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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na moţnosti zvyšování kvality kordových značek ocelí. 

V úvodní části práce je provedena charakteristika kordových ocelí, jejich rozdělení a moţnosti 

pouţití. Je zde také krátce uvedena technologie výroby a vliv jednotlivých chemických prvků 

na vlastnosti oceli. V další části jsou popsány nejrozšířenější metody, které umoţňují zvýšit 

jakost plynule litých sochorových a blokových předlitků. Jedná se o metody soft-reduction 

a elektromagnetické míchání. Následuje poslední část představující jádro práce zabývající se 

rozborem literárních odkazů. Tyto odkazy jsou zaměřeny především na provozní experimenty 

prováděné na sochorových a blokových ZPO při odlévání kordových ocelí (tzn. vysoce 

uhlíkových ocelí). Na závěr je provedeno shrnutí výsledků provozních experimentů se 

zaměřením na zvyšování kvality kordových značek ocelí. 

Klíčová slova: kordová ocel, elektromagnetické míchání, soft-reduction, sochor, blok, 

plynulé odlévání 

ABSTRACT 

Bachelor's thesis is focused on the possibility of improving the quality grades of steel 

cord. There is a characteristic of steel cord, their distribution and potential applications in the 

first part. There is also a brief description of production technology and the influence of 

various chemical elements on steel properties. The next section describes the most common 

methods to help increase the quality of continuously cast billets and blocks. It is a method of 

soft-reduction and electromagnetic stirring. The last part represents the core of the work 

involved in the analysis of literary references. These links are focused on running experiments 

on the block and billet CCM during casting of steel cord (i.e. high-carbon steel). At the end, 

an operational summary of the results of experiments aimed at improving the quality grades 

of steel cord is made. 

Key words: cord steel, electro-magnetic stirring, soft-reduction, billet, bloom, continuous 

casting 
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ÚVOD 

Kordové oceli určené pro výrobu ocelových kordů do automobilových pneumatik 

představují výrobek s vysokou přidanou hodnotou. Jeho výrobu zvládají pouze moderní 

a technologicky vyspělé ocelárenské podniky. U tohoto typu ocelí jsou totiţ neustále 

zvyšovány poţadavky ze strany zákazníků, a to jak na kvalitu z hlediska čistoty, tak na 

vlastnosti představující pevnost a taţnost. V současnosti jsou pro dosaţení poţadovaných 

vlastností tyto oceli vyráběny s důrazem na čistotu oceli se snahou o co nejniţší znečištění při 

její výrobě a následném zpracování.  

Poslední technologický uzel, kde lze ovlivnit čistotu a kvalitu plynule odlévané oceli 

před jejím následným zpracováním, představuje zařízení plynulého odlévání (ZPO). V dnešní 

době jsou však ocelárny vzhledem k rostoucím poţadavkům nuceny neustále hledat další 

technologické moţnosti, které umoţňují zvyšovat čistotu a kvalitu odlévané oceli na ZPO. 

Jedny z moţností zvyšování čistoty a výsledné struktury oceli při jejím plynulém odlévání 

představují technologie soft-reduction nebo elektromagnetického míchání. Tato zařízení jsou 

aplikována v zóně chlazení vznikajícího a tuhnoucího předlitku na ZPO a svým účinkem 

mohou výrazným způsobem ovlivnit finální kvalitu vyrobené oceli.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na rozšíření představy o aplikačních moţnostech 

výše uvedených technologií v oblasti zvyšování kvality konkrétně tzv. kordových značek 

ocelí. V první části je popsána charakteristika kordových ocelí, jejich rozdělení a moţnosti 

pouţití spolu s uvedením technologie výroby. Další části jsou věnovány základní 

charakteristice metod soft-reduction a elektromagnetické míchání pro případ sochorových 

a blokových předlitků. Poslední část představuje jádro práce a zabývá se rozborem literárních 

odkazů zaměřených na provozní experimenty prováděné na sochorových a blokových ZPO 

v zahraničí při odlévání kordových ocelí. Na závěr je provedeno shrnutí výsledků zjištěných 

z literárních odkazů se zaměřením na zvyšování kvality kordových značek ocelí. 
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1 CHARAKTERISTIKA KORDOVÝCH OCELÍ 

V první části této bakalářské práce jsou krátce charakterizovány kordové oceli, jejich 

rozdělení a pouţití. Zároveň je zde uveden základní popis technologie výroby a vliv 

jednotlivých chemických prvků na vlastnosti ocelí. 

1.1 Rozdělení kordových ocelí 

Kordové oceli jsou vyráběné z konstrukčních vysoce uhlíkových značek ocelí 

s vysokými poţadavky na kvalitu a kontrolu. Tyto vysoce uhlíkové oceli obsahují přibliţně 

0,6 – 0,99 % uhlíku a pouţívají se nejen pro výrobu kordových ocelí, ale také pro výrobu 

pruţin a vysoce pevnostních drátů [1]. Tento typ kordových ocelí představuje jakost 

s nejvyšší pevností, vyznačuje se navíc výbornou taţností (plasticitou), která umoţňuje 

neobyčejně intenzivní deformaci při taţení za studena. Pro představu je na obr.1 v diagramu 

Fe-C uvedena oblast dle obsahu uhlíku pro výrobu kordových ocelí. 

 
 

Obr.1: Diagram Fe-C s vyznačením oblasti kordové oceli dle obsahu uhlíku [2] 

Kordové oceli slouţí k výrobě drátu, který se pouţívá na ocelové kordy do 

automobilových pneumatik, dopravních pásů, tlakových hadic nebo k výrobě ocelových lan. 
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Tyto ocelové kordy jsou obsaţené ve všech typech pneumatik, ať to jsou pneumatiky 

pro jízdní kola, automobily, nákladní automobily, ale i pro závodní speciály. Uvedené 

kordové dráty jsou tvořeny z tenkých ocelových pramenců, které jsou splétány z vysoce 

pevných drátů o průměru 0,12 aţ 0,3 mm spolu s vlákny z bavlny, nylonu a hliníku, a tvoří 

kostru pneumatiky, která jí dává tvar a pevnost. Dle druhu uspořádaní ocelových kordů, jak je 

vidět na obr. 2, se pneumatiky dělí na [3]: 

 diagonální ~ vlákna jsou orientována diagonálně (křížem) k rovině 

procházející osou kola, 

 radiální ~ vlákna jsou orientována radiálně v rovině procházející osou kola 

(v současnosti je tento typ nejrozšířenější), 

 ~ k výhodám této konstrukce patří: nižší odpor valení, větší tuhost, 

2x větší km výkon, 

 ~ k nevýhodám patří: nižší útlum vibrací a citlivost na změnu 

huštění. 

 
 

Obr.2: Ukázka diagonálního a radiálního typu pneumatik [3] 

Dalším příkladem pouţití ocelových kordů s velmi rozšířeným uplatněním představují 

ocelová lana, jak je vidět na obr. 3. Tato ocelová lana se skládají z několika částí, které jsou 

společně zkroucené do šroubovice, coţ je patrné z obr. 4. Kromě toho jsou ocelové kordy 

pouţívány u hadic. Tyto hadice jsou většinou vyrobeny z nylonu, PVC, syntetického nebo 

přírodního kaučuku, přičemţ po obvodu jsou tyto hadice zpevněny zalitými kordy, které 

zvyšují pevnost hadic [4]. 
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Obr.3: Ukázka ocelového lana [4] Obr.4: Ukázka konstrukce lana [4] 

1.2 Technologie výroby kordových ocelí 

Kordové oceli jsou vyráběny v klasických ocelárenských agregátech, jako jsou např. 

kyslíkové konvertory nebo elektrické obloukové pece. V ČR je tento typ ocelí vyráběn 

v Třineckých ţelezárnách, a.s. a pro představu o náročnosti výroby je níţe uveden průběh 

technologie výroby na obr. 5 [5]. 

   
Obr.5: Schéma technologického toku v Třineckých ţelezárnách a.s. [5] 

Vlastní výroba začíná v kyslíkovém konvertoru po nasazení vsázky, která je tvořena 

odsířeným surovým ţelezem, výběrovým šrotem (např. 20 t tvoří materiál DRI) a přídavkem 

vápna. Na konci tavby musí být dosaţen poţadovaný obsah uhlíku, stanovené max. obsahy 

fosforu a síry, a definovaná teplota taveniny. Následuje odpich do licí pánve, která byla pro 

kordovou jakost oceli nejprve pouţita v tzv. proplachovací tavbě. Při odpichu do licí pánve je 
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přidáváno nauhličovadlo, a to pro dosaţení předepsaného obsahu uhlíku v oceli. Nejčastěji se 

pouţívá hnědouhelný koks (s nízkým obsahem dusíku). Dále jsou přidávány feroslitiny jako 

FeMn a FeSi spolu se syntetickou struskou. V průběhu zpracování v licí pánvi je ocel 

průběţně homogenizována, a to spodním dmýcháním pomocí argonu.  

Další krok výroby kordových ocelí představuje zpracování na jednotlivých zařízeních 

sekundární metalurgie. První je homogenizační stanice, kde je ocel nejprve prodmýchávána 

argonem pomocí horní trysky a pak porézní tvárnicí spodem. Na tomto zařízení je dosaţena 

tepelná a chemická homogenita oceli. Dále následuje zpracování na pánvové peci, kde 

probíhá dohřev oceli, její homogenizace spodním dmýcháním argonu, dále dosaţení 

poţadovaného chemického sloţení (uhlíku, manganu a křemíku) pomocí plněných profilů 

a docílení stanovené teploty pro výjezd tavby na ZPO.  

Poslední krok představuje zpracování na ZPO, kdy je nutné dodrţet předepsané 

technologické parametry, jako je např. přehřátí oceli (cca. 20 aţ 30 ºC nad teplotou likvidu), 

licí rychlost, typ oscilace, typ chlazení atd. Výsledkem je polotovar představující sochorový 

nebo blokový předlitek [5].   

Následně jsou plynule lité sochory nebo bloky kordových ocelí válcovány za tepla na 

tyče nebo drát. Takto vyválcované tyče nebo drát se později pomocí taţení zpracovávají na 

velmi tenké a dlouhé dráty. Následuje taţení za studena, kdy se získá drát aţ o průměru 

0,15 mm a pevnosti aţ 4000 MPa [6]. 

1.3 Vliv chemických prvků na vlastnosti kordových ocelí 

Důleţitým prvkem kordových značek ocelí je nejen obsah uhlíku, ale také obsahy 

dalších prvků, mezi které patří např. mangan, křemík, síra a fosfor [7].  

Uhlík – má nejdůleţitější vliv při tuhnutí oceli. S vyšším obsahem uhlíku se zvyšuje 

tvrdost oceli. Pevnost v tahu se zvětšuje aţ při obsahu 0,85 % uhlíku. Avšak vyšší obsah 

uhlíku sniţuje taţnost a svařitelnost materiálu. Důleţitou vlastností je také segregace uhlíku, 

přičemţ při tuhnutí má větší význam neţ segregace ostatních prvků. 

Mangan – přispívá k pevnosti a tvrdosti materiálu, avšak v menší míře neţ uhlík. 

Zvýšení obsahu manganu sniţuje svařitelnost, ale v menší míře neţ uhlík. Další funkcí 

manganu je zvýšení prokalitelnosti. Mangan vede ke zvýšení míry pronikaní oxidů v průběhu 

cementace. Uvedený prvek je také přínosem pro kvalitu povrchu. 

Křemík – je jedním z hlavních dezoxidovadel pouţívaných při výrobě oceli, a proto 

mnoţství obsahu křemíku je závislé na vyráběném druhu oceli. Tento prvek zvyšuje pevnost 
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a tvrdost výrobků válcovaných za tepla. Avšak za studena zvyšuje rychlost zpevňování při 

tváření. Dále má vliv na obrobitelnost v závislosti na stupni aplikace.  

Síra – zhoršuje mechanické vlastnosti oceli, tj. nárůst tvrdosti, křehkosti a pokles 

vrubové houţevnatosti materiálu. Způsobuje také křehkost za červeného ţáru (lámavost za 

červeného ţáru). 

Fosfor – zvyšuje pevnost a tvrdost, ale sniţuje tvárnost a houţevnatost, zejména 

u vysoce uhlíkových ocelí, které jsou kalené a temperované. Tento prvek má také tendenci 

k segregaci.  

Nelze také opomenout obsah plynů v oceli, protoţe výrazným způsobem ovlivňují její 

vlastnosti. Mezi tyto prvky ze skupiny plynů patří vodík, kyslík a dusík [7]. 

Kyslík – sniţuje vrubovou houţevnatost oceli, zvyšuje její tvrdost a křehkost. Sníţení 

obsahu kyslíku se provádí pomocí dezoxidace oceli. 

Vodík – způsobuje větší pnutí v oceli a v případě, ţe pnutí překročí mez pevnosti, 

dojde ke vzniku vloček (jemné vlasové trhlinky). 

Dusík – způsobuje stárnutí oceli. Představuje vylučovaní nitridu na hranicích zrn 

a v kluzných rovinách. To má vliv na zvýšení meze kluzu, ale také sniţuje svařitelnost za 

studena a pokles houţevnatosti oceli. Nebezpečí stárnutí oceli se sniţuje přidáváním prvků 

s vyšší afinitou k dusíku neţ má ţelezo, např. hliník, titan, vanad. K odstraňování plynu se 

nejčastěji pouţívá vakuování. 

Metalurgické vlastnosti oceli jsou ovlivněny kromě uvedených prvků také prvky 

legujícími. Tyto legující prvky se přidávají do oceli pro zlepšení způsobu výroby nebo 

ovlivnění vlastností vyráběné oceli [7]: 

Hliník, vanad nebo columbium - představují prvky, které se přidávají v malých 

obsazích do oceli pro zjemnění zrna. 

Měď – důvod pro pouţití mědi je zlepšení odolnosti proti povětrnostním podmínkám 

(koroze). Malé mnoţství mědi pouţívané v uhlíkových ocelích nemá vliv na mechanické 

vlastnosti oceli. Měď nelze odstranit ţádným s konvekčních procesů výroby oceli. 

Bor - zlepšuje prokalitelnost a další prvky jako vápník, selen, tellur a bizmut mohou 

v oceli zlepšit  její obrobitelnost. 
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2 METODY ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘEDLITKŮ NA ZPO 

Druhá část bakalářské práce se zabývá charakteristikou dvou vybraných metod 

umoţňujících ovlivnění vnitřní čistoty, jako je např. segregace, pórovitost, vnitřní praskliny 

apod., a to v průběhu tuhnutí plynule litých předlitků. Tyto vybrané metody představuje 

technologie soft-reduction a elektromagnetické míchání.  

2.1 Metoda soft-reduction  

Metoda soft-reduction je charakterizována jako tzv. metoda mírné redukce tloušťky 

předlitku, čímţ lze docílit zvýšení hustoty v ose předlitku a minimalizovat nebo zabránit 

vzniku segregací a pórovité oblasti. Cílem této metody je potlačení středové segregace 

a pórovitosti ve finální fázi tuhnutí předlitku, coţ se projeví v dosaţené čistotě a vnitřní 

jakosti předlitku, jak je patrné z obr. 5 [8, 9]. 

 
 

Obr.5: Ukázka vlivu klasického tuhnutí a procesu soft-reduction na tuhnutí oceli [9] 

Základním principem jakékoliv technologie soft-reduction je redukce tloušťky 

předlitku, a to v zóně finálního tuhnutí. Tímto způsobem dochází k přerušení průniku 

zbytkového (nasyceného) tekutého kovu do předlitku, čímţ dochází k potlačení tvorby 

segregací a sníţení pórovitosti. Pro zajištění maximálního účinku této technologie je vhodné 

pouţít více přítlačných válců v oblasti finálního tuhnutí předlitku. Tloušťka provedené mírné 

redukce předlitku pro zajištění poţadované struktury se pohybuje v rozmezí cca 4 aţ 30 mm. 
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Pro úspěšnou provozní aplikaci této technologie je také důleţitá vhodná volba umístění ve 

finální oblasti tuhnutí, a to v místě konce tekutého jádra nebo v oblasti s optimálním podílem 

utuhlé fáze dle odlévaného profilu (sochor nebo blok), vliv mají také parametry lití daného ZPO. 

Jiţ z tohoto výčtu je zřejmé, ţe úspěšná provozní aplikace této technologie vyţaduje skloubení 

podmínek lití, jakosti oceli spolu s vhodnou volbou místa provedení mírné redukce předlitku [9]. 

V průběhu let a provozních poznatků byly vyvinuty následující dvě technologie 

redukce tloušťky předlitku [10]: 

 mechanical soft-reduction (MSR) ~ představuje klasickou technologii, která je 

tvořena přítlačnými válci, pomocí kterých dochází v oblasti finálního tuhnutí 

předlitku k redukci jeho tloušťky, 

 thermal soft-reduction (TSR) ~ představuje technologii využívající intenzivního 

chlazení v místě finálního tuhnutí předlitku, čímž dochází k redukci jeho 

tloušťky.  

Z literárních odkazů také vyplývá, ţe uvedené technologie jsou v zahraničí 

kombinovány se zařízením elektromagnetického míchání. Tímto způsobem lze dosáhnout 

maximálního účinku při minimalizaci vnitřních vad v předlitku. 

2.2 Metoda elektromagnetického míchání 

Jednu z moţností, jak lze ovlivnit průběh tuhnutí předlitku, představuje pouţití 

elektromagnetického míchání oceli (EMM) nebo-li electro magnetic stirring (EMS). Princip 

této technologie spočívá ve vyvolání poţadovaného způsobu pohybu míchaného kovu 

v průběhu plynulého odlévání, coţ má za následek ulamování dendritů rostoucích při tuhnutí. 

Dendrity následně pokračují v růstu uvnitř zbylé taveniny, aniţ by ulpívaly na kůře předlitku. 

Pohyb kovu současně vede k vyššímu teplotnímu gradientu na rozhraní tuhá fáze – tavenina, 

coţ zpomaluje rychlost růstu krystalů v této oblasti a dochází k rychlejšímu růstu zárodků 

uprostřed tekutého kovu [8]. 

V současnosti existuje celá řada zařízení, které lze aplikovat na různé části ZPO, jako 

např. v krystalizátoru (M-EMS), pod krystalizátorem (S-EMS) nebo na konci před ukončením 

tuhnutí tekutého jádra předlitku (F-EMS). Lze také pouţít různé kombinace tohoto zařízení. 

Z metalurgického hlediska však z literárních odkazů vyplývá, ţe optimální řešení pro sochorová 

a bloková ZPO představují míchače typu M-EMS a M+F-EMS. V tab. 1 jsou proto pro 

představu uvedeny základní typy míchačů a jejich vliv na jakost plynule odlévaných sochorů 

a bloků [11]. 
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Shrnutím poznatků lze konstatovat, ţe aplikací EMM lze dosáhnout následujících 

zlepšení plynule litých předlitků, jako je např. zlepšení primární makrostruktury předlitku 

(zjemněním struktury), zhomogenizování a odstranění nebo alespoň minimalizování defektů, 

a to především středových. Tato technologie je však poměrně nákladná a její provozní 

zavedení nepředstavuje jednoduchou záleţitost.  

Tab.1: Ukázka jednotlivých variant a vlivu různých míchačů EMS [11] 

Konfigurace 

míchače 
Jakost oceli Podstata zlepšení Primární mechanismus 

M-EMS 

* všechny jakosti 

* všechny rozměry 

1)  povrchová a podpovrchová      

čistota 

2)   povrchová a podpovrchová 

celistvost 

3)   stejnorodá tloušťka licí kůry 

4)   sníţení četnosti průvalů 

5)   rovnoosá zóna,  

 zrno / struktura zjemnění 

6)  segregace 

7)  porozita 

8)  vnitřní kolumnární trhliny 

*  mechanicky pohybuje 

vměstky, bublinkami 

od povrchu a homogenizuje 

teplotu v oblasti menisku 

*  promíchává teplou a studenou 

ocel 

*  poskytuje rychlé přehřátí oceli 

a také širokou a jemnou 

rovnoosou zónu 

S-EMS 

* všechny jakosti 

* všechny rozměry 

*  bez povrchových zlepšení 

(body 1 aţ 4) 

*  omezené vnitřní zlepšení (body 

5 aţ 8) 

* promíchává teplou a studenou 

ocel 

* poskytuje rychlé přehřátí oceli 

a také širokou a jemnou 

rovnoosou zónu 

M+F-EMS 

* všechny rozměry 

* vysoce uhlíkové 

a legované oceli 

*  specificky zaměřená na 

centrální segregaci 

* dodatečné míchání vysoce a 

nízko segregovaných oblastí 

v zóně tuhnutí a ničí kanálky 

V segregace 
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3 ZHODNOCENÍ VLIVU JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ 

NA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY KORDOVÝCH ZNAČEK 

OCELÍ 

Třetí část bakalářské práce představuje její jádro a zabývá se rozborem zahraničních 

literárních poznatků se zaměřením na provozní aplikace, pomocí kterých lze získat konkrétní 

představu o problematice a provozních moţnostech studovaných technologií soft-reduction 

a elektromagnetického míchání. 

3.1 Výsledky zavedení technologie soft-reduction na sochorovém ZPO 

Autoři příspěvku [9] uvádějí provozní výsledky ze zavádění technologie soft-reduction 

na ZPO, na kterém jsou odlévány kordové a pruţinové oceli. Vlastní provozní experimenty 

probíhaly na šestiproudém sochorovém ZPO S4 o formátu 150 × 150 mm. Pro provozní 

experimenty byly vybrány vysoce uhlíkové oceli D72C určené pro dráty a pruţinové oceli 

třídy 54SiCr6. Chemické sloţení vybraných ocelí je pro ukázku uvedeno v tab. 2. Vlastní 

zařízení soft-reduction je tvořeno dvěmi segmenty, přičemţ se skládá ze tří párů válců 

o průměru 300 mm s maximální přítlačnou silou 450 kN. Toto zařízení je segmentové 

a vzdálenost od menisku v krystalizátoru je 20,3 aţ 22,1 m. Provozní experimenty na ZPO 

probíhaly při licích rychlostech od 2,80 aţ 3,60 m·min
-1

. 

Tab.2: Chemické sloţení pouţitých ocelí C72D a 54SiCr6 [9] 

Jakost 

oceli 

Chemické složení (hm. %) 

C Si Mn P S Cr Al 

C72D 0,70 0,26 0,65 0,007 0,006 0,02 0,023 

54SiCr6 0,55 1,44 0,70 0,006 0,006 0,66 0,001 

Zavádění uvedené technologie spočívalo ve stanovení vhodné pozice zařízení 

mechanical soft-reduction (MSR), dále posouzení vhodného podílu pevné frakce v tekutém 

jádře předlitku, vlivu odlévané vysoce uhlíkové oceli a licí rychlosti. Na obr. 6 jsou uvedeny 

výsledky tvořené podélným Baumannovým otiskem síry po průchodu přítlačnou sekcí, při licí 

rychlosti 2,8 a 3,5 m·min
-1

 za konstantní přítlačné síly. Výsledný redukční stupeň se 

pohyboval v rozmezí 10 aţ 11 mm s mírnou redukcí tloušťky v rozmezí 2,4 a 3,1 mm·m
-1

 

nebo 6,3 a 10,7 mm·min
-1

. 

Z výsledků vyplývá, ţe segregace typu V a středová segregace, které jsou jasně 

viditelné při licí rychlosti 2,8 m·min
-1

, jsou podstatně méně zřetelné neţ při licí rychlosti  
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3,0 m·min
-1

. Aplikace redukce při podílu pevné frakce od 0,2 do 0,9 a při vysokém redukčním 

stupni 8,3 mm·min
-1

 je účinnější pro potlačení tvorby segregace v jádře. Pouţitím soft-

reduction při licí rychlosti předlitku 3,5 m·min
-1 

dochází k vytváření úzké šikmé segregace 

typu V ve středové části předlitku a vznikají vnitřní trhliny na rozhraní tuhá fáze – tekutá fáze 

v předlitku. To znamená, ţe sochorový předlitek byl ještě neutuhlý ve značném rozsahu při 

průchodu redukční zónou a hodnoty pevné frakce v jádře předlitku byly v rozmezí od 0,1 do 

0,3, coţ je příliš málo pro efektivní potlačení segregace. 

 

 

Obr.6: Vliv podílu pevné frakce ve středu sochoru při zpracování technologií  

soft-reduction na vnitřní strukturu oceli C72D [9] 
 

 

 

Obr.7: Účinek procesu soft-reduction při různém podílu pevné frakce ve středu předlitku na 

úroveň segregace oceli C72D [9] 

Srovnání vlivu technologie soft-reduction při uvedených licích podmínkách na úroveň 

středové segregace je uvedeno na obr. 7. Úroveň segregace uhlíku je definována jako poměr 

analyzovaného obsahu uhlíku C odebraného z jádra předlitku k obsahu uhlíku z analýzy 
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z pánvové pece C0. Ve srovnání s konvenčně vyráběnými sochory pouţitím technologie soft-

reduction dochází k niţší, avšak homogenní úrovně segregace. 

Ačkoliv byly zjištěny dobré výsledky stupně segregace při licí rychlosti 3,5 m·min
-1

, 

další výzkum této aplikace technologie soft-reduction prokázal, ţe dochází k vytváření 

vnitřních trhlinek, které mají extrémně nepříznivý účinek na jakost finálního výrobku. Na 

obr. 8 je pro představu uvedena souvislost mezi redukcí struktury sochoru a mikrostruktury 

válcovaného drátu pomocí mikrosnímků struktury. 

 

Obr.8: Vliv nevhodného procesu soft-reduction na vnitřní jakost oceli C72D: 

- levý obrázek představuje Baumannův otisk struktury sochoru 

- pravý obrázek zobrazuje mikrosnímek struktury válcovaného drátu [9] 

 

 

Obr.9: Podélné Baumannovy otisky síry ze vzorků sochorů zobrazující vliv způsobu 

provedení soft-reduction na vnitřní strukturu oceli 54SiCr6 [9] 



13 

RUCKI, A. Možnosti zvyšování kvality kordových značek ocelí.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

Obr. 9 zobrazuje vliv různých parametrů zařízení soft-reduction a redukčních poměrů 

na vnitřní strukturu při licích rychlostech 3,5 a 3,3 m·min
-1

. Za těchto podmínek se podíl 

pevné frakce pohyboval v rozmezí od 0,4 do 0,8. Baumannův otisk síry s předlitky s mírou 

redukce 2,27 a 2,53 mm·m
-1

 jasně zobrazuje, ţe bez ohledu na pouţití zařízení MSR jsou 

zvolené redukční míry nedostatečné pro zabránění vzniku segregací typu V. Avšak tvorba 

segregace typu V byla méně zřetelná při pouţití redukční míry 3,69 mm·m
-1

, nebo-li  

12,9 mm·min
-1

. Pokud byla prováděná soft-reduction při pouţití segmentů při podobné 

redukční míře 3,54 mm·m
-1

, nevedlo to, jak vyplývá ze srovnání Baumannových otisků, 

k potlačení segregací typu V. To dle autorů znamená, ţe soft-reduction s většími taţnými 

válci o průměru 450 mm je výhodnější. 

 

Obr.10: Vliv způsobu provedení soft-reduction na vnitřní strukturu oceli 54SiCr6 [9] 

Baumannův otisk síry na obr. 10 představuje případ, kdy tloušťka redukce byla cca. 

6,9 mm, avšak s různými redukčními stupni při pouţití taţných válců č. 2 a č. 3 anebo 

segmentu MSR. Z toho je jasně patrné, ţe pouţití technologie soft-reduction s vyuţitím 

taţných válců při redukční míře 5,60 mm·m
-1

 vede ke vnitřní struktuře bez segregace typu V. 

Nicméně stavu bez segregace nebylo dosaţeno, coţ prokazuje světlý segregační pruh ve 

středu předlitku. Pouţití redukce předlitu o 6,88 mm, ale s niţší redukční mírou 3,91 mm·m
-1

, 

nezajišťuje dostatečné ovlivnění vzniku segregací typu V. 

Z dosaţených výsledků aplikace technologie soft-reduction na sochorovém ZPO S4 

autoři  definovali následující závěry:  

 soft-reduction představuje efektivní technologii pro minimalizaci středové 

segregace na licích proudech, a to jak z hlediska potlačení tvorby segregace typu 

V, tak sníţení úrovně segregace. 

 při této technologii je důleţité zvolit vhodné licí parametry tak, aby při průchodu 

jednotkou MSR byl dosaţen optimální poměr pevných frakcí. Vhodné výsledky 



14 

RUCKI, A. Možnosti zvyšování kvality kordových značek ocelí.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

při lití vysoce uhlíkové oceli byly získány při podílu pevných frakcí v rozmezí od 

0,2 do 0,9. Pro jakosti pruţinových ocelí byly vhodné poměry frakcí zjištěny 

v rozmezí od 0,4 do 0,8. 

 vzhledem k nízké účinnosti redukce v případě čtvercových sochorů je nutné 

provádět redukci v rozmezí 7 aţ 10 mm. Tím by mělo být zajištěno dostatečné 

přerušení průniku zbytkového tekutého kovu do předlitku, čímţ dochází 

k zabránění vzniku vnitřních trhlin a deformaci vnitřní struktury. 

 válce o průměru 450 mm jsou účinnější neţ válce o průměru 300 mm, a to při 

potlačení tvorby segregací typu V při pouţití stejného redukčního stupně.  

 pro potlačení tvorby segregace typu V je dle výsledků nezbytné, aby minimální 

redukční míra byla 3,9 mm·m
-1

 pro dvouválcovou jednotku MSR s průměrem 

válce 450 mm. Dle vybraných zkušebních podmínek míra redukce cca.  

5,5 mm·m
-1

 zajistila sochorové předlitky bez  segregace typu V. 

3.2 Možnosti omezení segregace u vysoce uhlíkových ocelí 

Středová segregace je hlavní příčinou přetrţení vysoce uhlíkových drátů při taţení. 

Proto je důleţité, aby byly vyráběny kontislitky s velmi nízkou mírou středové segregace. 

Technologie soft-reduction je povaţována za efektivní metodu pro minimalizaci středové  

segregace. V článcích [12] se autoři zabývali experimenty studující vliv metody soft-

reduction na zlepšení středové segregace vysoce uhlíkové oceli. 

Experimenty byly prováděny na Institutu metalurgie ţeleza na RWTH Aachen 

University v Německu. Experimentální zkoušky byly provedeny za pouţití různých podílů 

utuhlé frakce v tuhnoucím předlitku. Je-li pevná frakce velmi malá, bude zpevněná tloušťka 

utuhlé kůry výrazně sníţena a dojde k interkolumnárním prasklinám. Naopak, bude-li utuhlá 

vrstva velmi silná, středová segregace nebude účinně potlačena z důvodu přítomnosti rozsáhlé 

utuhlé frakce. 

Laboratorní licí stroj pro zkoušení technologie soft-reduction na obr. 11 se skládá ze 

tří částí. Jedná se o 80 kg vakuovou indukční pec, válcovitý ocelový krystalizátor vyčnívající 

do pecní komory a dva válcovací stojany, které jsou umístěny pod krystalizátorem. 

Experimenty byly prováděné na loţiskové oceli 100Cr6 s různými tloušťkami utuhlé 

licí kůry a se změnou čekací doby – doba, po kterou se předlitek nechává tuhnout (chladnout) 

před začátkem soft-reduction (simuluje umístění zařízení soft-reduction při různém podílu 

utuhlé části předlitku). U všech zkoušek byla licí teplota 1550 °C a úhlová rychlost válce byla 
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1 otáčka·min
-1

. Chemické sloţení oceli 100Cr6 a ostatní parametry jsou uvedeny v tab. 3 

a tab. 4. 

 

Obr.11: Schéma laboratorní části licího stroje s popisem [12] 

Tab.3: Chemické sloţení oceli 100Cr6 [12] 

Chemické složení (hm.%) 

C Si Mn P S Cr Mo V Al Ti Co Nb W Ni 

0,94 0,24 0,33 0,016 0,009 1,38 0,007 0,007 <0,001 0,004 0,008 0,004 <0,01 0,06 

Tab.4:  Testované parametry pro experiment technologie soft-reduction [12] 

Číslo testu E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Doba čekání (s) 180 180 210 240 270 300 

Redukce průchodu 1 (mm) - 6 6 6 5 4 

Redukce průchodu 2 (mm) - 6 6 5 5 4 

Vzorky byly odebrány po ose kontislitků, přičemţ bylo odebráno celkem 12 vzorků, 

které byly vyvrtány ze středu segmentů všech sochorů pro zhodnocení středové segregace. 

Segregace uhlíku byla definována dle vztahu: 

0

S
C

C
I               (1) 

kde: Is je segregace uhlíku  (1), 

 C - obsah uhlíku v centru  (%), 

 C0 - obsah uhlíku v tekuté oceli před odléváním  (%). 

Postup tuhnutí při pokusech byl simulován vyuţitím numerického 3D FE-modelu 

pomocí komerčního software FE ABAQUS 6.4. V tomto modelu byl sochor povaţován za 
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elastoplastický materiál. S ohledem na symetrii zařízení byla modelována pouze jedna 

čtvrtina licího stroje a krystalizátoru. 

Pro ověření platnosti FE-modelu byly vypočtené teploty krystalizátoru a na povrchu 

sochorů porovnány s naměřenými hodnotami. Vypočtené teploty krystalizátoru souhlasí 

s naměřenými hodnotami. Maximální rozdíl mezi nimi byl 6 °C, coţ je asi 1,0 % z měřených 

teplot. Vypočtené povrchové teploty sochorů také vykazují dobrou shodu s naměřenými 

hodnotami. Proto mohou být FE modely definované autory v příspěvku pouţívané 

k předpovídání změny teploty sochorů při technologii soft-reduction. 

Z výsledků tohoto výzkumu je patrné, ţe vliv soft-reduction při různé čekací době 

a tím i při různé pevné frakci byl určen podle chemické analýzy obsahu uhlíku podél osy 

sochorů. Zjištěné výsledky byly autory zpracovány do obr. 12.  

 

Obr.12: Výsledky míry segregace podél osy sochorů [12] 

Je zřejmé, ţe pouţitím soft-reduction došlo ke sníţení míry středové segregace. 

Sochory bez soft-reduction dosahují vyšší míry segregace (0,99 - 4,67). Naproti tomu míra 

segregace sochorů při čekací době od 180 s do 270 s je poměrně nízká, a to od 0,92 do 1,09. 

Autoři uvádějí, ţe sochory  podrobené soft-reduction po čekací době 300 s dosahují také vyšší 

míry segregace neţ ostatní sochory  po aplikaci soft-reduction. To můţe souviset 

s  vypočtenými pevnými frakcemi v jádru sochorů. Na čekací době 300 s dosáhne pevná 

frakce hodnoty 1,0 na prvním válci stojanu, coţ znamená, ţe před dosaţením válce je sochor 

zcela utuhlý. V tomto případě středová segregace jiţ vznikla a soft-reduction nebude mít 

ţádný další účinek na sníţení míry středové segregace. 

Realizace soft-reduction během tuhnutí sochorů vede nejen k lepší středové segregaci, 

ale i středové pórovitosti. Mikrostruktura v centru sochorů s a bez soft-reduction je porovnána 

na obr.13. U sochorů bez soft-reduction jsou patrné v hlavní oblasti zmenšené otvory, které 
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mají maximální délku cca 0,3 mm (obr. 13a). Tyto otvory jsou vytvořeny v poslední fázi 

tuhnutí z důvodu tvorby přemostění  na "mini-ingotu" struktury. Při tvorbě otvorů bude tekutá 

ocel procházet směrem dolů k vyrovnání objemové změny v centru sochorů. Tato kapalina 

pochází částečně z mezidendritických prostor a je proto vysoce obohacená, coţ způsobuje 

středovou segregaci. Proto se středová segregace a středová pórovitost obvykle objeví 

současně. 

 

Obr.13: Mikrostruktura ve středu sochoru při různé čekací době: a) bez soft-reduction, 

b) 180 s (fs=0,65-0,78), c) 210 s (fs=0,79-0,88),  d) 240 s (fs=0,89-0,94), e) 270 s 

(fs=0,96-1,0), f) 300 s (fs=l,0), fs - solid fraction [12] 

Na závěr autoři uvádějí následující poznatky k metodě soft-reduction. Vnitřní kvalita 

sochorů, jako je míra středové segregace, středová pórovitost, homogenita prvků a šířka 

pásma rovnoosých krystalů, byla pouţitím soft-reduction vylepšena. Je však nutné pečlivě 

vybrat čekací doby a podíl pevné frakce, při které se soft-reduction provádí. Podle 

experimentálních podmínek autoři uvádějí, ţe optimální doba čekání měla být blízko 240 s, ve 

kterém lze počítat s podílem pevné frakce přibliţně 0,9 v průběhu aplikace soft-reduction. Při 

kratší čekací době, resp. s menším podílem pevné frakce budou technologií soft-reduction 

vznikat vnitřní trhliny, i kdyţ dojde k určitému zlepšení středové segregace. Naopak, pokud je 

čekací doba delší neţ 270 s, pevné frakce v jádru sochorů se zvětší na víc neţ 0,96. Pouţitím 

technologie soft-reduction v této čekací době nemůţe účinně zlepšit středovou segregaci 

v důsledku velkého podílu pevné frakce. Navíc se z důvodu nemoţnosti úplné kompenzace 

změn objemu ve středu objevují makrotrhliny.  
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V další prezentované práci [13] se autoři zabývají problematikou segregace u vysoce 

uhlíkové oceli plynulé lité do bloků. Autoři popisují technologická opatření přijatá na licím 

stroji v Kokuře v Japonsku. Licí stroj v Kokuře byl uveden do provozu v roce 1976 

a produkoval sochory formátu 180 mm. V roce 1981 byl rekonstruován na formát 

300 × 400 mm, protoţe tento formát byl vhodnější k následné výrobě drátů a tyčí 

pouţívaných v automobilové a průmyslové výrobě. Poţadavky zákazníků na kvalitu, 

chemickou homogenitu, taţnost, jemnější strukturu a vyšší pevnost drátů s vysokým obsahem 

uhlíku atd. jsou stalé náročnější.  

Obecně je známo, ţe středová segregace u plynule lité vysoce uhlíkové oceli do bloku 

je výraznější neţ u nízkouhlíkové oceli, a to často způsobuje poškození během taţení drátů. 

Pro sníţení míry středové segregace přijali následující protiopatření: 

 rozšíření zóny rovnoosých krystalů v centrální části bloků s pouţitím nízkých 

licích rychlostí a elektromagnetického míchaní (EMS), 

 namáčecí proces bloků, před členěním na blokové válcovně. 

Přijatá protiopatření byla účinná, ale jen do určité míry sníţením makrosegregace. 

Nicméně protiopatřením se neřešila středová segregace rozpuštěných chemických prvků 

a segregace typu V, která je příznačná pro velké blokové předlitky. V poslední době se autoři 

snaţili pouţít in-line válcovací redukční proces aplikovaný v oblasti finální fáze tuhnutí, který 

byl testován na několika bramových licích strojích s pozitivním efektem na problémy středové 

segregace. Autoři se utvrdili, ţe tento nový proces je výhodný a výsledky jsou významné. 

K samotnému experimentu na obr. 14 je schematické znázornění blokového licího 

stroje závodu Kokura. V tab. 5 jsou uvedeny hlavní specifikace licího stroje. Pro testy 

metody soft-reduction byly vyuţity tři páry přítlačných válců, které jsou umístěny na konci 

vertikální zóny, a mají čtyři hydraulické válce. Míra redukce tloušťky bloků by mohla být 

řízena nastavením tlaku v hydraulických válcích. 

Tab.5: Hlavní specifikace na licím stroji [13] 

Položka Specifikace 

Typ stroje 

Vertikální délka 

Poloměr ohybu 

Vertikální s ohybem - CONCAST 

16,7 m 

9 m 

Velikost bloku 

Počet proudů 

300 × 400 mm
2
 

3
 

EMS 
M-EMS (3 fázový lineární motor) 

S-EMS (statické magnetické pole a přímá indukce) 
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Obr.14: Schematické znázornění blokového licího stroje závodu Kokura [13] 

Tab. 6 ukazuje některé experimentální podmínky testů soft-reduction. Bylo testováno 

několik vysoce uhlíkových jakostí oceli, které obsahují od 0,45 hm.% C aţ po 0,85 hm.% C 

se zaměřením na vnitřní kvalitu jak litých bloků, tak finálních produktů. Autoři sledovali 

následující parametry: 

 kvalita bloků: 

- otisk síry a makro-lepty na příčné a podélné části bloků, 

- poměry středové segregace rozpuštěných chemických složek v centru bloků, 

- rentgenové zkoušky pórovitosti středu bloků, 

 kvalita drátů a tyčí: 

- zkouška tahem, 

- zkouška tvrdosti na částech drátu. 

Tab.6:  Experimentální podmínky testů technologie soft-reduction [13] 

Položka Specifikace 

Licí rychlost 0,45 - 0,65 m·min
-1

 

Přehřátí 10 - 35 
o
C 

EMS 
M-EMS (míchač v krystalizátoru) 

S-EMS (míchač na licím proudu)  

Specifikace vody 0,2 - 0,3 l·kg
-1

·ocel
-1

 

Třídy oceli 

C1045 

C1050 

C1055 

C1070 

C1080 
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Kromě toho bylo v průběhu celé série testů u všech jakostí oceli aplikováno EMS. 

Procentuální podíl rovnoosých krystalů, coţ je definováno podle podílu tloušťky rovnoosé 

krystalové zóny ke tloušťce bloků, je udrţován na 50 % v oceli s 0,45 hm.% C a 30-40 % 

v oceli s 0,6 hm.% C. 

Na obr. 15 a obr. 16 je typický makro-lept vzorků a otisky síry podélné části předlitku 

po soft-reduction bloků ve srovnání s konvenčním způsobem. Sloupcovité dendrity a oblast 

rovnoosých krystalů se objevují v pořadí od povrchu do centra na obou vzorcích bloků. 

V konvenčním bloku můţe být oblast středové segregace 5 nebo 10 mm široká a V tvar 

segregační zóny, který je charakteristický v rozměrném bloku, je jasně pozorovatelný. Na 

druhou stranu je v bloku po soft-reduction linie středové segregace slabá a rozptýlená a V tvar 

linie segregace se stane nevýrazným. 

 

 

Obr.15: Typický makro-lept části bloků [13] Obr.16: Typický otisk síry na části bloků [13] 

Index makrosegregace bloků je z velké části závislý na míře redukce a tloušťce 

tekutého jádra v oblasti začátku soft-reduction. Proto je pro zlepšení indexu makrosegregace 

nejdůleţitější vybrat optimální redukční podmínky. Obr. 17 ukazuje výsledky RTG zkoušky 

na středovou pórovitost vazeb v litých ocelových blocích s 0,80 hm.% C. Byl pozorován 

rozdíl v pórovitosti mezi konvenčními bloky a bloky po soft-reduction. Segregace typu 

V a výrazná pórovitost se vyskytovala kolem středu konvenčních bloků. Na druhou stranu 

zmizí v blocích po soft-reduction velké oblasti pórovitosti a zbytková pórovitost kolem středu 



21 

RUCKI, A. Možnosti zvyšování kvality kordových značek ocelí.  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010. 

bloků se zmenší. Bylo potvrzeno, ţe proces soft-reduction přispívá ke zlepšení 

makrostruktury kolem středu odlitého bloku. 

  

Obr.17:  RTG snímek středové části konvenčního bloku a bloku po soft-reduction [13] 

Co se týče středové segregace chemicky rozpuštěných sloţek, tab. 7 ukazuje typické 

průměrné míry středové segregace  uhlíku, manganu, fosforu a síry analyzované po redukci 

bloku ve srovnání s konvenčním litím. Míry středové segregace dalších rozpuštěných 

chemických sloţek jsou také niţší neţ v běţném bloku. To potvrzuje, ţe homogenizace 

chemicky rozpuštěných sloţek v centru bloku se v důsledku procesu soft-reduction zlepšila. 

Tab.7: Průměrná středová segregace vybraných chemických prvků [13] 

Vybrané prvky (hm.%) C Mn P S 

Konvenční blok 1,15 – 1,35 1,0 – 1,1 1,0 – 1,6 1,0 – 1,8  

Blok po soft-reduction 1,0 – 1,15 0,95 – 1,05 0,8 – 1,2 0,8 – 1,4  

V závěru autoři uvádějí, ţe se potvrdilo optimální pouţití in-line procesu soft-

reduction blokového licího stroje, coţ umoţnilo významné zlepšení makrostruktury, 

minimalizaci středové segregace rozpuštěných sloţek, aniţ by došlo ke vzniku vnitřních 

trhlin. Bylo také prokázáno, ţe zlepšení středové segregace u kontislitků přispěje ke zvýšení 

houţevnatosti v centrální části válcovaných tyčí a zvýšení tvrdosti po průřezu u vysoce 

uhlíkových tyčí a drátů. 
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3.3 Ovlivnění vnitřní kvality blokových předlitků pomocí technologie 

elektromagnetického míchání a soft-reduction  

V podniku China Steel Corporation (CSC) se autoři [14] zaměřili na několik aspektů 

ovlivňujících vnitřní kvalitu předlitků odlévaných na blokovém ZPO. Autoři posuzovali vliv 

elektomagnetického míchání (electro magnetic stirring - EMS) a technologie soft-reduction na  

ovlivnění vnitřní kvality vysoce uhlíkových blokových předlitků. Autoři také uvádějí, ţe se 

zaměřili na vývoj moderních technik ke zajištění kvality produktů s vysokým obsahem 

uhlíku, coţ zahrnuje schopnost řízení kvality pro kaţdý kus bloků. Pro on-line analýzu 

provozu lití a následné vyhodnocení finální kvality bloků byl vyvinut počítačový software 

k vyhodnocení kvality QUEST (Quality Evaluation System). Na obr. 18 je znázorněno 

schéma blokového plynulého lití v CSC.  

 

Obr.18: Profil blokového licího stroje s popisem jednotlivých zařízení [14] 

 

Jak je patrné z obr. 18, licí stroj je vybaven vícestupňovým EMS a třemi stanovišti 

zařízení soft-reduction, přičemţ základní specifikace tohoto zařízení jsou uvedeny v tab. 8. 

Pro studium aspektů ovlivňujících vnitřní kvalitu, byly provedeny provozní tavby, a to při 

odlévání vysoce uhlíkových ocelí, jejichţ chemické sloţení je uvedeno v tab. 9. 
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Tab.8: Základní údaje o blokovém ZPO provozovaném v CSC [14] 

Položka Specifikace 

Typ stroje Radiální 

Poloměr ohybu 11,1 (m) 

Počet proudů 4 

Rozměr formátu 220 × 260 (mm) 

EMS 
M + S + F-EMS (číslo 1) 

M + S-EMS (číslo 2) 

F-EMS pozice 10,9 (m) 

Průměr válečků 35 (cm) 

Rozteč válečků 1,4 (m) 

Redukční zóna 2,8 (m) 

Efekt v platnosti 0 ~ 34 (t) 

Tab.9: Chemické sloţení vysoce uhlíkové oceli [14] 

Jakost 

oceli 

Chemické složení (hm.%) 

C Si Mn Pmax Smax Cr 

1082 0,79 ~ 0,85 0,2 ~ 0,3 0,6 ~ 0,9 0,025 0,025 0,15 ~ 0,3 

1077 0,75 ~ 0,81 0,2 ~ 0,3 0,6 ~ 0,9 0,025 0,025 0,15 ~ 0,3 

Autoři analyzovali reţimy elektromagnetického míchání. Zaměřili se na vliv 

elektrického proudu, frekvence a zpětného chodu jednotek S-EMS a F-EMS při různých 

parametrech lití. Tento výzkum byl prováděn pro různé reţimy F-EMS (zapnut/vypnut 

kombinace) a pro pomalé a rychlé lití. Výsledky této analýzy byly pouţity pro společnou 

optimalizaci míchání oceli a solidifikační parametry. Také byly prováděny testy procesu soft-

reduction, kdy byly pouţity tři páry přítlačných válců. Míra redukce tloušťky bloku byla 

řízena přizpůsobováním přítlačné síly na kaţdém přítlačném válci. 

Zjištěné výsledky byly zaloţené na podílu tuhé frakce v tekutém jádře, přičemţ byly 

sumarizovány v koncepčním diagramu optimálního elektromagnetického míchání a jsou 

uvedeny na obr. 19. 

Optimální rozsah fázového elektrického proudu pro danou jednotu F-EMS je 400 aţ 

1000 A, coţ odpovídá podílu centrální tuhé fáze v rozsahu od 0,15 aţ 0,35 (400 A) po 0,35 aţ 

0,65 (1000 A). Význam této závislosti na pevnou frakci je nezbytný pro aplikování 

elektromagnetické energie na základě tekutosti tekutého jádra předlitku. 

V CSC jsou vyuţívány dvě různé redukční techniky u blokového lití:  

 konvenční soft-reduction s pouţitím vzoru IV (27 tun), 

 nově - rozvinuté soft-reduction pomocí vzoru III (14 tun). 
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Obr.19: Diagram optimalního nastavení F-EMS na blokovém licím strojí pro vysoce 

uhlíkové oceli [14] 

První metoda vede k vysoké míře redukce - vzhledem k vysokému tlaku válce. Druhá 

metoda pouţívá niţší tlak, ale vede k optimálnímu stlačování bloku. Hlavním důvodem je 

speciální tvar hnací kladky na stlačení. Autoři uvádějí, ţe účinnost procesu soft-reduction 

záleţí na míře redukce, coţ je zřejmé z obr. 20, protoţe při zdrţení provedení redukce 

tloušťky není proces soft-reduction účinný.  

 

Obr.20: Optimalní rozsah soft-reduction pro bloky (rozsah redukce 5-6 mm) [14] 

Z obr. 20 vyplývá, ţe vrstva roztavené oceli je příliš široká pro účinné zmírnění 

segregace a příliš nebezpečná pro vnitřní trhliny, pokud se pouţije redukce příliš brzy (tj. 

podíl utuhlé oceli pod 55%). Jakékoli zpoţdění pouţití přítlaku (tj. podíl utuhlé oceli nad 

75%) není účinné z důvodu utuhnutí tekutého jádra. 

On-line hodnocení kvality blokového odlévání vysoce uhlíkové oceli se skládá z:  

 zařízení logiky pro hodnocení kvalitní lité oceli a programovací kód QUEST, 

 zřízení počítačové sítě pro on-line spuštění QUEST. 
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Dvě kritéria pro hodnocení kvality, indexy uhlíkové segregace (C/Co) a vnitřní trhliny 

byly vybrány pro hodnocení kvality lité oceli na základě provozních parametrů. Segregační 

index byl ovlivněn následujícími parametry: počáteční přehřátí, odchylka licí rychlosti od 

optimální, hustota sekundární chladicí vody, účinnost sekundárního chlazení, číslo tavby 

v odlévací sekvenci, provozní data pro míchání v krystalizátoru - proudu a finální EMS, 

provozní údaje pro blokové soft-reduction. 

Vlastní hodnocení indexu vnitřních trhlin bylo zaloţeno na: odchylce licí rychlosti od 

optimální, designu a nastavení vlastností redukce válečky, provozních údajích pro blokové 

soft-reduction, výpočetním výsledku procesu v určení podílu pevné fáze ve středu předlitku 

v redukované pozici. 

Programy vyvinuté pro provoz QUEST a vytváření sítí jsou zaloţeny na výpočetním 

kódu Borland C + + 5.0. Systém obsahuje tři hlavní prvky: 

 vytváření sítí pro surový sběr dat a přístup do databáze, 

 analýzu licích operací a stanovení odpovídající kvality indexu pro lité oceli,  

 vytvoření kvalitní databáze pro lité oceli. 

Na závěr autoři uvádějí, ţe v podniku CSC byla úspěšně vyvinuta technologie pro 

plynulé odlévání bloků, která zajišťuje vnitřní kvalitu vysoce uhlíkové oceli. Vlastní výsledky 

autoři shrnuli do následujících bodů: 

 byl vyvinut optimální provoz lití při efektivním elektromagnetickém míchání 

a soft-reduction na jednotlivých licích proudech ve finální fázi tuhnutí, 

 pro hodnocení kvality vysoce uhlíkové oceli odlévané do bloku byl z metalurgického 

procesu odvozen algoritmus pro středové segregace a vnitřní trhliny, 

 byl vyvinut systém QUEST v síti s počítačem řízení procesu lití bloků. Systém 

analyzuje provoz lití v reálném čase pomocí počítačové simulace a logiky 

vyhodnocování kvality, pak predikuje příslušné indexy kvality pro kaţdý blok 

opouštějící licí stroj. 

3.4 Úprava výroby kordových ocelí odstraněním procesu vakuování 

V Běloruském metalurgickém závodu (Belarus Metallurgical Plant - BMZ) 

představujícího světového výrobce kordů jsou neustále hledány moţnosti sníţení nákladů. 

Jednu z moţností představuje vyloučení technologie vakuování při výrobě kordových značek 

ocelí. Tímto způsobem dojde ke sníţení nákladů, avšak na úkor dosahované čistoty oceli. Vliv 

úpravy této technologie na jakost kordových ocelí posuzovali autoři příspěvku [15]. 
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Běţně byla pro výrobu kordových drátů pouţívána ocelárna č. 2 vyuţívající 

elektrickou obloukovou pec pro roztavení vsázky. Následně byla tavenina kovu zpracována 

na pánvové peci a vakuové stanici typu RH. Na závěr proběhlo odlévání na blokovém ZPO 

o formátu  250 × 300 mm. Dále byly blokové předlitky vyválcovány na sochory o rozměrech 

125 × 125 mm, které byly válcovány na dráty o průměru 5,5 mm. Tyto dráty byly na závěr 

taţeny na kordy o průměru 0,15 - 0,35 mm. Jiţ z tohoto výčtu technologického procesu je 

zřejmá vysoká nákladovost a nízká produktivita práce. Po zavedení pánvové pece na ocelárně  

č.1 došlo k návrhu vyvinout a zavést zjednodušený technologický postup výroby kordů. Nová 

technologie spočívala v roztavení vsázky v elektrické obloukové peci s následným 

zpracováním na pánvové peci a odléváním na sochorovém ZPO o formátu 125 × 125 mm. 

Dále dochází pouze k válcování na drát a taţení kordů. To znamená, ţe nová technologie 

vypouští zpracování na stanici RH a válcování bloků na sochory. 

Vlastní výroba oceli dle nové technologie spočívá ve výše uvedeném postupu, kdy 

jako vsázka bylo pouţito 22 t surového ţeleza, 50 t tříděného uhlíkového šrotu a 40 t 

metalizovaných pelet. Získaná tavenina z obloukové pece obsahuje uhlík a síru v rozmezí 

0,20 aţ 0,05 hm.%, dále obsahy dusíku a neţelezných kovů nepřekročily normu v rozmezí 

0,004 aţ 0,04 hm.%. Vzhledem k tomu, ţe navrhovaná technologie nevyţaduje zpracování 

oceli ve vakuu, rozhodli se autoři minimalizovat obsah kyslíku a síry na pánvové peci. 

Nekovové vměstky v oceli byly modifikovány pomocí strusky vytvořené s přídavky 

struskotvorných materiálů (CaO : CaF2 = 4,1) s poměrem struska ocel 1,2 : 100. Ocel v  pánvi 

strávila prvních 70 % svého času pod bílou struskou s bazicitou 2,8 aţ 2,9. Dále byla 

vytvořena nízko bazická směs, která se skládala z karbonizačního činidla, drceného ferosilicia 

a fluoritu v mnoţství 1,5 aţ 1,8 kg·t
-1

 pro zajištění difuzní dezoxidace oceli. Po přidání 

struskotvorných přísad docházelo ke vzniku strusky wollastonického typu (o bazicitě 1,6 aţ 

1,8). Dále byl spodem dmýchán argon v mnoţství 110 aţ 120 l·min
-1

, a to aţ do konce 

zpracování oceli v pánvi. Dosahované technologické parametry při zpracování oceli v pánvi 

jsou pro představu uvedeny v tab.10. 

Takto vyrobená ocel byla následně odlévána na šestiproudém sochorovém ZPO 

o formátu 125 × 125 mm tzv. otevřeným litím (bez ponorné výlevky). Pro mazání 

krystalizátoru byl pouţit řepkový olej, který byl dodáván v mnoţství 40 aţ 60 g·min
-1

, to se 

však ukázalo být nedostačující pro zajištění ochrany oceli před reoxidací. Proto autoři pouţili 

křemenné ponorné výlevky s malým průřezem pro zajištění ochrany oceli proti reoxidaci 

v místě výlevka – krystalizátor. Odlévací rychlost byla regulována změnou úrovně oceli ve 
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výlevkách a byla udrţována v rozmezí 2,1 aţ 2,4 m·min
-1

. Tok oceli byl také chráněn v místě 

licí pánev – mezipánev pomocí stínicí trubice spolu s dmýcháním argonu v mnoţství 25 aţ 

30 l·min
-1

. V tab. 11 jsou uvedeny jednotlivé technologické parametry. 

Tab.10: Ukázka parametrů procesu v pánvi při zpracování oceli pro kordy [15] 

Číslo 

tavby 

Doba zpracování 

(min) 

Spotřeba surovin 

(kg.t
-1

) Obsah 

strusky (%) 

FeO+MnO 

Bazicita 

strusky 

Obsah plynu 

(ppm) 
Intenzita 

dmýchání 

argonu 

(l.min
-1

) 
Celková Současná CaO CaF 

Směs 

dezox. 
Bílá 

Málo 

bazická 
[H] [O] 

32365 64 28 10,3 2,5 1,5 0,5 2,9 1,8 3,4 14 114 

32595 52 21 8,7 1,5 1,8 0,3 2,8 1,6 1,5 16 122 

Tab.11: Ukázka technologických parametrů při odlévání oceli [15] 

Číslo 

tavby 

Teplota kovu (
o
C) Množství vypouštěné vody 

v sekundární chladicí zóně (l.min
-1

) 
Licí 

rychlost 

(m.min
-1

) 
Odlévací 

pánev 

Na výlevkách po odlití (t) 

20 50 90 A B C 

32365 1565 1524 1511 1521 65 95 0 1,8-2,3 

32595 1525 1527 1515 1509 60 90 0 1,9-2,4 

Ke sníţení kontaminace oceli hliníkovými vměstky byly instalovány na dně 

mezipánve, v místě dopadu proudu oceli, keramické desky vyrobené z materiálu obsahujícího 

více neţ 95 hm.% MgO a 0,2 aţ 0,3 hm.% A1203. Autoři uvádějí, ţe tato úprava mezipánve 

byla provedena před litím tavby č. 32595. 

Vliv licích parametrů na kvalitu oceli byl hodnocen porovnáním makrostruktury, která 

byla hodnocena stupněm segregace síry a uhlíku v odlitém předlitku, a to v počátečním, 

středním a finálním na základě příčných metalografických vzorků. Bylo zjištěno, ţe 

segregační koeficienty uhlíku a síry v předlitku byly mírné, jak je patrné z tab. 12, a to ve 

výši 1,00 aţ 1,07 pro uhlík a 0,98 aţ 1,19 pro síru. 

Tab.12: Obsahy uhlíku a síry v předlitku 125 × 125 mm s a bez ochrany licího proudu [15] 

Místo odběru 

vzorku 

Tavba č. 32365 Tavba č. 32595 

Licí proud č. 1 

(bez ochrany) 

Licí proud č. 5 

(s ochranou) 

Licí proud č. 2 

(bez ochrany) 

Licí proud č. 4 

(s ochranou) 

C S C S C S C S 

Střed 0,746 0,0065 0,754 0,0067 0,744 0,0069 0,741 0,0067 

Mezivrstva 0,744 0,0063 0,747 0,0066 0,744 0,0067 0,743 0,0071 

Okraj 0,745 0,0066 0,743 0,0066 0,796 0,0073 0,786 0,0080 

Segregační 

koeficient 
1,00 0,98-1,03 1,01 1,02 1,00-1,07 0,97-1,06 1,00-1,06 1,06-1,19 

Makrostruktura odlitků byla analyzována v souladu s normami OST 14-1-235-91 

a GOST 10243, přičemţ u tavby č. 32365 bylo zjištěno, ţe index středové porozity byl 
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v rozmezí 1,0 aţ 4,0. Autoři také uvádějí, ţe tento index měl náhodný charakter a závisel na 

místě odběru vzorků. Míra bodové segregace v rozích předlitku byla v rozsahu 1,5 aţ 2,0 

a míra axiální segregace nebyla větší neţ 2,0, přičemţ nebyly zjištěny ţádné dutiny. 

Makrostruktura odebraných vzorků z předlitků s pouţitím ponorné výlevky byla totoţná 

s makrostrukturou předlitků s otevřeným litím. 

Podrobné metalografické studie byly také provedeny po vyválcování předlitků na 

dráty o průměru 5,5 mm. Autoři uvádějí, ţe analýza dat ukázala, ţe míra segregace, k níţ 

došlo v drátu, nebyla větší neţ 3,0. Dále nebyly zjištěny ţádné titanové nitridy a rozměry 

deformovaných a netvářitelných vměstků, výška dekarbonizované vrstvy a velikost zrn perlitu 

odpovídaly poţadovaným specifikacím podniku. 

Všechny vzorky válcovaného drátu dále prošly příslušnými testy potvrzující absenci 

hrubých povrchových vad v plynule litých polotovarech. Výsledky metalografických analýz 

a sloţení oxidických vměstků ve zkušebních vzorcích byly porovnány dle metody vyvinuté 

firmou Pirelli s průměrnými výsledky za osm měsíčních období, ve kterém byla ocel vyráběná 

standardní technologií s vakuováním. Výsledky byly graficky zpracovány dle metody firmy 

Pirelli v obr. 21.  

 

Obr.21: Sloţení nekovových vměstků v předlitcích odlévaných standardní a experimentální 

technologií: ● s vakuovým zpracováním, ○ bez vakuového zpracování [15] 

Bylo zjištěno, ţe míra kontaminace oceli bez pouţití vakuování nekovovými 

oxidickými vměstky byla 1,3 krát vyšší neţ u ocelí zpracovaných na stanici RH. Nicméně 

autoři uvádějí, ţe úroveň kontaminace byla v mezích stanovených specifikací podniku, coţ 

dokládají výsledky na obr. 21. Nová experimentální technologie tedy zjednodušuje výrobní 

proces a sniţuje náklady na výrobu kordových ocelí. Analyzovaný příspěvek je vhodný pro 

získání představy o náročnosti výroby kordových ocelí, protoţe jsou zde porovnávány 

výsledky rozdílných způsobů výroby aţ do finálního výrobku představujícího kordový drát. 
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4 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na moţnosti zvýšení kvality kordových značek ocelí 

během odlévání na ZPO. V práci jsou popsány dvě základní metody umoţňující ovlivnit 

vnitřní čistotu a kvalitu předlitků, a to pomocí metod soft-reduction a elektromagnetického 

míchání. 

V první části práce byla uvedena základní charakteristika, rozdělení a pouţití 

kordových ocelí. Kromě toho byl uveden i základní popis technologie výroby a vlivu 

jednotlivých prvků vyskytujících se v odlévané oceli. Ve druhé části byl proveden popis 

a rozdělení studovaných technologií soft-reduction a elektromagnetického míchání. Poslední 

část představuje jádro práce, ve které byla provedena analýza zahraničních literárních 

poznatků z provozních podmínek. Zde je moţné vyzdvihnout některé zajímavé informace 

získané z provedeného rozboru: 

1. Soft-reduction představuje efektivní technologii pro minimalizaci středové segregace na 

licích proudech, a to jak z hlediska potlačení tvorby segregace typu V, tak sníţení 

středové segregace, středové pórovitosti. 

2. Technologie elektromagnetického míchání EMM umoţňuje dosáhnout zlepšení primární 

makrostruktury předlitku (zjemněním struktury), zhomogenizování a odstranění nebo 

alespoň minimalizování defektů, a to především středových. 

3. Při procesu soft-reduction je důleţité zvolit vhodné licí parametry tak, aby při průchodu 

jednotkou MSR bylo dosaţeno optimálního poměru pevných frakcí. Vhodné výsledky při 

lití vysoce uhlíkové oceli byly získány při podílu pevných frakcí v rozmezí od 0,2 do 0,9.  

4. Z experimentálních pokusů technologie soft-reduction vyplývá, ţe při kratší čekací době, 

resp. s menším podílem pevné frakce, budou touto technologií vznikat vnitřní trhliny, 

i kdyţ dojde k určitému zlepšení středové segregace. Optimální doba čekání měla být 

blízko 240 s, ve kterém lze počítat s podílem pevné frakce přibliţně 0,9. Naopak, pokud je 

čekací doba delší neţ 270 s, pevné frakce v jádru sochorů se zvětší na víc neţ 0,96. 

Pouţitím technologie soft-reduction v této čekací době nemůţe účinně zlepšit středovou 

segregaci v důsledku velkého podílu pevné frakce. 

5. Optimální rozsah fázového elektrického proudu pro danou jednotu F-EMS je 400 aţ 1000 

A, coţ odpovídá podílu centrální tuhé fáze v rozsahu od 0,15 aţ 0,35 (400 A) po 0,35 aţ 

0,65 (1000 A). Význam této závislosti na pevnou frakci je nezbytný pro aplikování 

elektromagnetické energie na základě tekutosti tekutého jádra předlitku. 
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6. Účinnost procesu soft-reduction záleţí na míře redukce. Pokud se technologie redukce 

pouţije příliš brzy (tj. podíl utuhlé oceli pod 55%), tak vrstva roztavené oceli je příliš 

široká pro účinné zmírnění segregace. Avšak jakékoli zpoţdění pouţití redukce, nebo-li 

přítlaku (tj. podíl utuhlé oceli nad 75%), není účinné z důvodu utuhnutí tekutého jádra. 

7. Zjednodušení výroby kordových drátů lze provést bez aplikace zpracování oceli na 

vakuovací stanici RH. Míra kontaminace oceli u tohoto technologického postupu 

nekovovými oxidickými vměstky byla 1,3 krát vyšší neţ u ocelí zpracovaných na stanici 

RH, nicméně úroveň kontaminace byla v mezích stanovených normou. Tímto způsobem 

lze zjednodušit výrobní proces a sníţit náklady na výrobu kordových ocelí. 
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