – teplota lití má mírný vliv na tepelný tok při konvenční licí rychlosti 
v krystalizátoru, ta zpozdí začátek tuhnutí a to z důvodu zvýšení entalpie oceli. Vliv teploty 
lití je závislý na tepelném toku na velikosti přehřátí, licí rychlosti, proudění tekutin a na 
konstrukci krystalizátoru. 

Obr. 38 znázorňuje kombinaci vlivu licí rychlosti, teploty lití a tepelného toku na 
příčné ploše 2L u dvou druhů ocelí. Chceme-li zachovat tepelný tok relativně stabilní, 
obvykle se licí rychlost zvyšuje uměle při snížené teplotě lití, jelikož je tepelný tok více 
ovlivněn licí rychlostí, než teplotou lití, jak je znázorněno na obr. 38(a). Průměrný tepelný tok 
klesá s poklesem licí rychlosti, vzhledem k tomu se náhle zvýší teplota lití, je-li okolo 800 s, 
jak je znázorněno na obr. 38(b). Tepelný tok oceli s obsahem uhlíku 0,45 % v oblasti příčné 
plochy 2L je o něco vyšší, než při obsahu uhlíku 0,36 %, zatímco ostatní parametry jsou 
podobné [9]. 
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Obr. 38  Kombinace vlivu licí rychlosti a teploty lití v průměrném tepelném toku na příčné 
ploše 2L [9] 

Z uvedeného experimentu vyplývá následující: 

-   Vyšší licí rychlost vede k vyšší rychlosti tepelného toku, a to zejména v oblasti pod 
meniskem a zvýšení licí rychlosti vede ke zvýšení průměrného tepelného toku 
v krystalizátoru a to zejména pro vyšší obsahy uhlíku. 

- Roztavené oceli s vyšším obsahem uhlíku mají vyšší průměrný tepelný tok podél 
krystalizátoru, stejně jako vyšší kolísání v obvodu příčné plochy 2L. 

- Průměrný tepelný tok v podélném směru s licím práškem 1 je vyšší než s licím 
práškem 2 a HFR může být použit jako měřící metoda pro změnu licího prášku [9]. 

2.3 Zlepšení kvality kontinuálně lité kulatiny 

Práce je zaměřena na pozorování podmínek způsobujících původ vad u plynule litých 
sochorů v první fázi tuhnutí licí kůry a tvarování v krystalizátoru a dále na oblast licích 
poruch [10]. 

2.3.1 Experiment a dosažené výsledky 

Vliv tvaru krystalizátoru na odvod tepla byl zkoumán u kruhových sochorů (kulatiny o 
Ø 210 mm). Podle této analýzy se parabolický tvar krystalizátoru považuje za vhodný pro 
odlévání peritektické oceli kruhového průřezu. Obr. 39 znázorňuje průběh teploty ve stěně 
parabolického krystalizátoru při odlévání pomocí ponoření výlevky s různým použitím licího 
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prášku a následné porovnání s výsledky podobného měření, krystalizátoru kulatého tvaru 
s lineárním [10]. 

Obr. 39  Teploty stěny krystalizátoru během odlévání peritektické oceli [10] 

Odlévání peritektické oceli ukazuje rovnoměrnější chladící účinek parabolického 
krystalizátoru. Odlévání peritektické oceli bylo často doprovázeno trhlinami blízko 
krystalizátoru způsobené podélným lámáním lité kůry. Licí kůra oceli s obsahem uhlíku do 
0,1 % měla nerovnou tloušťku od samého počátku jejího vzniku (obr. 40). Na obr. 40 a 41 
byly vzorky pořízeny odebráním z příčné části sochoru, na kterém došlo k výskytu trhlin. 
Tyto řezy umožňují zjistit skutečnou tloušťku ztuhlé vrstvy oceli ve vymezeném místě lití, až 
po průval. Trhliny se vyskytují v místech s oslabenou licí kůrou (obr. 41) [10].  

Obr. 40  Příčný řez licí kůrou po průvalu 
(lept), vzdálenost od menisku - 600mm, 

obsah uhlíku - 0,1 % [10] 

Obr. 41  Příčný řez licí kůrou po průvalu 
(lept), vzdálenost od menisku - 900mm, 

obsah uhlíku - 0,1 % [10] 

Použitím trubkového krystalizátoru s parabolickým úkosem bylo teplo rovnoměrněji 
rozptýleno podél krystalizátoru, s předpokládanou délkou účinku posílení licí kůry při stejné 
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rychlosti odlévání. Takový účinek byl zobrazen (prokázán) zvýšenou spolehlivostí odlévání a 
snížením podílu ohřevu na úrovni průvalu jak je obvyklé pro jiné lité průřezy a jakostní oceli. 

Tab. 5  Průměrné chemické složení skupin oceli [10] 

skupina 
Průměrný specifický obsah, obj. % 

C Mn Si P S Al 

Low - uhlíková ocel 0,08 0,47 0,21 max. 
0,025 

max. 

0,025 
Nespecifikováno 

Medium - uhlíková 
ocel 0,42 1,12 0,30 

max. 

0,020 

max. 

0,020 

Tabulka 5 ukazuje charakteristické chemické složení oceli na obsahu uhlíku.  

Odlévání oceli s obsahem uhlíku vyšším než 0,35 % - se vyznačuje menším smrštěním 
– čas od času byl doprovázen deformací licí kůry, zřejmě v důsledku mechanického namáhání
[10]. 

Obr. 42  Příčný řez licí kůrou po průvalu (lept), vzdálenost od menisku - 1400 mm, obsah 
uhlíku 0,35 % [10] 

Obr. 42 znázorňuje řez ve vzdálenosti cca 1400 mm od menisku -  byl učiněn po 
průvalu přes prasklinu v oblasti terciárního chlazení.  

Po odstranění uvedeného jevu byly získané zkušenosti v odlévání oceli použity během 
testování s parabolickým krystalizátorem pomocí čtvercového průřezu, tvaru 130 x 130 mm. 

Úsek, ve kterém se měří výška menisku v krystalizátoru pomocí radioaktivního čidla 
je cca 110 mm. Během lití byl meniskus obvykle nastaven na 80 % výšky měřeného úseku a 
následně na tomto stupni byl udržován řízeným přívodem oceli do krystalizátoru. 

Parabolické krystalizátory využívají takovou výšku menisku, aby byly nastaveny a 
uchovány jakosti oceli s obsahem uhlíku nižším než 0,25 %. Pro jakosti s vyšším obsahem 
uhlíku, byla úroveň nastavena na 60 % měřeného rozsahu, což je o 20 mm nižší. 
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Za použití odlévání, které má odlišnou úroveň výšky krystalizátoru podle obsahu 
uhlíku v oceli, byly úspěšně odstraněny popsané jevy mechanické deformace sochorů 
s vyšším obsahem uhlíku. 

Testování odlévání prostřednictvím krystalizátoru s parabolickým úkosem bylo 
vykonáváno s cílem dosáhnout větších chladících účinků krystalizátoru, umožnit odlévání 
vyšší licí rychlostí a tím zvýšit výkon ZPO. 

Získané zkušenosti - správným nastavením menisku v krystalizátoru při odlévání pomocí 
parabolického krystalizátoru se umožní použití stejného krystalizátoru s parabolickým 
úkosem pro odlévání různých ocelových jakostí s obsahem uhlíku v rozmezí 0,07 - 0,55 % 
[10].  

2.4 Umělá neuronová síť 
Příspěvek [4] se zabývá predikcí podélné praskliny povrchu, kdy systém pro řízení 

plynulého odlévání oceli využívá umělé neuronové sítě. Tento hutní proces je charakterizován 
vstupními daty různých typů a jejich množstvím. Výskyt trhlin se zjišťuje ze vstupních dat. 
Cílem práce [4] by měla být realistická předpověď modelu povrchové trhliny na kontinuálním 
zařízení. 

Vstupní data mají heterogenní charakter a obsahují technologické data z procesu 
odlévání oceli. Vstupní data obsahují teplotní údaje, časové údaje, chemické údaje, číslo 
tavení, foukání argonu, čas, frekvenci kmitu atd. Datový soubor obsahuje 156 sledovaných 
položek v 1072 případech tavení. Datový soubor byl dále omezen na hlavní položky, které 
charakterizují příčiny vad. Po snížení má vstupní soubor jen 86 položek, které charakterizují 
technologický postup CCD (continous casting device). Další krok je rozdělit data s číselnou 
hodnotou a textové hodnoty. Data byla rozdělena na taková, která obsahují vadu, a po 
filtracích zůstává 68 taveb s vadami. Tyto hodnoty byly poté rozděleny do menších částí a 
vady byly rozděleny podle jejich postavení, jejich typů a velikostí (tab. č. 6) [11]. 

Tab. 6  Rozdělení vad jednotlivých taveb [11] 
Hlavní rozdělení varianty zkratka číslo 

Alokace podle umístění 

Vady na levé straně prázdná L 16 

Vady na pravé straně prázdné P 35 

Vady na obou stranách prázdné O 17 

Alokace podle typu 
Bodové poruchy B 34 

Čárové vady С 34 

Alokace podle velikosti 

Malé vady D 1 

Střední vady S 47 

Hrubé vady H 20 
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2.4.1 Tvorba umělé neuronové sítě a její provedení 
Umělá neuronová síť byla vytvořena v programu STATISTICA prostředí - Neuronové 

sítě (obr. 43) [11]. 

Obr. 43  program STATISTICA – prezentace výsledků umělých neuronových 
sítí [11] 

Může získat celkové statistiky, díky citlivosti analýzy a tvorbě grafů. K určení 
umělých neuronových sítí bylo použito 168 taveb, kde 100 je bez vady a 68 s vadou. Bylo 
generováno 300 umělých neuronových sítí a pro účely testování bylo vybráno 5 umělých 
neuronových sítí s nejlepšími parametry. 

- První umělá neuronová síť: předpovídá, jestli k vadě dojde nebo ne. 
- Druhá umělá neuronová síť: předpovídá, že k vadě dojde na pravé nebo levé straně a 

nebo obě strany zůstanou bez vad. Byla zde zahrnuta možnost, že k vadě nedojde. 
- Třetí umělá neuronová síť: charakterizuje vadu z hlediska její obsáhlosti – malé, 

střední a hrubé. Byla zde zahrnuta možnost, že k vadě vůbec nedojde. 
- Čtvrtá umělá neuronová síť: předpovídá, zda je vada kruh, čára anebo, že závada není 

k dispozici. 
- Pátá neuronová síť: byla vytvořena pouze pro ověření a vytisknutí kódu závady. Kód 

se skládá z polohy vad, rozsahu vady a typu vady. 

V údajích bylo 18 kombinací vad a také byla přidána možnost, že vada není 
k dispozici [11]. 
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Obr. 44  Blokové schéma systému [11] 

Tab. 7  Výsledky predikce [11] 

Neuronová síť číslo Označení sítí Schopnost predikce vady 
[%] 

1 VVPS 83-19-2 97 

2 VVPS 86-8-4 93 

3 VVPS 85-8-3 98 

4 VVPS 88-8-3 89 

5 VVPS 86-8-18 86 
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Odborné sítě byly generovány v jazyce C++ a po velké úpravě se začlení do nového 
uživatelského rozhraní. Toto uživatelské rozhraní bylo vytvořeno Microsoft Visual C++ 2008. 

Obr. 45 Uživatelské rozhraní pro predikci [11] 

Tímto způsobem měla být minimalizována špatná predikce vady na polotovaru. 

Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu predikce povrchových trhlin. Řešením bylo 
vytvoření predikčního modelu pro existenci povrchových vad na základě technologických dat 
s pomocí metod získávání dat a znalostí systému. Informace o predikci vzniku vad by měly 
být použity pro podporu provozu na ZPO, kde by měly být doplněny o informace o každém 
polotovaru v případě, že je vada nebo ne. Tyto informace mohou být použity k výběru vad 
polotovarů před jejich ohřevem a zpracováním ve válcovnách [11]. 
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3 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ A PŘÍPADNÁ 
DOPORUČENÍ 

Shrnutím literárních poznatků této bakalářské práce je zaměřeno především na metody 
vhodné pro současné potřeby ocelářství. 

V oblasti příčin vzniku trhlin lze doporučit používání speciálních počítačových 
softwarů, které se zabývají predikcí podélných trhlin povrchů a dále softwary, které slouží pro 
analýzu napěťového pole v tuhnoucí licí kůře v sekundární zóně chlazení zařízení plynulého 
odlévání ocelových sochorů. Rovněž byly prokázány vlivy rozvodu tepelného toku po výšce a 
po obvodu trubkového krystalizátoru. Dále jsou v této bakalářské práci rozebírány vlivy licí 
rychlosti, obsahy uhlíku, licí prášek, teplota lití, průměrný tepelný tok, správné nastavení 
menisku v krystalizátoru a používání krystalizátoru s parabolickým úkosem. 

Dosažené výsledky použití experimentálních metod v oblasti skutečného tepelného 
toku: 

- vyšší licí rychlost vede k vyšší rychlosti tepelného toku a to zejména v oblasti pod 
meniskem, zvýšení licí rychlosti vede ke zvýšení průměrného tepelného toku 
v krystalizátoru a to zejména pro vyšší obsahy uhlíku, 

- roztavené oceli s vyšším obsahem uhlíku mají vyšší průměrný tepelný tok podél 
krystalizátoru, stejně jako vyšší kolísání v obvodu příčné plochy 2L, 

- průměrný tepelný tok v podélném směru s licím práškem 1 je vyšší než s licím 
práškem 2 a HFR může být použito jako měřící metoda pro změnu licího prášku. 

Dosažené výsledky používání experimentálních metod v oblasti krystalizátoru 
s parabolickým úkosem: 

- vyšší licí rychlosti bylo dosaženo odléváním prostřednictvím konvektivního 
krystalizátoru bez výskytu průvalů, vzhledem k lámání tenké licí kůry, 

- z odebraných vzorků byl prokázán pozitivní dopad jak na vnitřní strukturu, tak i na 
tvar sochorů odlévaných prostřednictvím parabolického krystalizátoru, 

- po použití krystalizátoru s parabolickým úkosem, byl počet výskytu trhlin výrazně 
snížen zvláště při odlévání oceli s obsahem uhlíku 0,1 %. Počet trhlin při odlévání 
těchto ocelí byl snížen několikanásobně, 

- správným nastavením menisku v krystalizátoru při odlévání pomocí parabolického 
krystalizátoru se umožní použití stejného krystalizátoru s parabolickým úkosem pro 
odlévání různých ocelových jakostí s obsahem uhlíku v rozmezí 0,07 - 0,55 %, 

- testováním odlitků pomocí krystalizátoru s parabolickým úkosem bylo dosaženo 
zvýšení chladících účinků krystalizátoru a umožněno odlévání s vyšší licí rychlostí a 
tím i zvýšení výkonu CCM. 

Dosažené výsledky používání experimentálních metod v oblasti počítačových 
softwarů: 

- umělá neuronová síť - informace o předpovědi vad by měly být použity na provozní 
podporu na zařízeních plynulého odlévání oceli. Tyto informace mohou být použity 
k výběru vad polotovarů před jejich ohřevem a zpracováním ve válcovnách, 

- SSS byl vyvinut s cílem kvantifikovat namáhání, rozdělení napětí a CFI v tuhnoucí licí 
kůře v sekundární chladící zóně plynule litých ocelových kruhových sochorů. SSS je 
užitečným nástrojem k získávání poznatků z oblasti teplotního a mechanického 
chování vlákna v sekundární chladící zóně. 
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4 ZÁVĚR 
 

Tato bakalářská práce obsahuje z dostupné literatury stručný popis vývoje konstrukce 
ZPO, dále základní principy plynulého odlévání oceli se zaměřením na vývoj odlévání 
kruhových předlitků, vývoj konstrukčních prvků ZPO pro kruhové předlitky a zdokonalení 
technologie odlévání kruhových předlitků. V práci je i zmínka o odlévání sochorů na 
radiálním ZPO. Důležitou kapitolou je tvorba vad plynule odlitých ocelových předlitků a 
způsob jejich odstraňování.  

V další částí jsou zpracovány poznatky ze současné literatury z oblasti optimalizace 
procesu plynulého odlévání kruhových sochorů především z pohledu minimalizace vzniku 
vad zaměřenou na technologické postupy, které umožňují vzniku vad předejít nebo je 
analyzovat. 

Hlavní pozornost této bakalářské práce byla zaměřena především na aspekty 
ovlivňující kvalitu oceli jako je např. chemické složení, čistota, obsahy uhlíku a licí rychlost, 
aby se zajistilo, že odlévaná ocel bude bez vnitřních nebo povrchových vad.  

Kombinace těchto aspektů a navržených speciálních počítačových softwarů by měla 
zajistit odlévání oceli té nejvyšší kvality. 
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PŘÍLOHA 1 
 

Přehled vad plynule odlitých předlitků, jejich příčiny a opatření k zabránění vzniku 

a) Povrchové vady 
1. Povrchové trhliny na hraně předlitku 
- Příčina vzniku – vysoká teplota lití, opotřebovaný krystalizátor bez požadované    konicity, 
špatné seřízení krystalizátoru (KR) vzhledem k metalurgické ose, špatný poloměr zaoblení 
KR, nerovnoměrné chlazení KR 

- Opatření k zabránění vzniku vad – správná teplota lití, dodržování kontroly opotřebení KR a 
jeho seřízení do metalurgické osy, kontrola zaoblení hran KR, kontrola chlazení KR 

2. Podélná trhlina na ploše a blízko středu 
- Příčina vzniku – nerovnoměrné chlazení v KR, trysky sekundárního chlazení mimo osu nebo 
ucpané 

- Opatření k zabránění vzniku vad – preventivní kontrola chlazení KR, seřízení trysek 
sekundárního chlazení a jejich čištění 

3. Podélná trhlina na čele blízko hrany s doprovodným podélným zmáčknutím 
- Příčina vzniku – zborcení KR v tzv. „horké zóně“ v blízkosti hladiny oceli, nevhodný licí 
prášek, nedostatečný úhel rozprašování sekundárních trysek 

- Opatření k zabránění vzniku vad – proměřování vnitřních desek KR mikrometrem, 
používání licího prášku s vyšší viskozitou, větší úhel rozevření rozprašovacích trysek (dvojí 
překrytí) 

4. Příčné trhliny na hranách 
- Příčina vzniku – nesoulad rychlosti lití a teploty, neodpovídající obsah S, Sn, nesouhlasí 
poloměr ohybu a opětovného rovnání, vyšší tah při rovnání u ocelí s Cu a Nb, obsah Al je na 
vyšší úrovni, přilepování přelitku na stěnu KR 

- Opatření k zabránění vzniku vad – sladění rychlosti lití s licí teplotou, nižší obsah Al, Cu, 
Nb, S, Sn, správný poloměr ohybu, seřízení, čištění stěn KR, důsledné seřizování osy ZPO a 
tažné stolice (TS) 

5. Příčné čelní trhliny 
- Příčina vzniku – příliš velké chlazení KR, přilepování kůry v KR, přechlazování 
v sekundáru 

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení chlazení KR a sekundáru, čištění pracovních 
ploch KR 

6. Příčné prohloubení povrchu 
- Příčina vzniku – prudké chlazení v KR a sekundáru u ocelí s vysokým obsahem Mn a 
nízkým C, neodpovídající licí prášek 

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení chlazení v nulté zóně sekundáru pod 
krystalizátorem, odpovídající licí prášek 

7. Výronek, průnik tekuté oceli 
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- Příčina vzniku – tzv. průval, účinek nesprávného chlazení KR, nebo sekundáru nulté zóny 

- Opatření k zabránění vzniku vad – sladění chlazení v nulté zóně pod krystalizátorem 

8. Žebrování (kapsa) 
- Příčina vzniku – obtékání tekutého kovu proti již ztuhlé vrstvě v KR, nesprávný přítok oceli 
do KR 

- Opatření k zabránění vzniku vad – nepřerušovat lití do KR 

9. Přeplátování 
- Příčina vzniku – kov ztuhlý na hladině je vrhán ke stěně KR a postupně vtahován, tzv. 
studené lití 

- Opatření k zabránění vzniku vad - hluboký ponor vtokové trubice pod hladinou oceli v KR 

10. Oscilační vrásky s tvorbou stahování kůry 
- Příčina vzniku - vysoká nebo nízká teplota stěn KR, nevhodný licí prášek, vůle 
v mechanismu oscilace 

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení primárního chlazení, vhodný licí prášek, seřízení 
mechanismu oscilace 

11. Dvojitá stěna (přebal) 
- Příčina vzniku – oddělení kůry od klesajícího předlitku 

- Opatření k zabránění vzniku vad – zamezení nestejnoměrnosti lití a přerušování 

12. Diskontinuita tuhnoucí kůry 
- Příčina vzniku – převážně u neuklidněných ocelí změnou v intenzitě uklidnění vedoucí 
k zborcení hladiny oceli, vytváří se kůra, která je postupně obalována 

- Opatření k zabránění vzniku vad – zajištění rovnoměrné intenzity uklidněné oceli 

13. Studený spoj (přerušení lití) 
- Příčina vzniku – přerušení lití při nízké teplotě (říznutí) 

- Opatření k zabránění vzniku vad – nepřerušovat lití 

14. Broky (rozstřik) 
- Příčina vzniku – zoxiované částečky oceli rozstříknuté turbulencí přitékající oceli  

- Opatření k zabránění vzniku vad – čistota výtokového uzlu, odstranění zanášení výlevky 
dmýcháním interního plynu 

15. Zachycená licí pěna 
- Příčina vzniku – zachycené produkty dezoxidace nebo eroze keramické vyzdívky, nevhodné 
dávkování licích prášků 

- Opatření k zabránění vzniku vad – správná dezoxidace, zajištění dekantace vměstků, přesné 
dávkování licích prášků 

16. Hřeben 
- Příčina vzniku – pronikání kovů do štěrbin spojů u deskového KR 

- Opatření k zabránění vzniku vad – správná údržba KR 
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17. Stopy po vedení předlitku 
- Příčina vzniku – mechanické poškození opěrných a vodících elementů, nesouosost válců, 
přilnutí kovu k vodícím válečkům 

- Opatření k zabránění vzniku vad – kontrola a údržba vodících systémů, čištění vedení 

18. Místní horní smrštění, vtroušeniny mědi 
- Příčina vzniku – vyšší obsahy Cu, Sn na hranicích zrn, otěr Cu z KR 

- Opatření k zabránění vzniku vad – nižší obsah Sn a zamezení otěru Cu z KR 
pochromováním nebo poniklováním pracovního povrchu stěn KR 

19. Podpovrchové bubliny 
- Příčina vzniku – nesprávná dezoxidace, u AK ocelí též vodík 

- Opatření k zabránění vzniku vad – správná dezoxidace, ochrana licího proudu a výlevek 
interním plynem, opatření na snížení vodíku v oceli 

20. Bodliny 
- Příčina vzniku – nedostatečná dezoxidace, nasávání okolní atmosféry kolem netěsných 
výlevek 

- Opatření k zabránění vzniku vad – dostatečná dezoxidace, ochrana licího proudu interním 
plynem 

b) Vnitřní vady 
1. Podpovrchové vnitřní trhliny 
- Příčina vzniku – u trhlin na poloviční cestě na hranici kapalné a tuhé fáze, nesprávný přestup 
tepla mezi KR a sekundárem, špatné seřízení pod KR  

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení chlazení pod KR a vodících elementů pod KR 

2. Hvězdicové trhliny 
- Příčina vzniku – příliš intenzivní sekundární chlazení 

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení sekundárního chlazení 

3. Diagonální trhliny (úhlopříčné trhliny) 
- Příčina vzniku – nerovnoměrné chlazení v sekundáru často doprovázeno kosodélníkovým 
zborcením 

- Opatření k zabránění vzniku vad - seřízení sekundárního chlazení 

4. Trhliny v polovině průřezu (mezitrhliny) 
- Příčina vzniku – příliš intenzivní a nerovnoměrné chlazení v sekundáru 

- Opatření k zabránění vzniku vad - seřízení sekundárního chlazení 

5. Trhliny způsobené tažnými válci 
- Příčina vzniku – způsobeno redukcí předlitku, je-li střed ještě v polotuhém stavu, nadměrné 
přítlaky tažných válců 

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení přítlaků válců tažných stolic 

6. Středová porózita 
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- Příčina vzniku - nesoulad licí teploty se změnou tažné rychlosti, vyšší obsah vodíku v oceli 

- Opatření k zabránění vzniku vad – snížení licí rychlosti, snížení vodíku v oceli a snížení 
intenzity chlazení sekundáru 

7. Středová segregace 
- Příčina vzniku – vyšší teplota lití, vyboulení způsobené stavem seřízení vodících válců 
sekundáru 

- Opatření k zabránění vzniku vad – nižší teplota lití, elektromagnetické míchání, seřízení 
vodících válců 

8. Nekovové vměstky, velké vměstky a shluky Al2O2 
- Příčina vzniku – nevhodná dezoxidace, zpětná dezoxidace z atmosféry, nekovové vmětsky z 
keramiky 

- Opatření k zabránění vzniku vad – správná dezoxidace, ochrana proudu interními plynu, 
vhodná keramika 

c) Tvarové vady 
1. Deformace do tvaru kosodelníku 
- Příčina vzniku – nesprávné chlazení v KR a sekundáru 

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení chlazení KR a sekundáru 

2. Deformace do tvaru oválu 
- Příčina vzniku - nesprávné chlazení v KR a sekundáru 

- Opatření k zabránění vzniku vad - seřízení chlazení KR a sekundáru 

3. Vyboulení, vydutí 
- Příčina vzniku – nedostatečná podpora kůry proti účinkům ferostatického tlaku 

- Opatření k zabránění vzniku vad – seřízení vodícího systému sekundáru 
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