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Úvod 

Předkládaná disertační práce se zabývá studiem makrosegregačních dějů během 

plynulého odlévání vysokouhlíkových ocelí (tj. s obsahem uhlíku nad 0,7 %) do sochorů o 

příčném rozměru 150 x 150 mm. Cílem je popis mechanismu vzniku morfologického 

uspořádání v závislosti na daných podmínkách odlévání a definování důležitých kritérií pro 

jejich hodnocení. Pozornost je soustředěna především na vliv elektromagnetického míchání 

oceli aplikovaného v horních částech licího oblouku (M-EMS, S-EMS), které představuje 

základní nástroj pro možné řízení segregačních dějů. 

Hlavním motivačním faktorem pro řešení předkládané disertační práce byla 

skutečnost, že některé děje v průběhu utváření středové makrosegregační morfologie nejsou 

stále dostatečně pochopeny a vysvětleny. Kdyby existoval zcela spolehlivý popis dějů 

především v samotném závěru solidifikace, pak by bylo možno vytvořit sofistikovaný 

numerický model, který by v závislosti na procesních parametrech licího stroje zcela přesně 

určil výslednou strukturu plynule litého předlitku. Takové modely bohužel v praxi nejsou 

stále k dispozici, a proto je potřeba pro dané podmínky plynulého odlévání přesněji 

definovat, jaká struktura je pro ni typická, které děje v průběhu solidifikace lze očekávat a 

která kritéria jsou důležitá s ohledem na požadované vlastnosti finálních výrobků. Při absenci 

podrobného popisu solidifikačního děje probíhajícího na daném zařízení plynulého odlévání 

pak není možno provádět úpravy technologie a stávajícího konstrukčního uspořádání licího 

stroje s ohledem na dosažení stále rostoucích požadavků zákazníků. 

V první části disertační práce jsou nejprve uvedeny základní teoretické znalosti o 

průběhu segregací během solidifikačního procesu. Větší pozornost je věnována především 

vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího oblouku, neboť se 

jedná o důležitý aspekt zařízení plynulého odlévání, který významně ovlivňuje výslednou 

strukturu oceli. V druhé části jsou pak předloženy výsledky dosažené během vlastních 

experimentálních prací. Jedná se především o rozbor relevantních parametrů, na jejichž 

základě bylo možno definovat důležité části licího stroje pro možnost následné optimalizace 

procesu plynulého odlévání vysokouhlíkových ocelí. Experimentální část následně pokračuje 

detailní analýzou vlivu elektromagnetického míchání na průběh makrosegregačních dějů, na 

jehož základě bylo možno definovat mechanismus utváření konečné struktury v daných 

podmínkách a určit kritické parametry makrosegregační morfologie, které jsou z pohledu 

konečných výrobků důležité.  

Předkládaný souhrn disertační práce pouze stručně shrnuje nejdůležitější teoretické 

informace z  disertační práce a nastiňuje experimentální procedury aplikované během 

vlastního výzkumu, jehož výsledky jsou v samotném závěru souhrnu shrnuty. 
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1 Průběh makrosegregačních dějů během tuhnutí oceli 

Pod pojmem segregace se obecně rozumí nerovnoměrné rozložení legujících a 

doprovodných prvků v objemu kovu, ke kterému dochází během tuhnutí oceli. Vznik 

segregací je vyvolán sníženou rozpustností prvků v oceli při nižší teplotě, v důsledku čehož 

dochází během solidifikace k vytěsňování rozpuštěných prvků do míst o vyšší teplotě. 

Výsledkem jsou místa o vyšší koncentraci rozpuštěných prvků než by odpovídalo jejich 

průměrnému obsahu v celém objemu. V případě makrosegregací (dále označováno též 

zkráceně jako segregace) se obvykle jedná o objemné oblasti nacházejících se ve středech 

odlitků (předlitky, ingoty), které jsou obohaceny o rozpuštěné prvky. 

1.1 Popis makrosegregačního uspořádání plynule litých předlitků 

v podélném a příčném směru 

Makrosegregační struktura plynule litých předlitků může být sledována jak 

v podélném, tak příčném směru. Morfologické uspořádání v podélném směru je poněkud 

různorodé, přičemž se dá velice dobře hodnotit pomocí Baumannových otisků, na nichž je 

možno pozorovat v okolí metalurgické ose výskyt tmavších oblastí představujících centrální 

makrosegregaci. Centrální makrosegregační oblast je v některých místech přerušována 

tvorbou solidifikačních mostů, čímž dochází k jisté proměnlivosti koncentračního profilu po 

délce odlévaného předlitku. Kromě samotné centrální makrosegregační oblasti je 

morfologická struktura dále doprovázená více či méně zřetelnými V-segregacemi, které za 

určitých podmínek mohou vytvořit i tenké segregační pásy ve tvaru písmene V vykazující 

vysokou koncentraci rozpuštěných prvků. Příklady makrosegregačních uspořádání 

v podélném směru pozorované autory [5] pro různá přehřátí oceli ve středech předlitků 

kvadrátu 125 mm jsou uvedeny na obr. 1.  

 

Obr. 1: Baumannovy otisky podélných středových řezů sochorů 

vysokouhlíkové  oceli v závislosti na přehřátí oceli [5]  
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Kromě podélné morfologie je u plynule litých předlitků zajímavé taktéž rozložení 

rozpuštěných prvků v příčném řezu. Typický průběh rozložení uhlíku napříč litým 

polotovarem je zřejmý z obr. 2, kde je zakresleno jeho rozložení u bloku rozměru 

170 x 170 mm až do vzdálenosti 60 mm od středu předlitku (bod A). Z obr. 2 plyne, že v 

samotném středu předlitku (bod G) se nachází pozitivní segregační špička, která je 

obklopena pásmem negativní segregace (bod E). Následně obsah uhlíku opět roste a blíží se 

přibližně tavbové analýze. Samotný koncentrační profil se pochopitelně bude po délce 

předlitku zásadně měnit, přičemž bude možno pozorovat oblasti s naprostou absencí jak 

samotné středové pozitivní segregační špičky, tak také pásma negativní středové segregace 

[15]. 

 

Obr. 2: Rozložení uhlíku v příčném řezu předlitku [16]  

1.2 Tvorba makrosegregací během plynulého odlévání oceli 

Makrosegregační struktura v podélném i příčném směru je řízená průběhem 

solidifkačního procesu, který lze v zásadě rozdělit do několika kroků (viz obr. 3). Nejprve v 

důsledku vysoké intenzity ochlazování dochází k formování kolumnárních krystalů, které 

rostou ve směru odvodu tepla. V dalším kroku pak tuhnutí přechází do tzv. volného 

krystalického růstu, kdy se začínají objevovat zárodky pro následnou tvorbu rovnoosé 

struktury, která již nemá přesně definovaný směr růstu [2] [5]. S postupem solidifikace se 

ocel dostane do přechodové oblasti mezi křivkami solidu a likvidu (tj. vytvoření tzv. kašovité 

hmoty), kde dochází k tvorbě rovnoosých krystalů. Kašovitá hmota je zpočátku fluidní, takže 

je umožněno její proudění. Jak se však teplota oceli snižuje, začíná být kašovitá hmota příliš 

tuhá na to, aby mohla v objemu proudit, takže dochází pouze k cezení zbytkové taveniny 

přes existující dendritické síťoví.  

V důsledku solidifikačního smrštění a působení váhy oceli z horních částí licího 

oblouku se následně v nefluidním rovnoosém síťoví začínají objevovat nejprve šikmě 
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směřované trhliny a dalším smršťováním síťoví pak i staženina nacházející se v samotné 

metalurgické ose předlitku. Do necelistvostí vzniklých solidifkačním smrštěním nefluidní 

kašovité hmoty v závěrečných fázích solidifkace je následně nasávána zbytková, o rozpuštěné 

prvky vysoce obohacená, tavenina z mezidendritických oblastí, která zde utuhne a vytvoří 

centrální středovou oblast obohacenou o segregující prvky (případně i porozitu) a 

doprovodné V-segregace. Samotný mechanismus tvorby pásma negativní středové 

segregace pak sice většina autorů spíše pomíjí, ovšem zařazují jej někde do závěrečných fází 

solidifkačního procesu [16]. 

 

Obr. 3: Zjednodušené schéma tuhnutí plynule litých předlitků  dle [16] 

Vzniklé morfologické uspořádání plynule litých předlitků v podélném i příčném směru 

je pochopitelně určováno základními parametry plynulého odlévání. Zcela klíčovým faktorem 

pro řízení segregačních dějů je přehřátí oceli, které musí být co nejnižší, neboť urychluje 

přechod z kolumnárního na rovnoosý růst. Právě vyšší podíl rovnoosé struktury vidí většina 

autorů jako důležitý pozitivní faktor, neboť rovnoosá struktura je schopna lépe přerozdělovat 

rozpuštěné prvky v objemu předlitku (viz obr. 4).  
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Obr. 4: Vztahy mezi přehřátím oceli, šířkou pásma rovnoosých krystalů a 

segregačním koeficientem uhlíku ve středu předlitku  [5] 

Kromě přehřátí mají na průběh makrosegregačních dějů vliv také další ukazatele 

plynulého odlévání. Jako nejdůležitější z nich se jeví elektromagnetické míchání oceli, jehož 

účinkem v horních částech licího oblouku pojednává další kapitola překládaného souhrnu. 

1.3 Vliv elektromagnetického míchání na průběh tuhnutí během 

plynulého odlévání oceli 

Hlavní přínos elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího 

oblouku (tj. M-EMS a S-EMS) vidí většina autorů v jeho tepelné funkci, kdy způsobuje 

rozptýlení přehřátí v prvotních fázích tuhnutí, čímž se urychluje přechod z kolumnárního na 

rovnoosý růst. Vliv elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS na průběh solidifikačního 

procesu je tak velmi podobný jako u přehřátí oceli, nicméně jejich účinek je však výrazně 

nižší. 

 Pro tvorbu kolumnární struktury je obecně nezbytné, aby na mezifázovém rozhraní 

mezi křivkami solidu a likvidu existoval dostatečně velký teplotní gradient. Aby 

elektromagnetické míchání mohlo umožnit přechod tuhnutí oceli do rovnoosého režimu, 

musí existující teplotní gradient eliminovat, čímž se vytvoří podmínky vhodné pro formování 

rovnoosé struktury, která vyžaduje, aby teplotní gradient mezi křivkami solidu a likvidu byl 

naopak téměř nulový.  

Vliv elektromagnetického míchání na průběh solidifikačního procesu dle autorů [43] 

je uveden na obr. 5, podle nějž dochází postupně k následujícím dějům: 

- V prostoru nad elektromagnetickým míchačem existuje v tavenině teplotní 

gradient, který je zodpovědný za kolumnární růst. 
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- Účinkem elektromagnetického míchače je teplotní gradient v tavenině snížen, 

čímž se vytvoří lokální teplotní gradient u opačné strany křivky likvidu (tedy 

směrem ke křivce solidu – v kašovité hmotě), který zpomalí rychlost jejího 

postupu do středu předlitku.  

- Po opuštění zóny působení elektromagnetického míchače může přetrvávat stále 

částečná cirkulace taveniny. Dochází také k snížení lokálního teplotního gradientu 

u křivky likvidu (směrem ke křivce solidu), což umožní výraznou akceleraci 

postupu křivky likvidu směrem do středu předlitku, čímž se pásmo mezi solidem a 

likvidem rozšíří.  

- Jakmile teplota v místě křivky likvidu klesne na úroveň, která panuje v okolí špiček 

primárních dendritů, lze očekávat utváření rovnoosých krystalů i dále od rozhraní 

prvotní solidifikace. 

 

Obr. 5: Změny teplotního profilu v  průběhu elektromagnetického míchání 

oceli a jeho vliv na utváření rovnoosé struktury [43 ] 

Aplikace elektromagnetického míchání v horních částech licího oblouku tak v 

podstatě způsobuje zkrácení metalurgické délky křivky likvidu při současném zachování 

původní délky křivky solidu. Výsledkem je rozšíření přechodové oblasti mezi křivkami solidu a 

likvidu v podélném směru, kde jsou vytvořeny podmínky pro rovnoosý růst. 
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Díky instalaci elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS je proto možno 

dosáhnout vyššího podílu rovnoosé struktury, což sebou dle různých literárních zdrojů 

přináší také snížení koncentrace rozpuštěných prvků v metalurgické ose, snížení středové 

porozity, zrovnoměrnění koncentračních rozdílů mezi středovou pozitivní segregační špičkou 

a okolním prstencem negativní středové segregace a zjemnění struktury v okolí metalurgické 

osy. 

1.3.1 Negativní jevy během elektromagnetického míchání oceli  

Elektromagnetické míchání však přináší i celou řadu negativních aspektů. 

Nejdůležitějším je zřejmě tvorba tzv. bílého proužku, což je pásmo výrazně ochuzené o 

rozpuštěné prvky vytvářené v důsledku nadměrného pohybu taveniny ve frontě tuhnutí. 

Výskyt bílého proužku je dobře patrný na Baumannových otiscích (obr. 6). Jeho vznik souvisí 

dle [43] a [50] s přibližováním a oddalováním křivek solidu a likvidu v důsledku pohybu 

taveniny, jak bylo popsáno výše. Pokud se křivky solidu a likvidu k sobě přibližují, generují se 

podmínky pro vznik negativní segregace, v opačném případě pak dochází k tvorbě pozitivní 

segregace. 

 

Obr. 6: Příklady Baumannových otisků s  výraznými bílými proužky [43]  

Vznik bílého proužku je typický především pro elektromagnetický míchač S-EMS 

(případně i F-EMS), u míchače umístěného v krystalizátoru (tj. M-EMS) je vznik bílého 

proužku potlačen vysokým odvodem tepla v prvotních fázích solidifikace. Elektromagnetický 

míchač M-EMS však může způsobovat jiné technologické problémy, kterými jsou strhávání 

licího prášku nebo nadměrná eroze ponorné výlevky. V takových případech je nezbytné 

uměle snižovat intenzitu míchání tak, aby pohyb hladiny oceli v krystalizátoru nebyl příliš 

intenzivní, což se ovšem negativně projeví na metalurgickém účinku míchače. Posledním 

negativním jevem v průběhu elektromagnetického míchání je tvorba mezidendritických 

trhlin vznikajících v důsledku deformace primárních dendritů generovaným pohybem 

taveniny. 
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1.4 Možnosti řízení makrosegregační morfologie v průběhu 

plynulého odlévaní oceli  

Jak vyplynulo z předešlého textu, tak makrosegregační morfologie plynule litých 

předlitků je určována procesními parametry odlévání. Kromě přehřátí a elektromagnetického 

míchání jsou makrosegregační děje řízeny také volbou odlévaného formátu (tvar, rozměr), 

intenzitou sekundárního chlazení, zarovnáním vodících válečků a implementací technologie 

redukce průřezu odlévaného předlitku. Pro jejich správné nastavení je nezbytné detailně 

popsat a pochopit solidifikační proces na daném zařízení plynulého odlévání. 

Zajímavý přístup pro řízení středové morfologie předkládají autoři [16], kteří 

definovali dva velmi důležité časové okamžiky solidifikačního procesu: 

- vznik rozhraní mezi kolumnární a rovnoosou strukturou (tj. čas t4) udávající konec 

prvotní solidifikace, 

- začátek formování pásma negativní středové segregace (tj. čas t5) reprezentující 

počáteční bod finální solidifikace. 

 Prvotní solidifikace poskytuje jakýsi základ pro následné procesy utváření samotné 

středové struktury, a proto je stanovení časového okamžiku jejího konce pro vývoj středové 

morfologie důležité. Konec prvotní solidifikace lze stanovit na základě znalosti rozhraní 

kolumnární a rovnoosé struktury, což vychází z představy, že po jejím vytvoření již není 

kolumnární struktura následnými procesy ovlivňována. V čase t4 tak lze uvažovat, že na 

rozhraní kolumnární a rovnoosé struktury byl podíl tuhé fáze přibližně 1 (nacházela se zde 

křivka solidu). 

Stanovení začátku formování pásma negativní středové segregace je důležité proto, 

že jakmile se již jednou začne utvářet (čas t5), je středovou strukturu velmi složité ovlivnit, 

neboť nedochází k proudění zbytkové taveniny. Tento okamžik v předlitku odpovídá 

nejvzdálenějšímu bodu pásma negativní středové segregace od jeho středu. V případě obr. 2 

by se tedy jednalo o vzdálenost cca 20 mm od středu daného předlitku (bod C). Taktéž na 

rozhraní pásma negativní segregace definovaného časovým okamžikem t5 je možno 

uvažovat, že je zde podíl tuhé fáze roven jedné.  
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2 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce bylo pomocí experimentálního studia získat ucelené 

informace o průběhu makrosegregačního chování uhlíku v plynule odlévaných předlitcích 

formátu 150x150 mm s ohledem na minimalizaci jeho dopadu na vlastnosti finálních 

výrobků.  

Jednotlivé fáze samotné realizace experimentální části byly na základě předložených 

teoretických informací a dřívějších interních poznatků o problematice utváření 

makrosegregační morfologie koncipovány následovně: 

 Rozbor solidifikačního procesu reprezentativních typů vysokouhlíkových ocelí 

s cílem definovat kritické části daného sochorového zařízení plynulého odlévání 

z pohledu konečné makrostruktury. 

 Vytvoření základní experimentální metodiky pro hodnocení makrosegregační 

struktury plynule litých sochorů. 

 Realizace série experimentů různého nastavení intenzit elektromagnetického 

míchání aplikovaného v horních částech licího oblouku (M-EMS, S-EMS). 

 Zpracování a diskuze získaných informací o průběhu utváření makrosegregační 

struktury odlévaných sochorů v závislosti na nastavených procesních parametrech 

daného zařízení plynulého odlévání. 

Disertační práce tak přispěla k rozšíření znalostí o utváření konečné makrosegregační 

struktury během tuhnutí vysokouhlíkových ocelí. Neméně důležitý je také důraz na 

pochopení vztahu mezi daným makrosegregačním uspořádáním a konečnou kvalitou 

finálních výrobků. 
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3 Experimentální část  

Experimentální práce byly realizovány na sochorovém zařízení plynulého odlévání 

(dále jen ZPO) radiálního typu s poloměrem zakřivení 9/16 m, které je vybaveno dvěma 

mezipánvemi, kdy z každé z nich vystupují čtyři licí proudy. Celkově se tak jedná o 

osmiproudé ZPO, kde je odléván pouze jediný formát, kterým je kvadrát 150 x 150 mm.  

Na daném sochorovém ZPO se odlévá velice široký sortiment jakostí s obsahem 

uhlíku od 0,01 % do 1,10 % určených pro válcování tyčí a drátů průměrů 5,5 až 80 mm. 

Z pohledu vzniku segregací jsou nejnáchylnější oceli s obsahem uhlíku 0,7 až 0,9 %, které jsou 

určeny k tažení do velice malých průměrů (až 0,14 mm). Tyto oceli jsou používány např. pro 

výrobu ocelových kordů do pneumatik nebo lan pro ukotvení ropných plošin. Během jejich 

odlévání je aplikována celá řada technologických kroků pro zajištění maximální eliminaci 

segregačních dějů. 

Vlastní experimentální práce byly realizovány v zásadě pro dvě reprezentativní oceli 

dané tab. 1, pro které byla nejprve provedena detailní průzkumová analýza solidifikačního 

procesu při stávající technologii plynulého odlévání. Dalším blokem výzkumných prací pak 

byl rozbor vlivu elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS na tvorbu makrosegregační 

morfologie. Následující kapitoly předkládaného souhrnu jen stručně vystihují rozsah 

realizovaných prací, definují použité experimentální metodiky a dosažené výsledky, které 

jsou následně komplexně shrnuty v kapitole 4 Závěr. 

Tab. 1:  Chemické složení reprezentativních vysokouhlíkových ocelí pro experimentální 

část disertační práce 

 C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) 

Ocel A (C80) 0,80 0,70 0,20 0,010 0,010 

Ocel B (C90) 0,90 0,70 0,25 0,010 0,010 

3.1 Průzkumová analýza solidifikačního procesu při stávající 

technologii plynulého odlévání vysokouhlíkových ocelí 

Průzkumová analýza solidifikačního procesu při stávající technologii plynulého 

odlévání vysokouhlíkových ocelí byla vedena dle metodiky [16] popsané v kapitole 

1.4 Možnosti řízení makrosegregační morfologie v průběhu plynulého odlévaní oceli. Pro 

stanovení konce prvotní a počátku finální solidifikace byly odebírány příčné řezy sochorů 

délky cca 10 cm. Přechod mezi kolumnární a rovnoosou strukturou udávající konec prvotní 

solidifikace byl stanoven na Baumannových otiscích (měřeno ze všech čtyř stran pod 
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středem plochy každého odebraného vzorku), počátek pásma negativní středové segregace 

udávající okamžik počátku finální solidifikace pak postupným odvrtáváním středů 

jednotlivých vzorků průměry vrtáků 6 až 33 mm s krokem 3 mm. Teoretický průběh křivky 

solidu (i likvidu) byl stanoven pomocí teplotního numerického modelu VUT Brno [63] 

sestaveného přímo pro potřeby studovaného sochorového ZPO. Celkový přehled případů, 

pro které průzkumová analýza byla realizována, je uveden v tab. 2. 

Tab. 2:  Přehled studovaných případů během průzkumové analýzy solidifikačního 

procesu při stávající technologii plynulého odlévání vysokouhlíkových ocelí 

Ocel Nastavení 
Přehřátí 

(°C) 

Odlévací rychlost 

(m/min) 

Sekundární chlazení 

(l/kg) 
M-EMS/S-EMS 

Ocel A (C80) 

1 60  2,0 1,6 270 A/70 A 

2 26 2,5 1,9 270 A/70 A 

3 24 2,7 1,9 270 A/70 A 

Ocel B (C90) 
1 24 2,5 2,0 270 A/70 A 

2 22 2,7 2,0 270 A/70 A 

 

Na základě průzkumové analýzy realizované dle metodiky [16] bylo možno licí oblouk 

studovaného ZPO rozdělit do tří zón, které jsou z hlediska řízení středové morfologie velice 

významné: 

- první zónu představuje prvotní solidifkace a je ukončena přechodem 

solidifkačního procesu na rovnoosý růst, 

- druhou zónu reprezentuje oblast, kde dochází k přerozdělování rozpuštěných 

prvků v rovnoosé struktuře (tj. ocel se nachází ve fluidním stavu kašovité hmoty), 

- třetí zónu pak pásmo finální solidifkace, kde se ocel vyskytuje ve stavu nefluidní 

kašovité hmoty. 

Délky jednotlivých zón, dobu setrvání oceli v uvedených oblastech a hloubku uložení 

přechodu z jedné zóny na jinou na příčném řezu sochoru 150x150 mm udává pro sledované 

případy tab. 3. Jejich porovnáním s naměřenými průběhy koncentračního profilu uhlíku bylo 

možno pozorovat celou řadu zajímavých souvislostí. Na obr. 7 je např. zachycen vliv délky lití 

od hladiny oceli v krystalizátoru v režimu kolumnárního růstu d4 (tj. délka licího oblouku 

odpovídající prvotní solidifikaci) na obohacení metalurgické osy o uhlík, na obr. 8 je pak 

uveden vliv doby setrvání oceli v druhé zóně na stejný parametr charakterizující míru 

segregačních dějů v průběhu odlévání oceli.  
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Tab. 3:  Základní charakteristiky jednotlivých zón licího oblouku pro studované případy 

průzkumové analýzy (d – délka licího oblouku, t – doba lití, h – hloubka uložení dané 

zóny na příčném řezu sochoru) 

Ocel Nastavení 
Zóna 1 (prvotní solidifikace) Zóna 2 Zóna 3 (finální solidifikace) 

d (m) t (s) h (mm) d (m) t (s) h (mm) d (m) t (s) 

Ocel A 

(C80) 

1 4,50 135 31,0 5,20 156 61,5 0,38 11 

2 3,60 86 27,9 7,04 169 60,6 0,82 20 

3 4,15 92 26,4 7,31 162 58,5 0,92 21 

Ocel B 

(C90) 

1 4,50 108 30,4 5,85 140 cca 57,0 1,05 25 

2 5,00 111 29,2 6,50 144 cca 57,0 1,05 23 

 

 

Obr. 7: Vliv odlité délky od hladiny oceli v krystalizátoru v  režimu 

kolumnárního růstu d4 na hodnotu segregačního koeficientu uhlíku 

v metalurgické ose sochoru rc  

 

Obr. 8: Vliv doby setrvání oceli v  zóně 2 na hodnotu segregačního 

koeficientu uhlíku v  metalurgické ose sochoru  rc 
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Získané výsledky ukazují na jistý nesoulad s dostupnými teoretickými předpoklady, 

podle kterých by měly být pozorovány lepší výsledky při vyšším podílu rovnoosé struktury 

(viz obr. 4). Dle vlastních výsledků se však ukazuje, že podíl rovnoosé struktury na příčném 

řezu předlitku je spíše druhořadý parametr, prvořadým jsou délkové a časové údaje odlévání 

oceli v režimech kolumnárního a rovnoosého růstu, což jsou velmi podstatná zjištění. 

Kromě teoretických informací se odhalily také zcela praktické údaje platné pouze pro 

studované ZPO. Snad nejdůležitějším je, že pro dané podmínky je nezbytné zajistit, aby se 

kolumnární růst zastavil nejpozději po odlití přibližně 5 m, jinak se tuhnutí dostává do méně 

stabilních podmínek. 

3.2 Vliv elektromagnetického míchání na tvorbu makrosegregací 

Sochorové ZPO, na kterém byly prováděny veškeré výzkumné práce, je standardně 

vybaveno na všech licích proudech elektromagnetickými míchači M-EMS a S-EMS. Na obou 

míchačích byly postupně měněny parametry intenzity míchání a odebírány vzorky plynule 

litých sochorů, které byly mezi sebou porovnávány. Pro eliminaci dalších vlivů byly jednotlivé 

zkoušky realizovány vždy na jednom licím proudu během odlévání jedné tavby, kdy přibližně 

v polovině odlévaného sochoru byla provedena změna nastavení elektromagnetického 

míchání. Z konce daného sochoru pak byl odebrán cca 0,5 m dlouhý kus pro následné 

rozbory. 

Oproti průzkumové analýze tak byla výrazně upravena metodika odběru a hodnocení 

vzorků. Pro získání přesnějších informací o morfologickém uspořádání ve středech 

odlévaných sochorů byly vzorky výrazně prodlouženy, přičemž byl naopak zjednodušen 

systém odvrtávání středové oblasti. Z čela a konce každého odebraného vzorku byly 

připraveny po jednom kusu příčných řezů tloušťky 25 mm, které posloužily pro přípravu 

Baumannových otisků a makroleptů, kde byl stanoven přechod mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou (tj. určení parametrů konce prvotní solidifikace) a vyhodnocena 

středová kvalita. Ze zbylé části délky 400 mm pak byl vyříznut podélný vzorek tloušťky 

35 mm, který byl prozářen rentgenovými paprsky zachycující rozložení vnitřních necelistvostí 

vzniklých kontrakcí nefluidní kašovité hmoty. Pozorované obrazce tak v podstatě zobrazují 

středové makrosegregační uspořádání. Prozářené vzorky byly následně příčně rozřezány na 

10 až 11 vzorků tloušťky 35 mm, ze kterých byly odvrtány třísky průměry 6, 9 a 12 mm pro 

stanovení segregačních koeficientů uhlíku v okolí metalurgické osy. 

Během analýzy byl kladen důraz také na pochopení mechanismu přenosu lité 

středové morfologie do válcovaného stavu, takže pro každé nastavení byla rovněž odebrána 

série vzorků drátů (24 kusů pro každé nastavení), u kterých byla úroveň segregací stanovena 



 
17 

 
 

 

CIBULKA, J.: Studium tvorby segregací v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání oceli. Souhrn 
disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 
 

dle metodiky [62], podle níž jsou na základě etalonů přiřazeny každému vzorku tzv. trestné 

body. Vyšší hodnota trestných bodů indikuje horší úroveň segregací v drátu. 

Přehled zkoušených nastavení v rámci disertační práce je uveden v tab. 4. Díky 

zvolenému systému nastavování proudových intenzity bylo možno pozorovat, jak se vyvíjí 

středová morfologie makrosegregačního uspořádání s rostoucí úrovní míchání aplikované 

v horních částech licího oblouku. V zásadě se dá říct, že s růstem intenzity míchání dochází 

k postupnému zvyšování podílu rovnoosé struktury, snižování koncentrace uhlíku ve středu 

sochorů, zrovnoměrnění rozdílů mezi středovou pozitivní segregační špičkou a okolním 

prstencem negativní středové segregace a zlepšení hodnocení úrovně segregací v drátu dle 

metodiky [62]. Výše uvedené výsledky nejsou příliš překvapivé, protože se v zásadě shodují 

s běžně dostupnými literárními zdroji. V rámci provedených experimentů však bylo možno 

získat i detailnější informace o vývoji makrosegregační morfologie, které jsou blíže shrnuty 

v kapitole 4 Závěr. 

Tab. 4:  Přehled zkoušek elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS v rámci 

experimentální části disertační práce 

Zkoušený 

míchač 
Ocel 

Přehřátí 

(°C) 

Odlévací rychlost 

(m/min) 

Sek. chlazení 

(l/kg) 

Zkoušená nastavení (A) Druhý míchač 

(typ/proud) 1 2 3 4 5 

M-EMS A (C80) 25 2,6 1,9 100 150 200 250 270 S-EMS/70 A 

S-EMS A (C80) 29 2,6 1,9 100 200 300 400 500 M-EMS/270 A 

S-EMS B (C90) 28 2,5 2,0 100 200 300 400 500 M-EMS/270 A 

 

V návaznosti na výsledky průzkumové analýzy bylo možno také pozorovat celkem 

zásadní odlišnosti o dějích probíhajících ve finální fázi solidifikačního procesu oproti 

nalezeným literárním zdrojům. Podle zjednodušeného schématu tuhnutí uvedeného na 

obr. 3 by se pásmo negativní středové segregace a oblast zasažená solidifikačním smrštěním 

nefluidní kašovité hmoty měly spolu v podstatě zcela prolínat. Nalezené výsledky získané pro 

sochory 150x150 mm však ukazují, že oblast zasažená necelistvostmi patrných na RTG 

snímcích je v zásadě užší, než oblast pásma negativní středové segregace. Situace je dobře 

patrná z obr. 9, kde je zachycen RTG snímek pro nastavení dle běžné technologie odlévání 

oceli A (C80). Pásmo zasažené solidifkačním smrštěním zasahuje pro daný případ v nejširším 

místě přibližně 24 mm, zatímco šířka pásma negativní středové segregace (viz tab. 3) se 

běžně pohybuje mezi 27 a 33 mm. 
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Obr. 9: Výřez RTG snímku tloušťky 6  cm pro nastavení číslo 5 zkoušky 

elektromagnetického míchače M-EMS u oceli A (C80) – běžné nastavení  

Popsaný nesoulad mezi teoretickými informacemi a vlastními pozorováními je 

schematicky znázorněn na obr. 10, přičemž vlastní pozorování jsou schopná vysvětlit vznik 

pásma negativní středové segregace. Protože se do necelistvostí vznikajících kontrakcí 

nefluidní kašovité hmoty nasává zbytková mezidendritická tavenina, která je vysoce 

obohacena o segregující prvky, dá se usuzovat, že pásmo negativní středové segregace musí 

vznikat v důsledku odsátí zbytkové mezidendritické taveniny z dendritického síťoví 

nacházejícího se dále od středu předlitku směrem do jeho středu. Odsátá tavenina může 

pochopitelně být doplněna tekutou ocelí z výše položených oblastí, nicméně doplněná ocel 

bude vykazovat nižší koncentraci rozpuštěných prvků než zbytková mezidendritická tavenina 

odsátá směrem do středu sochorů. Tím je možno dále od středu předlitku pozorovat oblast 

vykazující nižší koncentraci, než odpovídá tavební analýze.  

 

           závěrečná fáze tuhnutí dle [16] 

             

          závěrečná fáze tuhnutí dle výsledků 

                                   disertační práce 

 

Obr. 10: Porovnání představ o průbězích tuhnutí ve finální fázi 

solidifikačního  procesu definovaného autory [16] a odvozeného na 

základě rozborů segregačních dějů na studovaném sochorovém ZPO  

V rámci zkoušek elektromagnetického míchače S-EMS byl pak dále nalezen jeden 

velmi nečekaný jev. Na obr. 11 je vykreslen vývoj obohacení metalurgické osy o uhlík pro 
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různé intenzity míchání S-EMS u oceli A (C80). Jeho průběh není příliš překvapující, neboť 

s rostoucí intenzitou míchání dochází až do 300 A k postupnému snižování koncentrace 

uhlíku ve středech sochorů, která se zastaví na určité hodnotě a dále se nesnižuje. Uvedený 

výsledek je tak v souladu s teoretickými předpoklady, podle kterých by elektromagnetický 

míchač měl vykazovat metalurgický přínos pouze v určitém intervalu intenzit, kdy se dosáhne 

jistého maxima, které již nelze dále posouvat. 

 

Obr. 11: Průměrné segregační koeficienty pro testované intenzity míchání 

S-EMS u oceli A (C80) – odběr třísek průměrem 6  mm 

 V souvislosti s výsledky pozorovaných v litém stavu je pak velmi překvapující vývoj 

úrovně segregací ve válcovaných drátech hodnocených pomocí trestných bodů (viz obr. 12). 

Průměrné hodnoty trestných bodů odhalily následující vývoj: 

- do intenzity míchání 300 A dochází k postupnému snižování hodnoty trestných 

bodů, což indikuje lepší kvalitu drátu z pohledu segregací,  

- intenzity míchání nad 300 A však překvapivě generují výrazné zhoršení úrovně 

segregací v drátu, což je zcela zarážející.  

 

Obr. 12: Průměrné hodnoty trestných bodů pro testované intenzity 

míchání S-EMS u oceli A (C80) 
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Dalšími rozbory bylo potvrzeno, že se nejedná o náhodný výsledek, ale že nadměrné 

intenzity míchání aplikované 1,6 m pod krystalizátorem opravdu výrazně zhoršují u oceli A 

(C80) úroveň segregací v drátu. V rámci disertační práce bylo zjištěno, že primární příčinou 

tohoto vývoje je aplikace elektromagnetického míchání v těsné blízkosti přechodu 

z kolumnárního na rovnoosý růst, kdy např. při 500 A dochází u oceli A (C80) k změně 

solidifikačního růstu přibližně 0,5 m po opuštění zóny přímého působení míchače S-EMS. Tím 

může být částečně zachován pohyb taveniny tuhnoucí již v rovnoosém režimu, což zásadně 

ovlivňuje průběh segregačních dějů v závěru solidifikačního procesu. 
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4 Závěr 

Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium makrosegregačního chování 

uhlíku v průběhu tuhnutí vysokouhlíkových ocelí v podmínkách konkrétního sochorového 

zařízení plynulého odlévání. Výsledky pozorování během vlastních experimentálních prací je 

možno shrnout následovně: 

1. Pro řízení středového morfologického uspořádání je nutné licí oblouk rozdělit do tří zón. 

První zónu představuje pásmo prvotní solidifikace, která je ukončena přechodem na 

rovnoosý růst. Zóna prvotní solidifikace by měla být co nejkratší, přičemž v podmínkách 

studovaného zařízení plynulého odlévání by měla být ukončena nejpozději po odlití 

přibližně 4,5 m. Pokud kolumnární růst přetrvává i po odlití cca 5 m, dostává se tuhnutí 

do méně stabilních podmínek charakteristických vyšším stupněm tvorby mini-ingotů, 

vyšší koncentrací uhlíku ve středu předlitku a širším pásmem negativní středové 

segregace. Pro zajištění krátké zóny prvotní solidifikace se jako důležité ukazují aplikace 

nízkého přehřátí oceli, tvrdého sekundárního chlazení a vysokých intenzit 

elektromagnetického míchání. 

2. Druhou zónu představuje oblast, kde dochází k přerozdělování rozpuštěných prvků v 

rovnoosé struktuře, takže se dá označit za zónu utváření středové morfologie. S ohledem 

na pozorované výsledky by zóna utváření středové morfologie měla být co nejdelší (viz 

obr. 8). Pro její prodloužení se již samovolně vytvoří podmínky, jestliže se podaří zajistit 

zkrácení zóny prvotní solidifikace. Tím kašovitá hmota setrvává déle ve fluidním stavu, 

čímž je umožněno doplňování oceli do středu předlitku. V uvedeném kontextu je pak 

zajímavá myšlenka snížit intenzitu sekundárního chlazení v závěru oblasti utváření 

středové morfologie, čímž by se zóna pro přerozdělování rozpuštěných prvků v rovnoosé 

struktuře mohla prodloužit.  

3. Třetí částí licího oblouku je zóna finální solidifikace, ve které se ocel nachází v nefluidním 

stavu kašovité hmoty. Zóna finální solidifikace je charakteristická vytvářením strukturních 

necelistvostí vzniklých v důsledku kontrakce nefluidní kašovité hmoty, do kterých se 

nasává zbytková mezidendritická tavenina. V zásadě se dá říct, že zóna finální solidifikace 

by měla být spíše kratší, čímž má ocel nižší tendenci tvořit mezidendritické trhliny 

generující sací proudy zbytkové taveniny. 

4. Podmínky pro přechod oceli do stavu neumožňující její samovolné proudění není možno 

na základě realizovaných experimentů definovat. Zcela jistě má svůj vliv podíl tuhé a 

kapalné fáze, nicméně se nejedná o jediné kritérium. Pro objasnění konkrétních 

podmínek by bylo nutno aplikovat sofistikovanější metody numerického modelování, 

které by byly schopny detailněji popsat děje ve středu předlitku. Ukazuje se však, že 

důležité jsou děje probíhající na přechodu kolumnární a rovnoosé struktury (konec 
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prvotní solidifikace), což jednak nepřímo potvrzují i jiní autoři - např. [21], ale především 

v rámci vlastních výsledků lze jednoznačnou souvislost nalézt.  

5. Zajímavostí však je, že určujícím kritériem není podíl rovnoosé struktury, kterou většina 

autorů považuje z pohledu segregačních dějů za klíčovou (viz obr. 4), ovšem délka lití d4 

(resp. i doba lití t4), po kterou kolumnární růst nastává (viz obr. 7), což je podstatné 

zjištění předkládané disertační práce oproti jiným autorům. 

6. Podíl rovnoosé struktury se tak ukazuje spíše jako druhořadý parametr, prvořadým jsou 

délkové a časové údaje odlévání v režimech kolumnárního a rovnoosého růstu. 

Zkrácením doby prvotní solidifikace se tak vytváří lepší podmínky pro doplňování 

taveniny do středu předlitku, čímž jsou makrosegregační děje potlačeny. Kromě prvotní 

solidifikace se pak jako významné ukazuje také delší setrvání oceli ve fluidním stavu 

kašovité hmoty (tj. v zóně 2 – viz obr. 8). 

7. Přestože prozatím nejsou úplně známy podmínky pro vytvoření nefluidní kašovité hmoty, 

byl v rámci disertační práce zpřesněn popis dějů probíhajících v samotném závěru 

solidifikačního procesu (tedy v třetí zóně), který se dle vlastních výsledků mírně liší od 

běžně uváděných teorií celé řady literárních zdrojů. 

8. Podle vlastních pozorování dochází v nefluidní kašovité hmotě nejprve k formování 

prvních necelistvostí vyvolaných solidifikačním smrštěním. Do formujících se 

mezidendritických trhlin se postupně nasává zbytková, o rozpuštěné prvky vysoce 

obohacená, mezidendritická tavenina z oblastí položených dále od středu předlitku (tj. 

vytváření sacích proudů od stěn do středu předlitku), kde je dendritické síťoví pevnější a 

tudíž nemá tendenci se rozrušovat. Odsátá mezidendritická tavenina může být 

pochopitelně částečně doplňována z výše položených částí licího oblouku, nicméně 

koncentrace rozpuštěných prvků v takto nasáté tavenině je výrazně nižší, než 

v odčerpané směrem k metalurgické ose. Tím se vytvoří pásmo negativní středové 

segregace, neboť čisté primární dendrity částečně doplněné taveninou z výše položených 

oblastí vykazují nižší koncentraci, než je tavební složení. V závěru solidifikačního procesu 

se následně rozrušuje i dendritické síťoví v samotné metalurgické ose, čímž vzniká 

centrální staženina (a tedy i středová pozitivní segregační špička). 

9. V důsledku vzniklých proudů zbytkové taveniny v závěrečných fázích tuhnutí tak lze 

směrem od povrchu předlitku nejprve pozorovat počátek pásma negativní středové 

segregace, ve kterém se teprve postupně začíná objevovat oblast narušená solidifikačním 

smrštěním, v jejímž středu se nachází středová pozitivní segregační špička. Podíl oblastí 

zasažených odsátím zbytkové taveniny (tj. počátek pásma negativní středové segregace) 

a rozrušením nefluidní kašovité hmoty se bude pro různé podmínky odlévání lišit. 

10. Z pohledu vlivu elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS na tvorbu 

makrosegregačních dějů pak bylo zjištěno postupné rozrušování středového pásu 
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zasaženého solidifikačním smrštěním, kdy nejprve dochází k jeho rozpadu na řadu za 

sebou uložených V-segregací, až se postupně změní na tenčí souvislý segregační pruh 

s nižší koncentrací rozpuštěných prvků doprovázený vlivem solidifikačních fluktuací 

občasnými V-segregacemi. 

11. Různá šířka pásma zasaženého solidifikačním smrštěním pro jednotlivé intenzity míchání 

ukazuje na změny v dobách finální solidifikace. Hlavní hnací silou ve změnách konečné 

fáze tuhnutí je zcela jistě kratší doba lití v režimu kolumnárního růstu (tj. zkrácení prvotní 

solidifikace). 

12. Zásadním zjištěním předložených výsledků pozorovaných během provozních zkoušek 

elektromagnetického míchání však je, že nadměrné intenzity míchání nesmí být 

aplikovány v blízkosti přechodu mezi kolumnární a rovnoosou strukturou, neboť 

způsobují opětovné rozšíření segregačního pruhu, přičemž koncentrace v samotné 

metalurgické ose se příliš nezmění (tj. nezvýší se). Dále od rozšířeného segregačního 

pruhu se pak nachází výrazný prstenec negativní středové segregace. 

13. Důvodem rozšíření segregační oblasti je zřejmě přetrvávající zbytkový pohyb taveniny 

tuhnoucí již v režimu rovnoosého růstu, kde je ocel daleko náchylnější na rušivé vlivy 

měnící hodnotu rovnovážného rozdělovacího koeficientu a zásadně ovlivňující podmínky 

během utváření makrosegregační struktury řízené právě pohybem taveniny a 

solidifikačním smrštěním. Teplotní změny generované zbytkovým pohybem fluidní 

kašovité hmoty musí navíc místně narušovat rovnoosý růst a zkracovat zónu utváření 

středové morfologie (zóna 2) z důvodu vyššího odvodu tepla, což v konečném důsledku 

povede k prodloužení fáze finální solidifikace (zóna 3), kde dochází k tvorbě necelistvostí 

vlivem kontrakce nefluidní kašovité hmoty. 

Vlastní experimentální práce tak umožnily nalézt celou řadu nových teoretických i 

praktických informací z pohledu makrosegregačních dějů, které vychází z detailního popisu 

solidifikačního procesu v podmínkách konkrétního sochorového zařízení plynulého odlévání.  

Další výzkum v oblasti utváření makrosegregační struktury plynule litých předlitků 

vysokouhlíkových ocelí by měl zcela jistě směřovat k objasnění příčin vedoucích k vytvoření 

nefluidní kašovité hmoty, ve které dochází k formování finálního morfologického uspořádání, 

takže je z pohledu segregačních dějů velice významná.  
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5 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a 

technickou praxi 

Přínosy předložené disertační práce na téma Studium tvorby segregací v podmínkách 

sochorového zařízení plynulého odlévání oceli pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 

lze shrnout následovně: 

Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Podrobný popis dějů během utváření makrosegregační struktury v závěru 

solidifikačního procesu v nefluidní kašovité hmotě. 

2. Definování mechanismu tvorby pásma negativní středové segregace a určení jeho 

vlivu na vlastnosti finálních výrobků. 

3. Popis vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího 

oblouku na utváření středové morfologie plynule litých předlitků. 

Přínosy pro technickou praxi: 

4. Definování relevantních charakteristik makrosegregační morfologie plynule litých 

sochorů s ohledem na vlastnosti finálních výrobků. 

5. Určení kritických oblastí licího oblouku daného ZPO s ohledem na řízení 

makrosegregačních dějů v průběhu plynulého odlévání oceli. 

6. Popis praktických možností využití elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS 

na potlačení segregačních dějů. 
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6 Summary 

The PhD thesis is focused on macrosegregation behaviour of carbon during 

solidification of high carbon steel grades cast into billets. Own results observed during 

experimental procedures can be summarized as follows: 

1. It is necessary to divide the strand into three parts in order to control central 

morphology. The first zone represents initial solidification and it is finished with 

equiaxed structure development. The first zone must be as short as possible and 

should be finished by 4,5 m below mould level for the studied casting conditions. If 

columnar growth persists even after casting of approximately 5 m, the solidification 

moves into less stable conditions characterized by higher degree of mini-ingots 

development, higher carbon content in billet centre and wider negative central 

segregation zone. Low steel superheat, hard secondary cooling and high stirring 

intensities applied in upper strand parts seem to be very important to assure short 

initial solidification zone.  

2. The second strand part is a zone where dissolved elements are being distributed in 

equiaxed structure so it can be called as a zone of the central morphology 

development. The zone of the central morphology development should be probably 

long enough according to observed results (see fig. 8). The second part is extended 

naturally in case of short initial solidification zone. Mushy zone remains in a fluid state 

for a longer time in that case so steel is supplied in a better way to the billet centre. 

Secondary cooling decreasing at the end of the second zone seems to be very 

interesting idea because the zone for dissolved elements distribution could be 

extended then and so better macrosegregation results can be expected. 

3. The third part represents a zone of final solidification where mushy zone is so rigid that 

its flowing is not possible. The final solidification zone is characterized by structure 

defects development because of rigid mushy zone contraction. The developed defects 

are filled in with remaining inter-dendritic steel melt. Basically, it is possible to say that 

the final solidification zone should be rather short than long because steel tends less to 

form inter-dendritic structure defects generating flows of the remaining steel melt in 

billet central parts. 

4. It is not possible to specify conditions leading into rigid mushy zone development 

according to performed experiments. Liquid and solid state ratios are definitely very 

important in that issue but it is not the only factor. It is necessary to use more 

sophisticated numerical modelling instruments in order to clarify particular conditions 

leading into the rigid mushy zone development because these models can offer 

additional data about steel state in central billet parts. However, it seems that 
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conditions leading into initial solidification over are very important in the rigid mushy 

zone development. Certain relations have been proved by [21] but some new findings 

were also revealed in the PhD thesis. 

5. It is very interesting that the key factor in segregation control is not equiaxed zone 

ratio as written by many authors (see fig. 4) but the strand length with columnar 

growth d4 (also corresponding casting time t4), which is a very significant new finding 

of the PhD thesis in comparison with other authors (see fig. 7). 

6. So the equiaxed zone ratio seems to be an inferior factor, the superior factors are the 

strand lengths and the casting times with steel columnar and equiaxed solidification 

mode. Short initial solidification zone generates better conditions for steel supply into 

billet centre, which eliminates macrosegregation process. Except for impact of initial 

solidification, casting time when steel is being found in fluid mushy zone seems to be 

very significant factor as well (see fig. 8). 

7. Even though the conditions leading into rigid mushy zone development are not still 

clear, the last stages of the solidification process have been described more precisely 

in the PhD thesis compared to found literary sources.  

8. Final stages of the solidification process can be described by the following steps: first, 

some defects are formed in rigid mushy zone because of its contraction. Then, 

remaining inter-dendritic steel melt is sucking into these defects from primary 

dendrites situated more closely to the billet surface (i. e. sucking flows from billet 

surface into its centre occur), where the solid phase is more firm and so it does not 

tend to crack. Of course, the removed inter-dendritic melt can be replaced by liquid 

steel situated in upper strand parts bud such liquid steel contains lower amount of 

dissolved elements compared to the inter-dendritic melt moved into the billet centre. 

The negative central segregation zone is created by the described mechanism because 

the primary dendrites partly filled in with the liquid steel sucked from upper strand 

parts are characterized by lower dissolved elements content than the corresponding 

heat analysis. Finally, some defects are formed even in the central billet part so the 

positive segregation peak can be developed in the metallurgical axe by additional 

sucking process. 

9. The cross billet section is therefore specified by negative central segregation zone 

which starts occurring most closely to the billet surface. Steel structure interrupted 

with defects formed owing to rigid mushy zone contraction is usually inserted in the 

negative central segregation zone and the positive segregation peak can be found in 

the centre of the defect area. 

10. Except for general description of the final solidification stages, the impact of the 

electromagnetic stirrers M-EMS and S-EMS on central morphology was described as 
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well. It was found that central segregation band affected by rigid mushy zone 

contraction is first interrupting into a set of V-segregations running in a row with 

increased stirring intensity. Consequently, when the stirring intensity is increased more 

and more the original band changes into a thinner one with a lower dissolved elements 

content. The thinner segregation band is, of course, accompanied with occasional V-

segregations developed owing to fluctuations of the solidification process. 

11. Difference in segregation band thickness proves that the final solidification time was 

shortened with increased stirring intensity. The main reason is that columnar growth is 

supressed sooner in case of more intensive stirring.   

12. Finally, very important finding was that an excessive stirring intensity applied close to 

the strand point, where steel solidification changes from columnar to equiaxed 

growth, is dangerous because the central segregation band is extended again. The 

wider segregation band proves that the final solidification was extended. 

13. The segregation band is probably extended owing to persisting liquid steel movement 

solidifying already in the equiaxed mode. Equiaxed structure is generally capable to 

distribute dissolved elements very uniformly and therefore it is obviously more 

sensitive on factors seriously influencing elements distribution coefficient and 

interrupting conditions during solidification process. Moreover, steel movement 

generally increases heat removal from the solidifying billet, which must shorten the 

central morphology development zone (the second strand zone). As mentioned above, 

the final solidification zone (the third zone) is extended in case of shorter central 

morphology development zone, so higher amount of defects caused by rigid mushy 

zone contraction can be expected then. The described mechanism can explain 

existence of the wider segregation bend observed in case of excessive stirring 

intensities applied close to the strand point of columnar to equiaxed growth. 

The PhD thesis helped to find some new theoretical and practical findings regarding 

carbon macrosegregation structure development which have been derived from the detailed 

description of the solidification process on the studied billet continuous casting machine. 

The next research regarding macrosegregation behaviour should clarify rigid mushy zone 

development because this aspect of the solidification process is responsible for final cast 

steel morphology. 
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