
 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Liška, A. Parametry ovlivňující vnitřní kvalitu mikrolegovaných plynule litých bram. 

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

ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena technologické parametry ovlivňující vnitřní kvalitu 

mikrolegovaných bram v průběhu odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání. Nejprve je 

v práci provedena charakteristika mikrolegovaných ocelí se zaměřením na jejich chemické 

složení, rozdělení, průmyslové použití a základní popis technologie výroby. V navazující části 

jsou popsány jednotlivé parametry ovlivňující vnitřní kvalitu mikrolegovaných plynule litých 

bram. Mezi tyto parametry patří např. mezipánvová metalurgie, chemické složení oceli, licí 

rychlost, teplota odlévání, způsob chlazení apod. Vliv jednotlivých definovaných parametrů 

ovlivňujících vnitřní kvalitu bram je z dosažených výsledků shrnut v závěru práce.  

Klíčová slova: mikrolegovaná ocel, plynule litá brama, vnitřní kvalita, výroba oceli 

ABSTRACT 

Bachelor thesis is focused on technological parameters affecting the internal quality of 

microalloyed CC slabs during the continuous casting. First, the characterization of micro-

alloyed steel is made with a view to their chemical composition, distribution, industrial use 

and a basic description of production technology. In the following section, the various 

parameters affecting the internal quality of microalloyed continuously cast slabs are desribed. 

These parameters include for example: tundish metallurgy, chemical composition of steel, 

casting speed, temperature of the casting, cooling method, etc. The influence of defined 

parameters that affect the internal quality CC slabs is summarized from the results in the 

conclusion. 

Keywords: micro-alloyed steel, CC slabs, internal quality, steelmaking 
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ÚVOD 

Ocel, jakožto výrobní materiál, má v dnešní době široké využití a je na dnešním 

světovém trhu nezastupitelnou složkou. S rostoucím vývojem technologií, ať už ve 

stavebnictví, lodním průmyslu nebo v automobilovém průmyslu, jsou na vlastnosti oceli 

kladeny stále náročnější požadavky, a to z hlediska její čistoty, struktury, její celkové jakosti 

apod. Proto je nutné, aby docházelo také k vývoji zařízení, která by plnění těchto vysokých 

požadavků dosahovala, popř. je i zlepšovala. K moderním technologiím, které umožňují 

zabezpečit tyto požadavky, patří také  zařízení plynulého odlévání oceli. V současné době tuto 

technologii využívají skoro na celém světě. Více než 90 %  vyráběné oceli na světě je 

zpracováváno na zařízeních plynulého odlévání, které zajišťují výrobu plynule litých 

předlitků s vysokou čistotou, lepší vnitřní  a povrchovou kvalitou, ale také vyšší ekonomickou 

efektivnost. 

Zlepšení čistoty oceli, její struktury, vnitřní a vnější kvality lze provádět nejrůznějšími 

prvky zařízení plynulého odlévání, ať už pomocí mezipánvové metalurgie, změnou licí 

rychlosti, změnou chemického složení, změnou teploty přehřátí oceli, úpravou segmentů 

zařízení plynulého odlévání apod. Tato opatření zajistí, aby ocel byla co nejlépe zbavena 

nekovových vměstků, které by její celkovou jakost snižovaly. 

Bakalářská práce je zaměřena na technologické parametry ovlivňující vnitřní kvalitu 

mikrolegovaných bram v průběhu odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání. V první části 

práce je provedena charakteristika mikrolegovaných ocelí se zaměřením na jejich chemické 

složení, rozdělení těchto ocelí, průmyslové použití a základní popis technologie výroby. 

V navazující části jsou rozebrány jednotlivé parametry, které mají vliv na vnitřní kvalitu 

bram. Z dostupné literatury jsou popsány jednotlivé experimenty, které byly prováděny  

s cílem zlepšení kvality. Na základě výsledků z odborných analýz je na závěr práce uvedeno 

shrnutí jednotlivých vybraných parametrů a jejich celkový vliv na kvalitu bram.  
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1  CHARAKTERISTIKA MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ 

Mikrolegované oceli lze definovat jako druh oceli, který obsahuje malé množství 

legujících prvků v obvyklých rozsazích od 0,01 % až 0,1 %; obsah manganu v těchto ocelích 

se pohybuje do 2 % a obsah uhlíku od 0,05 %  až do 0,5 % [1]. Mezi standardní legující 

prvky, které se používají pro mikrolegování, patří: niob, vanad, titan, molybden, zirkonium, 

bor, měď, nikl, chrom a také dusík. Rozlišení jednotlivých druhů ocelí dle obsahu legujících 

prvků lze rozdělit na: 

 Legované oceli: 

o obsahují značné množství legujících prvků (kromě uhlíku běžně obsahují mangan, 

křemík atd.), způsobují změnu fyzikálních a mechanických vlastností,  

o obsahy jednotlivých prvků 0,10 % Al; 0,008 % B; 0,10 % Bi; 0,30 % Cr; 0,10 % Co; 

0,40 % Cu; 1,65 % Mn; 0,06 % Mo; 0,40 % Pb; 0,10 % Se; 0,50 % Si; 0,10 % Te; 

0,05 % Ti; 0,10 % W; 0,05 % Zr; 0,05 % Lanthanoidy; ostatní uvedené prvky 0,05 % 

(s výjimkou C, S, P, N), 

 Nízkolegované oceli: 

o tyto oceli obsahují méně než 3,5 % legujících prvků, 

o obsahují zhruba 2,25 % Cr a 1 %  Mo, 

 Mikrolegované oceli: 

o oceli, které obsahují malé množství V, Ni a Ti, 

o obsahují méně než 0,10 % jednotlivých prvků a mikrolegované prvky jsou zastoupeny 

v obsazích menších než 0,15 % [2].  

1.1 Rozdělení mikrolegovaných ocelí 

Proces mikrolegování oceli zlepšuje celkové vlastnosti oceli, ať už to jsou lepší 

mechanické vlastnosti, větší odolnost proti atmosférické korozi než mají konvenční uhlíkové 

oceli, lepší houževnatost, svařitelnost nebo další vlastnosti. Těchto požadovaných vlastností 

dosahuje při celkovém tepelně mechanickém zpracování. Na výše uvedené vlastnosti má vliv 

obsah mikropřísad, přičemž obsah tří základních, představujících vanad, niob a titan, je 

uveden dále [1]: 
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Mikrolegování vanadem v oceli téměř odstraňuje zónu kolumnárních krystalů tím, že 

zjemňuje dendritickou strukturu. Jako zárodky krystalizace slouží karbidy a nitridy. Vanad má 

také příznivý vliv na houževnatost materiálu, což bývá způsobeno jehlicovitým feritem  

bez karbidů, který vzniká v nízkouhlíkových manganových ocelích při ochlazovací rychlosti 

6 °C*s
-1

. Jelikož je vanad silně karbidotvorný prvek, ovlivňuje celou řadu technologických 

vlastností (zvyšuje pevnost, podporuje vznik jemnozrnné struktury, zlepšuje svařitelnost) 

 a fyzikálně mechanických vlastností [3] . 

Mikrolegování niobem také patří k nejčastějším legujícím prvkům při mikrolegování 

oceli. Při obsahu menším než 1 % niob zpevňuje běžné uhlíkové oceli, a to bez ohledu na 

další zpracování (kování, válcování, odlévání). Tento zpevňující efekt niobu se naopak 

kompenzuje snížením pevnosti v důsledku úbytku uhlíku [1].  

Mikrolegování titanem oproti vanadu vytváří jemnější a početnější částice a lze jím 

zlepšit precipitační zpevnění. Titan patří mezi aktivní prvky, kdy lehce reaguje s uhlíkem, 

dusíkem, vodíkem, cerem, ale také s kyslíkem. Částice titanu zvyšují tvárnost a lomovou 

houževnatost tím, že brzdí pohyblivost atomů vodíku, které udržují v tuhém roztoku, na 

druhou stranu mohou způsobit hromadění vodíku. Jestliže je obsah titanu v mikrolegované 

oceli do 0,04 %,  zvýší se tak mechanické vlastnosti této oceli. V případě, že by byl obsah    

do 0,2 %, měl by titan přijatelný vliv na mechanické vlastnosti oceli, ale naopak by nepatrně 

snížil tvárnost a houževnatost. Pokud obsah titanu v oceli překročí hranici 0,05 %, dojde 

k obohacování hranic zrn a k vytváření ostrohranných karbidů titanu, které začnou vytvářet 

nehomogenity.. Titan je často používán k regulování velikosti zrna a na dezoxidaci, což 

zvyšuje lámavost za studena. Vliv uvedených přísad na vybrané vlastnosti je souhrnně uveden 

v tab. 1 [3]. 

Tab. 1 Vliv přísady na vybrané vlastnosti [3] 

Prvek 
Precipitační 

zpevnění 

Vliv na feritické 

zrno 

Tvorba 

nitridů 

Změny 

struktury 

V silné slabý silná střední 

Nb střední silný slabá žádné 

Ti 
do 0,02 % žádné 

nad 0,05 % silné 
silný silná žádné 
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Mikrolegované oceli mají v dnešním světě široké využití a představují velmi důležitou 

část produkce ocelí, která se odhaduje na zhruba 12 % z celkové světové výroby oceli. Na 

trhu jsou mikrolegované oceli velmi žádané a jejich vývoj je důležitý, a proto jsou na tento 

druh oceli kladeny určité požadavky: 

 přísnější kontrola složení mikrolegovaných ocelí, 

 snížený obsah uhlíku, 

 zvýšená kombinace mikrolegovaných prvků, 

 nižší obsah nekovových vměstků, 

 sofistikovanější zpracování (Compact Strip Production, In-line Strip Production 

technologie apod.), 

 větší jednotnost vlastností, 

 minimální tepelné zpracování, 

 lepší tvar a vzhled povrchů, 

 vyšší pevnost, 

 lepší lomové vlastnosti, 

 lepší svařitelnost, 

 lepší svarová houževnatost [2]. 

Použití mikrolegovaných ocelí v různých odvětvích průmyslu na světě je velmi rozsáhlé:  

 produktovody – trubky pro ropná a plynná vedení, 

 vysoce zatěžované stroje (zemědělské, stavební stroje, důlní, železniční vozy, 

bagry, rypadla apod.), 

 skladovací nádrže, 

 mostní konstrukce, 

 součástky a díly osobních automobilů [1]. 

1.2 Technologie výroby mikrolegovaných ocelí 

Výroba mikrolegovaných ocelí se provádí na primárních výrobních agregátech oceláren, 

mezi které patří např. kyslíkové konvertory. Proces výroby mikrolegovaných ocelí 

v kyslíkových konvertorech je nastaven tak, aby na konci výroby této oceli bylo dosaženo 

nízké aktivity kyslíku. Poté lze tuto ocel během odpichu snadněji uklidnit pomocí 
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dezoxidačních přísad. Vlastní mikrolegování oceli se provádí zavedením mikrolegujících 

přísad do oceli v množství do 0,005 %, čímž se zvyšuje jejich afinita ke kyslíku, dusíku a také 

k síře. To znamená, že před zavedením těchto mikrolegujících přísad do oceli se ocel musí 

nejdřív správně dezoxidovat. Mezi další rafinační procesy, které se v kyslíkových 

konvertorech provádějí, lze zařadit odfosfoření a oduhličení oceli.  

Po odpichu se ocel podrobuje procesu sekundární metalurgie na pánvové LF peci, která 

slouží nejen k teplotní homogenizaci a opětovné hluboké dezoxidaci, ale také k odsíření oceli 

(obsah S zhruba pod 50 ppm). Zavedení přísad pro odsíření a dezoxidaci se u pánvové LF 

pece provádí tzv. vstřelováním dutého profilu, který je uvnitř vyplněn danými přísadami 

určenými pro zvolený proces úpravy oceli. Tyto přísady by měly být podrobeny procesu 

pražení, při kterém dochází ke zbavení jejich přebytečné vlhkosti a mimo jiné i krystalické 

vody. V opačném případě by mohlo dojít k nežádoucímu obohacení oceli vodíkem, což vede 

k vodíkové křehkosti.  

Po ukončení technologického procesu na pánvové LF peci je ocel dále zpracována na 

vakuovacím zařízení, kde dochází k finálnímu odsíření mikrolegované oceli (obsah S zhruba 

pod 20 ppm) a k pečlivému pročištění oceli od nekovových vměstků. Po ukončení vakua, kdy 

má ocel dané finální chemické složení a teplotu, se provádí dávkování vápníku ve formě FeCa 

a následně proběhne promíchání mikrolegované oceli argonem. Jednotlivé postupy výroby 

mikrolegované oceli jsou uvedeny na obr. 1 [4, 5]. 

 

Obr. 1 Schéma jednotlivých technologických procesů při výrobě mikrolegovaných ocelí [4] 

Legenda:  KKO- kyslíkový konvertor, 

 LF- pánvová pec, 

 VD (ISSM)- vakuovací zařízení, 

ZPO- zařízení plynulého odlévání. 
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Po těchto technologických procesech je licí pánev převezena na zařízení plynulého 

odlévání, kde probíhá odlévání oceli do různých profilů (viz. obr. 2) [5]. 

 

Obr. 2 Schéma zařízení pro kontinuální lití oceli [5] 
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2 PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ VNITŘNÍ KVALITU 

MIKROLEGOVANÝCH PLYNULE LITÝCH BRAM 

V následující části bakalářské práci budou rozebrány jednotlivé parametry, které mají 

vliv na vnitřní kvalitu mikrolegovaných plynule litých bram. Mezi parametry, které ovlivňují 

tuto vnitřní kvalitu, patří: 

 chemické složení oceli, 

 mezipánvová metalurgie, 

 licí rychlost, 

 teplota přehřátí oceli, 

 ochrana licího proudu na ZPO, apod. 

2.1 Vliv chemického složení 

Existuje celá řada možností a způsobů, jak lze snížit výskyt vad na plynule litých 

bramách. Jako první možnost se jeví samotné zpracování oceli, kde je hlavní úlohou zajistit 

požadované chemické složení, homogenitu oceli, snížit obsah nežádoucích prvků  

a plynů na minimální hodnoty. Zásadní vliv na vnitřní kvalitu mikrolegovaných plynule litých 

bram má také obsah C, Mn a obsah mikrolegujících přísad [6].  

Primární struktura plynule litých bram je charakterizována velikostí krystalizačních 

oblastí, velikostí dendritu a meziosové vzdálenosti dendritů. Tyto charakteristiky primární 

struktury závisí především na chemickém složení oceli a na technologických faktorech lití. 

Pro bramy odlévané na zařízení plynulého odlévání je typická určitá nesymetrie primární 

struktury, která se projevuje většinou větší šířkou transkrystalizační zóny, většími 

vzdálenostmi mezi primárními osami dendritů na horní straně bramy jako na dolní straně 

bramy. Primární struktura bram odlévaných na ZPO radiálního typu je tedy nesymetrická a 

skládá se obvykle z těchto tří zón (viz obr. 3): 

 1 - povrchová zóna jemných dendritů, tzv. licí kůra, 

 2 - transkrystalizační zóna sloupkovitých dendritů, 

 3 - středová zóna ekviaxiálních krystalů [7]. 
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Obr. 3 Výskyt jednotlivých zón v průřezu bramy [7] 

 

Důležitou charakteristikou transkrystalizační zóny je vzdálenost primárních  

a sekundárních os dendritů, které narůstají lineárně s rostoucí vzdáleností od povrchu bramy. 

Vzdálenosti primárních os dentritů dosahují hodnoty 0,3 až 0,5 mm v hloubce 10 mm a 1,2 až 

1,8 mm na konci transkrystalizační zóny. Vzdálenosti sekundárních os dentritů se pohybují 

okolo 0,2 až 0,5 mm. Primární osa dendritů narůstá v průměru 8-krát rychleji než sekundární 

osa dentritů [7].  

Mezi další parametr určující kvalitu primární struktury je velikost středové krystalizační 

zóny, což ovlivňuje přehřátí oceli a obsah síry v oceli. Velikost středové krystalizační zóny 

obvykle nepřesahuje hodnoty 20 % z celkové tloušťky bramy [7]. 

Procesy krystalizace a vzniku primární struktury doprovází především segregace 

příměsí. Příměsi v ocelích mohou škodlivě působit i při plynulém odlévání. Jde o 

vysokoteplotní zkřehnutí způsobené buď přítomností kapalných filmů, segregací nečistot na  

T-hranicích nebo přítomností zkřehujících precipitátů, což má za následek oslabení 

soudržnosti zrn a v konečném důsledku snížení celkové plasticity za tepla. 

Pro ukázku je níže uveden vliv vybraných prvků na vnitřní kvalitu mikrolegovaných 

plynule litých bram. 

Obsah uhlíku: Oceli můžeme podle obsahu uhlíku rozdělit do čtyř základních skupin, a to: 

 s obsahem uhlíku pod 0,08 %, 

 s obsahem uhlíku v rozmezí 0,08 až 0,15 %, 

 s obsahem uhlíku v rozmezí 0,15 až 0,50 %, 

 s obsahem uhlíku nad 0,50 % . 

Mikrolegované oceli jsou typické obsahem uhlíku od 0,05 % do 0,5 %. Oceli s obsahem 

uhlíku v rozmezí 0,08 až 0,15 % nemají vliv na zhoršení vnitřní kvality plynule litých bram, 

ale naopak se tyto oceli prvních dvou skupin vyznačují tím, že mají podstatný vliv na tažnost 
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ve vysokoteplotní zóně, což způsobuje větší sklon těchto ocelí k tvorbě trhlin v plynule litých 

bramách. [6, 8]. 

Obsah manganu: Mangan při určitých obsazích způsobuje do jisté míry náchylnost oceli ke 

tvorbě trhlin, přičemž tyto obsahy bývají nad 0,9 až 1,0 %. Oceli, které mají nízký obsah 

manganu, jsou pak mimořádně náchylné k tvorbě trhlin u plynule litých bram [3, 9]. 

Obsah mikrolegujících prvků: Mikrolegující prvky, a to především niob a vanad, v oceli 

způsobují větší náchylnost těchto ocelí k tvorbě trhlin u plynule litých bram. Jejich způsob 

působení je obdobný jako u fosforu. Mikrolegující prvky při teplotách okolo 800 - 900 °C 

mají tendenci prudce snižovat tažnost oceli při plynulém lití, proto během plynulého lití 

těchto ocelí má teplota v místě rovnání plynule litých bram podstatný a výrazný vliv na 

celkovou kvalitu bramových předlitků [8, 9]. 

Vlivům chemického složení na strukturu plynule litých bram se zabývali autoři 

příspěvku [10]. V podniku U. S. Steel Košice byly provedeny provozní experimenty pro dvě 

jakosti odlévaných ocelí: 

 mikrolegované oceli označené jako ocel R, 

 křemíkové oceli označené jako ocel P. 

Zkoušená mikrolegovaná ocel typu R měla následující chemické složení (viz tab. 2a) 

[10].  

Tab. 2a Chemické složení mikrolegované oceli typu R [10] 

Prvek C Mn Si P S Al Cu Ti Nb V 

Obsah 0,10 1,39 0,2 0,017 0,014 0,044 0,043 0,008 0,005 0,115 

Zkoušená křemíková ocel typu P měla následující chemické složení (viz tab. 2b) [10]. 

Tab. 2b Chemické složení křemíkové oceli typu P [10] 

Prvek C Mn Si P S Al Cu 

Obsah 0,03 0,38 1,35 0,045 0,010 0,173 0,027 

V experimentu byly z charakteristik primární struktury vyhodnoceny vzdálenosti mezi 

primárními osami dendritů na horní straně bramy. Primární struktura byla vyvolána na 

vyleštěných vzorcích Rosenheinovým leptadlem. Koncentrace prvků po průřezu bramy byla 

stanovena ve vzdálenostech 1, 2, 4, 6, 10, 20, 40, 70 mm, ze středu bramy klasickou 

chemickou analýzou a v případě povrchově aktivních prvků atomovou absorpční 
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spektroskopií. Na obr. 4a, b jsou znázorněny primární struktury v transkrystalizačních zónách 

ocelí typu R, P. 

  

Obr. 4a Primární struktura v transkrystali-

zační zóně oceli typu R [10] 

Obr. 4b Primární struktura v transkrystali-

zační zóně oceli typu P [10] 

Změnu koncentrace C, Si a příměsí včetně povrchově aktivních prvků ve směru od 

povrchu bramy do středové oblasti dokumentuje obr. 5a pro mikrolegovanou ocel typu R  

a pro křemíkovou ocel typu P dokumentuje obr. 5b. Z obrázku vyplývá, že povrchová oblast 

bramy z mikrolegované oceli je obohacena škodlivými příměsemi P, S, Sb, K a Ca. Jejich 

zvýšený obsah na povrchu, resp. v podpovrchové zóně do hloubky asi 6 mm, vysvětluje 

přítomnost povrchových rozvětvených trhlin [10].  
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Obr 5a. Závislost koncentrace příměsí od 

povrchu bramy, mikrolegovaná ocel 

typu R [10] 

Obr. 5b Závislost koncentrace příměsí od 

povrchu bramy, křemíková ocel 

typu P [10] 

Během tohoto experimentu autoři došli k závěrům, že segregací S, P, Sb, výskytem 

sulfidů v oblasti austenitických zrn a pravděpodobně i použitím nevhodného licího prášku 

dochází u Nb - V mikrolegované oceli během lití ke skřehnutí licí kůry [10]. 

Chemické složení oceli s důrazem na obsah nekovových vměstků má také značný vliv 

na vysokoteplotní vlastnosti předlitku, v tomto případě na teplotní průběh zúžení. (časté 

označení pro míru plasticity) [11]. 

Autoři článku [11] se zabývali analýzou poklesu zúžení litého předlitku pomocí 

vysokoteplotních tahových zkoušek. Pro tento experiment bylo použito 22 komerčních 

nízkouhlíkových ocelí vyrobených v kyslíkových konvertorech a elektrických 

pecích. Chemické složení těchto ocelí je uvedeno v tab. 3a, z toho 5 druhů těchto ocelí bylo 

mikrolegováno V, Nb, Ti v různých kombinacích. Chemické složení těchto ocelí je uvedeno 

v tab. 3b [11]. 
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Tab. 3a Chemické složení nízkouhlíkové oceli[11]  

Prvek C Mn Si S P 

Obsah 0,006 - 0,20 0,012 – 1,56 0,007 – 0,43 0,003 – 0,015 0,003 – 0,015 

Tab. 3b Chemické složení mikrolegované oceli V, Nb, Ti [11] 

Prvek Al N Cu Cr Ni As Sn Sb B 

Obsah 

0,02 

– 

0,06 

0,009 

– 

0,012 

0,012 

– 

0,2 

0,007 

– 

0,070 

0,006 

– 

0,070 

0,0024 

– 

0,0139 

0,0007 

– 

0,0061 

0,0011 

– 

0,0043 

0,001 

– 

0,0062 

Teplotní a časový režim ohřevu byl řízený pomocí počítače, který umožňoval nastavit 

různé cykly ohřevu. Pro analýzu byly použity vzorky výše uvedených ocelí o průměru  

cca 6 mm, které se umístily do trubiček z křemenného skla, přičemž byly chráněny argonovou 

atmosférou. Celkový zkušební režim se skládal z cca 3,5 minutového ohřevu na teplotu  

1350 °C, minutové výdrže na této teplotě, opětovného ohřevu zkoušeného materiálu  

a minutové výdrže na této teplotě. Poté byly na těchto vzorcích prováděny vysokoteplotní 

tahové zkoušky.Vysokoteplotní tahové zkoušky byly prováděny v rozmezí teplot od  

850 – 900 °C do teploty tavení zkoušeného materiálu. Poté se na těchto vzorcích prováděla 

měření zúžení a meze pevnosti. Vzniklé lomy na materiálu byly měřeny pomocí REM 

analýzy a světelnou mikroskopií. 

Případy teplotního průběhu zúžení dvou zkoušených ocelí s obsahem uhlíku 0,199 %  

a 0,034 % jsou uvedny na obr.6a, b.. Na obr. 7 je znázorněn vliv teploty na velikost zrna  

u 4 druhů mikrolegovaných ocelí [11]. 

  

Obr. 6a Vliv teploty na průběh zúžení u 

oceli s obsahem C 0,199 % [11]  

Obr. 6b Vliv teploty na průběh zúžení u 

oceli s obsahem C 0,034 % [11]  
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Obr 7. Vliv teploty na velikost zrna u 4 mikrolegovaných ocelí s různým obsahem C [11] 

Během experimentu došlo na zkoušených vzorcích k výskytu interkrystalických lomů, 

které byly způsobeny právě poklesem zúžení pod teplotu tx (tx - teplota poklesu zúžení 

v oblasti nižších zkušebních teplot, od 850 – 1190 °C). V teplotní oblasti nad teplotou  

th (th - teplota poklesu zúžení v oblasti nejvyšších zkušebních teplot, od 1290 – 1410 °C) byly 

na lomech pozorovány různé lomové morfologie. Kromě lomů specifické morfologie se 

jednalo o interkrystalické dekohézní lomy a lomy interdendritického charakteru s variabilními 

morfologiemi. Charakter lomu se během zvyšující se zkušební teploty výrazně měnil  

u různých typů ocelí. V některých případech docházelo ke střídání interdendritických lomů, 

dekohezivních lomů a lomů se zmenšenou morfologií v intervale několika desítek °C. 

Příklady lomových morfologií oceli s obsahem C 0,199 % jsou uvedeny na obr. 8 a, b, c, d, 

e, f [11].  

  

Obr. 8a Jemnozrnné dendritické lomy při 

1340 °C [11] 

Obr. 8b Jemnozrnné dendritické lomy při 

1340 °C, detail [11] 
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Obr. 8c Jemnozrnné dendritické lomy při 

1400 °C [11] 

Obr. 8d Jemnozrnné dendritické lomy při 

1440 °C [11] 

Na obr. 8a, b  lze vidět, že při zkušební teplotě 1340 °C vznikl jemnozrnný 

interdendritický lom s cca 50 % zúžením. Na obr. 8c došlo k tomu, že při teplotě 1400 °C byl 

lom hrubozrnný, který byl tvořený interkrystalickou dekohézí. Při zvýšení teploty na zkušební 

teplotu 1440 °C (obr. 8d) došlo ke vzniku jemnozrnného dekohézního lomu. Při konečném 

zvýšení zkušební teploty na 1455 °C začaly vznikat lomy s různou specifickou morfologií.  

(obr. 8e, f) [11]. 

  

Obr. 8e Interdendritický lom při 1455 °C 

[11]  

Obr. 8f Interdendritický lom při  

1455 °C,detail [11] 

Autoři během tohoto experimentu došli k těmto závěrům: 

 teplota poklesu zúžení při nižších zkušebních teplotách (tx), které byly 

v rozmezích od 850 °C do 1190 °C je ovlivňována obsahem As v oceli  
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a velikostí austenitického zrna. As pravděpodobně difundoval na hranice 

austenitických zrn, kde oslaboval jejich kohézní pevnost; 

 značný vliv na hodnotu zúžení při teplotě 900 °C má velikost austenitického 

zrna. S rostoucí velikosti austenitického zrna se na lomech zvyšoval podíl 

interkrystalických poruch, čímž došlo ke snížení hodnot zúžení; 

 teplotu začátku poklesu zúžení při vysokých teplotách (th), která se pohybovala 

v intervalu od 1290 °C do 1410 °C, snižuje především obsah fosforu v oceli, 

který způsoboval oslabení pevnosti hranic zrn vytvořením tekuté fáze, čímž 

docházelo k poklesu plasticity;  

 v austenitické oblasti při středních zkušebních teplotách byly naměřené vysoké 

hodnoty zúžení, až 99,99 % [11]. 

K dalším vlivům, které ovlivňují vnitřní kvalitu plynule litých bram, patří také 

heterogenita chemického složení. Autoři příspěvku [12] se zabývali hodnocením heterogenity 

chemického složení v plynule litých bramách. Analýzy byly prováděny v oblastech blízko 

povrchu a také ve středové oblasti bramy. K experimentu byly použity tyto typy oceli:  

IF (Interstitial Free steel) ocel jakosti 381 a 34CrMo4 ocel mikrolegovaná vanadem. První 

ocel typu IF byla vyrobená v kyslíkovém konvertoru, tak aby svým chemickým složením  

a teplotou odpovídala podmínkám pro další zpracování na vakuovacím zařízení. Tato 

vyrobená ocel se následně odlévala na zařízení plynulého odlévání se zakřiveným 

krystalizátorem. Chemické složení a parametry odlévané bramy jsou uvedeny v tab. 4a, b 

[12]. 

Tab. 4a Chemické složení IF oceli [12] 

Chemické složení ( hm. %) 

C Mn Si P S Al Mo Ti V Nb Zr 

0,005 0,275 0,009 0,008 0,015 0,05 0,003 0,051 0,001 0,048 0,001 

B Ca Cu Ni As Sn Sb Cr Zn N  

0,0002 0,0002 0,032 0,,014 0,007 0,002 0,002 0,011 0,002 0,0089  
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Tab. 4b Charakteristické údaje bramy [12] 

Charakteristické údaje bramy 

Rozměry bramy 220 × 1195 mm 

Průměrná rychlost lití 0,80 m.min
-1 

Teplota lití 1561 °C 

U tohoto typu oceli autoři použili pro analýzy 3 výřezy po šířče bramy, které odebraly 

z jejího povrchu. Během analýzy se u vzorků hodnotila kvalita povrchu bramy metalograficky 

a na hodnocení koncentračního profilu příměsí se použila vlnová disperzní analýza. 

V druhém případě, tedy u oceli typu 34CrMo4, která byla mikrolegována vanadem, 

autoři prováděli analýzu vzorků, které byly odebrámy z příčných výřezů plynule lité bramy. 

Vzorky kruhového průřezu o průměru 410 mm s označením č. 2, 3, 4 obsahovaly vnitřní 

defekty o různé intenzitě. Tab. 4c popisuje základní údaje těchto tří vzorků. Chemické složení 

oceli typu 34CrMo4 mikrolegované vanadem popisuje tab. 4d [12]. 

Tab. 4c Tabulka základních údajů [12] 

Typ vzorku Teplota přehřátí (°C) Licí rychlost (m.min
-1

) 

2 39 0,48 

3 35 0,49 

4 20 0,55 

Tab. 4d Chemické složení oceli typu 34CrMo4 [12] 

Chemické složení (hm %) 

C Mn Si P S Al Cu 

0,33 0,75 0,15 max. max. 0,02 max. 

0,37 0,90 0,35 0,015 0,010 0,030 0,25 

Ni Cr Mo V Sn N H 

max. 0,90 0,17 max. max. max. max. 

0,30 1,20 0,30 0,02 0,025 0,0090 0,00025 

Vzorky byly odebrány v rovině výřezu, t.j. kolmo na směr vytahování kontiodlitku. 

Každý tento výřez byl podroben v naleptaném stavu metalografické analýze. Analýza vzorků 

se prováděla pomocí světelného mikroskopu Olympus Vanox – T. Na identifikaci částic ve 

výřezech se použila tzv. EDX (Energy Dispersive X-ray) analýza. 

Z výše uvedených analýz vyplynulo, že všechny vzorky obsahovaly středové 

necelistvosti v podobě velkých dutin (především vzorek č. 3), nebo malých mezidendritických 
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dutin. Pomocí REM analýzy se v místě těchto necelistvostí potvrdila různá morfologie. Na 

výbrusech a lomech se v okolí defektů vyskytoval větší podíl nekovových vměstků na bázi 

sulfidů, což svědčí o zvýšené středové segregaci (viz obr. 9a). Metalografickou metodou se 

také ukázalo, že mikrostruktura vzorků ve středové oblasti byla většinou heterogenní, a to 

důsledkem chemické heterogenity. Morfologie této struktury obsahovala až dvojnásobný 

obsah Cr, Mn a S. V těchto místech se také objevovaly i mezidendritické dutiny a nekovové 

vměstky, které se vyskytovaly i v defektových oblastech, obr. 9b, což je důsledek místní 

segregace, či vycezenin. Pomocí EDX analýzy se v příčných výřezech potvrdil výskyt 

nekovových vměstků typu MnS a kromě tohoto sulfidu se zde objevovaly i částice bohaté na 

Al, Mg a Ca [12]. 

 

  

Obr. 9a Zvýšeny podíl nekovových vměstků 

na bázi sulfidů [12] 

Obr. 9b Bílé síťoví s výskytem 

mezidendritických dutin a 

nekovových vměstků [12] 

Jak bylo uvedeno v tab. 9c, tak každý odebraný vzorek měl typickou licí rychlost  

i teplotu přehřátí. Jestliže bylo přehřátí velké (v intervalu teplot od 35-39 °C) byl rozsah 

necelistvostí větší. Během analýz bylo pozorováno, že v případě vysokých licích rychlostí se 

oblast tekutého jádra bramy zvětšila. Toto zvětšení podporovalo přemosťování spojené 

s velkými dutinami, středovou pórovitost a zvýšenou axiální segregaci. Ukázalo se také, že 

nízká licí rychlost omezovala vydutí, a to zvýšením tuhosti tuhé kůry. Tento jev především 

zapříčinil nasávání znečištěné mezidendritické taveniny do středové oblasti, čímž nastalo 

zhoršení středové segregace. 
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Autoři v tomto experimentu došli k těmto závěrům: 

 pro eliminaci necelistvostí a zmírnění strukturové heterogenity je důležité 

dodržovat nízké přehřátí oceli, ale také je třeba optimalizovat licí rychlost 

směrem k pomalejší rychlosti, 

 ukázalo se, že heterogenita chemického složení v povrchu i ve středové oblasti 

bram je důsledek segregačních procesů, 

 z metalografických analýz jednotlivých vzorků se zjistilo, že jejich 

mikrostruktura ve středové oblasti je heterogenní a to důsledkem chemické 

heterogenity [12]. 

2.2 Vliv mezipánvové metalurgie 

Mezipánev je jedním z nejdůležitějších zařízení plynulého odlévání, které slouží jako 

zásobník tekutého kovu a dodává taveninu do licího proudu, ale zároveň ovlivňuje stabilitu 

procesu lití a kvalitu plynule litých bram. Neoddělitelnou součástí výtokových systémů 

mezipánve jsou ponorné výlevky. Výtokové otvory u ponorných výlevek pro odlévání bram 

jsou nasměrovány proti užším stranám a jsou lehce skloněny dolů, tím se zabrání škodlivému 

turbulentnímu proudění tekuté oceli, které způsobuje narušení tuhnutí předlitku 

v krystalizátoru. Tento způsob lití zabraňuje výskytu nekovových vměstků a oxidaci oceli. 

Bramy, které se odlévají pomocí ponorných výlevek mají menší sklon k trhlinám a nevykazují 

nekovové vměstky, které zhoršují  jejich kvalitu [6].  

Z metalurgického hlediska představuje mezipánev jednu z posledních možností, kde lze 

podstatně ovlivnit strukturu oceli a výslednou čistotu oceli. K důležitým faktorům, které mají 

zásadní vliv na požadovanou jakost odlévané oceli, patří kvalita krycí a rafinační strusky, 

způsob plnění mezipánve, filtrace oceli, úprava vnitřního uspořádání mezipánve, eroze 

vyzdívky mezipánve, modifikace oceli použitím plněných profilů, dmýchání inertních plynů 

do mezipánve aj. Vlastnosti plynule odlévané oceli lze tedy ovlivnit různými způsoby, které 

se souhrnně nazývají mezipánvová metalurgie [6, 13].  

Mezipánvovou metalurgii lze tedy definovat jako souhrn všech technologií 

minimalizující přítomnost nekovových vměstků v oceli a předlitku, zlepšení podmínek 

tuhnutí, potlačení segregací a vnitřních necelistvostí a tedy celkové zvýšení kvality předlitku 

[6, 13].  

K technologiím mezipánvové metalurgie minimalizující přítomnost nekovových 

vměstků v oceli lze zařadit: 
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 použití filtračních přepážek a reakční komory, 

 použití mezipánvových strusek, 

 dmýchání argonu v mezipánvi (injektáž inertního plynu), 

 plazmový příhřev mezipánve.  

2.2.1 Vliv filtračních přepážek a reakční komory 

Zvýšením čistoty oceli a vnitřní kvality plynule litých předlitků pomocí mezipánvové 

metalurgie se zabývali autoři [14]. Vlastní výzkum spočíval v úpravě vnitřní geometrie 

mezipánve pomocí různých typů přepážek. Všechny experimenty byly prováděny 

v provozních podmínkách na jednoproudém bramovém zařízení plynulého odlévání 

v podniku Azovstal Iron & Steel works [14]. 

Autoři uvádějí, že vnitřní kvalitu bram zásadně ovlivňuje tvar mezipánve (obr. 10a). 

Nekovové vměstky z tekuté oceli lze odstranit v mezipánvi pokud je zajištěn dostatek času 

pro jejich vyplutí a asimilaci do mezipánvové strusky. Pro zajištění uvedených podmínek 

autoři navrhují změnu vnitřní konstrukce mezipánve, a to použitím filtračních přepážek. 

Použitím těchto přepážek se zvýšila doba zdržení oceli v mezipánvi na  

2,0 až 2,5 krát, ve vstupní části na 12 až 17 s a v distribučních částech na 35 až 40 s. Tímto 

způsobem dojde ke vzniku tří částí mezipánve: 

 vstupní část, 

 dvě distribuční části. 

Dalším krokem ke zlepšení procesu v mezipánvi byla změna konstrukce filtračních 

přepážek. Tyto filtrační přepážky měly upravené otvory, které byly směrovány tak, aby 

nahromaděné vměstky nemohly proniknout do zóny k výlevce mezipánve, ale aby vměstky 

směřovaly k mezipánvové strusce na hladinu (obr. 10b). Tekutá ocel protékala přes kanály 

filtračních přepážek, přičemž se rychlost proudění oceli snižovala a nekovové vměstky byly 

zachyceny na stěnách kanálů. Analýzou chemického a mineralogického složení bylo 

prokázáno, že na stěnách kanálů se usazují částice s vysokým obsahem Al2O3, což naznačuje, 

že přilnavost materiálu filtračních prvků (zejména na Al2O3) je velmi vysoká. To je podle 

autorů hlavní příčina kontaminace oceli nekovovými vměstky. Na Nb mikrolegovaných 

bramách byla zkoumaná míra kontaminace oceli nekovovými vměstky. Obsah bodových 

oxidů, křehkých a nepřetvořených silikátů, stejně jako u sulfidů poklesl  

1,5 až 2,0 krát. Kontinuálně lité oceli s použitím mezipánví, které byly vybaveny oddíly  

s filtračními přepážkami umožnily nejúčinnější odstranění nekovových vměstků o velikosti  

20 μm a více [14].  
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Obr. 10a Mezipánev bez použití filtračních přepážek [14] 

Legenda: 1 - heat-insulating powder, 

2 - molten steel, 

3 - lining. 

  

 

Obr. 10b Mezipánev s filtrační přepážkou [14] 

Legenda: 4 - filtering elements,  

5 - internal wall, 

6 - bottom argon lance,  

7 - slag-refening powder. 

Další výzkum, který autoři prováděli byl pro Nb mikrolegované oceli, které by měly být 

použity pro výrobu vysokotlakých potrubí s odolností vůči extrémně nízkým teplotám  

(až -600 °C) o průměru 1420 mm. Během počítačové simulace navržené mezipánve bylo 

zjištěno, že nejlepších výsledků na odstranění nekovový vměstků lze získat v případě, že 

mezipánev bude vybavena další vnitřní reakční komorou. (obr. 10c). Reakční komora je 

složená ze dvou pevných příček s otvory ve tvaru otevřených kanálů [14].  
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Obr. 10c Mezipánev s reakční komorou [13]  

Legenda: 8 - refining chamber (reakční komora),  

9 - improved slag-refining powder(vylepšená rafinační struska),  

10 - gunning,  

11 - steel stream. 

Hlavním cílem při provádění zkoušek u mezipánví vybavenými reakční komorou, bylo 

zlepšit vnitřní kvalitu kontinuálně lité bramy a válcovaných plechů z důvodu poklesu obsahu 

nekovových vměstků následujících typů: 

 Prorostlé a kulovité oxidy, 

 křehké a nedeformované silikáty, 

 sulfidy. 

Nekovové vměstky typické pro nízkolegované a Nb mikrolegované oceli jsou 

zobrazeny na obr. 11. 

 

Obr.11 Typické nekovové vměstky v Nb mikrolegovaných ocelích, zv. 100× [14] 

Během výzkumu byl také proveden odhad účinnosti využití reakční komory  

v mezipánvi ke srovnání obsahu nekovových vměstků během kontinuálního lití bram. Na  

obr. 12 jsou zobrazeny pásma dle obsahu nekovových vměstků, které jsou rozděleny do  

4 skupin v závislosti na střední a maximální velikosti nekovových vměstků. Jak je uvedeno na 
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níže uvedeném obrázku, použitím reakční komory dochází ke snížení obsahu nekovových 

vměstků, zejména k výraznému snížení došlo ve skupině 0 z 35% na 13% (autoři příspěvku 

bohužel neuvádějí rozdělení vměstků) [14]. 

 

Obr. 12 Graf závislosti použití reakčních komor na obsah nekovových vměstků [14] 

2.2.2 Vliv mezipánvových strusek 

Jedním z postupů mezipánvové metalurgie je vhodná volba mezipánvových strusek. 

Tyto mezipánvové strusky slouží k izolaci a k asimilaci nekovových vměstků, které z oceli 

vyplouvají na mezifázové rozhraní struska-kov. Použitím vhodné kombinace strusek se 

zvyšuje čistota oceli a tím i celková vnitřní kvalita plynule litých bram. 

V podstatě rozlišujeme dva typy strusek a to: 

 krycí strusky (tzv. rýžové plevy): struska je na bázi tuhého sypkého materiálu. 

Tyto strusky  mají horší asimilační vlastnosti, což se projevuje horším 

odstraněním nekovových vměstků, a vynikajícími izolačními vlastnostmi. 

Chemické složení těchto strusek  je tvořeno  základními složkami, jako jsou 

oxidy SiO2, CaO a Al2O3. Kromě těchto oxidů obsahují krycí strusky 

ztekucovací přísady, jako je soda, kazivec nebo Na3AlF6. Bazicita těchto strusek 

bývá velmi nízká a pohybuje se v rozmezí 0,01 až 1 [15]. 

 rafinační strusky: struska je na bázi syntetických prášků nebo granulátů 

složených ze zásaditých oxidů CaO, MgO v kombinaci s kyselými nebo 

amfoterními oxidy SiO2 a Al2O3. Podobně jako u krycích strusek se přidávají 

ztekucovací přísady, jako je např. CaF2, Na2O nebo K2O. Tyto strusky mají 
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vhodné vlastnosti pro pohlcování nekovových vměstků a lepší vlastnosti, které 

zamezují sekundární reoxidaci oceli [15]. 

Studiu mezipánvových strusek se zabývali autoři [14], kteří se zaměřili na snížení 

obsahu nekovových vměstků u plynule litých bram.  

 

 

 

Obr. 13 Vliv použití (popř. nepoužití) krycích strusek na obsah nekovových inkluzí [14]. 

Z provedených experimentů byly vybrány výsledky z lití bram mikrolegovaných Nb. 

Z výsledků analýz uvedených na obr. 13 vyplývá, že použitím krycích strusek došlo ke 

zvýšení úrovně kvality a to u všech sledovaných typů vměstků [14]. 

Autoři došli k závěru, že výroba Nb mikrolegovaných vysokotlakých potrubí 

pracujících v extrémních teplotních podmínkách je možná v podniku Azovstal Iron & Steel 

pouze s úpravou mezipánvové metalurgie a to: 

 použitím filtračních přepážek v mezipánvi; 

 zavedením reakční komory v mezipánvi; 

 použitím krycích strusek [14]. 

2.2.3 Vliv dmýchání argonu v mezipánvi (injektáž inertního plynu) 

Ocel, která je transportována na zařízení plynulého odlévání, je po celou dobu daných 

technologických procesů podrobena dmýchání argonu, který zde zajišťuje tepelnou  

a chemickou homogenitu oceli, což má příznivý vliv na čistotu odlévané oceli. Dmýchání 

argonu zabraňuje také zarůstání ponorné výlevky. Bubliny argonu přivedené do oceli 

způsobují vyplavování nekovových vměstků např. typu Al2O3, které by měly zásadní vliv na 

celkovou kvalitu plynule odlévaných bram. Dmýchání argonu se používá také k záměrnému 



 25 

 

Liška, A. Parametry ovlivňující vnitřní kvalitu mikrolegovaných plynule litých bram. 

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

snížení obsahu dusíku a vodíku v odlévané oceli. Závislosti snížení obsahu vodíku a dusíku 

na nadmýchaném argonu jsou uvedeny na obr. 14a a obsahy dusíku před a po injektáži 

argonu jsou uvedeny na obr. 14b Jak bylo již výše uvedeno, je možné argon nahradit jiným 

inertním plynem, a to dusíkem, anebo kombinací těchto dvou plynů, což podstatně sníží vznik 

mikrobublin u bram [6, 8]. 

  

Obr. 14a Závislost snížení obsahu vodíku a 

dusíku na nadmýchaném argonu [6] 

Obr. 14b Obsahy dusíku před a po injektáži 

argonu [6] 

Touto problematikou se zabýval i výzkum na vývoj nových technologií na vnitřní 

kvalitu Nb mikrolegovaných plynule litých bram v Azovstal Iron & Steel Works [14]. 

 Odstranění jemnějších nekovových vměstků je možné pomocí plynové clony v 

mezipánvi a to použitím argonovací tvárnice speciální konstrukce. Limitujícím faktorem pro 

výběr materiálu tvárnice byl odpor žáruvzdorného materiálu k erozi a korozi účinkem kapalné 

oceli. Jako nejoptimálnější materiál pro tyto tvárnice byl zvolen mullito-korund. Strukturální 

parametry argonovací tvárnice, montáž a umístění ve spodní části mezipánve, parametry jako 

byl průtok a tlak dodaného plynu musely být také optimalizovány. Proto byla montážní pozice 

stanovena ve vzdálenosti 0,5 - 0,6 m mezi přepážkou a osou mezipánvové výlevky. Výzkum 

ukázal, že kontaminace oceli nekovovými vměstky během plynulého lití bram je způsobena 

vytvářením turbulentních toků oceli, která proudí z mezipánve do krystalizátoru, což má za 

následek vniknutí nekovových vměstků do těla bramy. Pro snížení negativního vlivu procesů, 

odehrávajících se v průběhu kontinuálního lití je vhodné změnit konstrukci, materiál  

a optimální umístění jednotlivých prvků mezipánve. Výsledky výzkumné práce ukázaly, že 

změna navržení mezipánve umožňuje minimalizovat kontaminaci oceli nekovovými vměstky 

o velikostech 10μm a nad 10 μm [14]. 

Použitím mullito-korundové argonovací tvárnice, byla kontaminace oceli nekovovými 

vměstky snížena 2,0 až 2,5 krát, množství sulfidických vměstků se snížil v průměru o 65%, 
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oxydické vměstky o 40% a nitridické vměstky o 60%. Jejich odstraňování bylo usnadněno 

vysokou přilnavostí nekovových vměstků na povrchu bublin dmýchaného argonu. Nižší 

kontaminace oceli zajišťuje lepší mechanické vlastnosti a vyšší produkci plynule litých bram 

a válcovaných výrobků. Bylo zjištěno, že u potrubí ocelových plechů třídy: 08MnNb, 

09Mn2VNb, 10Mn2VNb, 10Mn2VNbAl se zvýšila tažnost o 5-10% [14]. 

Během tohoto experimentu se došlo k těmto závěrům: 

 dosažení požadované kvality Nb mikrolegované oceli určené pro vysokotlaké 

potrubí lze dosáhnout použitím argonovací tvárnice za filtrační přepážkou, 

použitím vhodného materiálu argonovací tvárnice (mullito-korund) a jeho 

vhodným umístěním mezi přepážkou a osou mezipánvové výlevky [14]. 

2.3 Vliv licí rychlosti 

Na vnitřní kvalitu plynule litých bram má do jisté míry značný vliv i licí rychlost 

odléváné oceli a je důležité provádět změnu licí rychlosti v průběhu lití. Maximální licí 

rychlost může zásadně ovlivnit vznik průvalu pod krystalizátorem, dále způsobuje nežádoucí 

prodlužování metalurgické délky plynule litých bram a to vede ke zhoršení kvality těchto 

bram ve středové oblasti. Jestliže dochází k prudkým změnám licí rychlosti, může také 

docházet ke vzniku vad.  

V této bakalářské práci byla věnována pozornost článku, ve kterém autoři zkoumali 

výše uvedenou závislost. Autoři se v tomto případě soustředili především na změnu licí 

rychlosti u IF oceli, z které odlévali příslušnou bramu o těchto rozměrech: šířka 1150 mm  

a tloušťka 230 mm.  

Příslušné experimenty byly prováděny v podniku Bao Steel v Číně, kdy po odsíření  

a BOF procesu byla daná IF ocel odlitá do 250 t licí pánve a ta byla transportována na 

zařízení plynulého odlévání. Složení dané IF oceli je uvedeno v tab. 5a [16].  

Tab. 5a Obsah jednotlivých prvků v IF oceli [16] 

Prvek [O] C Si Mn Al S P Ti N SOAl 

Obsah 0,0026 0,0021 0,09 0,15 0, 43 0,0057 0,008 0,071 0,002 0,040 

 

V experimentu docházelo k záměrné změně licí rychlosti s cílem zjistit její vliv licí na 

obsah nekovových vměstků. Změny licí rychlosti spočívaly ve snižování nebo zvyšování licí 

rychlosti. 
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Snižování licí rychlosti: v tomto období, kdy docházelo ke snižování licí rychlosti, se licí 

rychlost udržovala po dobu delší než 30 minut na hodnotě 1,4 m.min
-1

. Po udržení této 

hodnoty se rychlost začala snižovat po 0,2 m.min
-1

, až se rychlost zastavila na hodnotě  

0,6 m.min
-1

. Poté se tato licí rychlost během odlévání udržovala konstantní. Po odlití se 

z čelní strany bramy odebraly vzorky. 

Zvyšování licí rychlosti: v tomto období, kdy docházelo ke zvyšování licí rychlosti, se licí 

rychlost udržovala po dobu delší než 30 minut na hodnotě 0,6 m.min
-1

. Po udržení této 

hodnoty se rychlost začala zvyšovat po 0,2 m.min
-1

, až se rychlost zastavila na hodnotě  

1,4 m.min
-1

. Poté se tato licí rychlost během odlévání udržovala konstantní. Po odlití se 

z čelní strany bramy odebraly vzorky o těchto rozměrech: délka 200 mm, šířka 100 mm, 

tloušťka 25 mm. 

Po odebrání těchto vzorků byl každý vzorek zbaven obrobením povrchové vrstvy 

 o 0,5 mm a poté byl pro experimentální účely obroben ještě 5 krát o 1 mm a následně byl 

vystaven experimentální metodě spočívající ve skenování povrchu každého vzorku, čímž se 

zjistila velikost a množství nekovových vměstků v daném vzorku. Na obr. 15a, b je 

znázorněn obsah nekovových vměstků v podpovrchových vrstvách od 0,5 mm do 5,5 mm. Na 

obr. 15a je znázorněn obsah nekovových vměstků o velikostech mezi 10 μm a 20 μm  

a obr. 15b ukazuje obsah nekovových vměstků větších než 20 μm. Bylo zjištěno, že většina 

nekovových vměstků větších než 10 μm existovaly v 0,5 – 3,5 mm od povrchu vzorku a velmi 

málo nekovových vměstků se vyskytovalo v 4,5 až 5,5 mm od povrchu vzorku [16]. 

 

Obr. 15a Obsah nekovových vměstků o velikostech mezi 10 μm a 20 μm [16] 
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Obr. 15b Obsah nekovových vměstků o velikostech větších než 20 μm [16] 

Na obr. 15c jsou znázorněny jednotlivé typy nekovových vměstků a jejich velikost 

v podpovrchových vrstvách a v tab 5b je uveden obsah těchto nekovových vměstků v hm. %. 

 

 

Obr. 15c Jednotlivé typy nekovových vměstků v podpovrchových vrstvách [16] 
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Tab. 5b Obsah nekovových vměstků v  podpovrchových vrstvách [16] 

Typ 

vzorku 
Al Ca Si K Mg Na Mn S Fe 

Podpovrchová 

vrtsva 

a 4,42 37,03 18,75 0,97 1,08 17,99 1,50 18,24 0 3 – 4 mm 

b 68,14 0,00 0,30 9,49 0,26 5,44 6,89 9,49 0 3 – 4 mm 

c 0,00 14,02 0,00 32,81 10,81 40,12 0,00 2,24 0 2 – 3 mm 

d 22,79 5,69 31,70 13,28 0,00 20,54 0,00 6,00 0 1 – 2 mm 

e 11,08 5,54 12,93 0,71 13,02 9,34 4,47 0 42,95 1,5 mm 

f 2,35 32,06 23,61 0 2,36 9,68 3,71 0 26,33 1,7 mm 

 

Obsah těchto nekovových vměstků je spojený se změnou licí rychlosti během 

plynulého odlévání. Jakmile došlo ke snižování licí rychlosti z licí rychlosti 1,4 m.min
-1 

na  

0,6 m.min
-1

, došlo i k následnému snížení obsahu nekovových vměstků z 0,0019 (hm. %) na 

0,0016 (hm. %) v plynule litém předlitku. Tuto závislost popisuje obr. 16a [16]. 

 

Obr. 16a Závislost obsahu nekovových vměstků ke snižování licí rychlosti [16]  

Na druhou stranu, když docházelo ke zvyšování licí rychlosti z rychlosti 0,6 m.min
-1

 na 

1,4 m.min
-1

, došlo zároveň i ke zvýšení obsahu nekovových vměstků  

z 0,00165 (hm. %) na 0,002 (hm. %) v plynule litém předlitku. Tuto závislost popisuje  

obr. 16b [16]. 
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Obr. 16b Závislost obsahu nekovových vměstků ke zvyšování licí rychlosti [16]  

Během tohoto provedeného experimentu autoři došli k poznatkům, že pro zajištění 

kvality dané IF oceli odlévané na zařízení plynulého odlévání je vhodné licí rychlost postupně 

snižovat z licí rychlosti 1,4 m.min
-1 

na 0,6 m.min
-1

, aby následně došlo ke snížení obsahu 

nekovových vměstků z 0,0019 (hm. %) na 0,0016 (hm. %) v plynule litém předlitku [16]. 

2.4 Vliv teploty přehřátí oceli 

Tvorbu vnitřních trhlin při plynulém lití bram také výrazně ovlivňuje teplota přehřátí 

oceli. Jestliže je tato teplota příliš vysoká, může způsobit vznik těchto vad: 

 středové segregace, 

 středová porózita, 

 středové trhliny, 

 středové necelistvosti [8]. 

Naopak, jestliže je teplota přehřátí oceli nízká, zvyšuje se nebezpečí výskytu 

struskových míst na povrchu plynule lité bramy a zároveň se zvýší obsah nekovových 

vměstků v těchto bramách. Technologie plynulého odlévání oceli vyžaduje, aby teplota 

přehřátí oceli byla nad teplotou likvidu co nejmenší. Pro legované oceli by měla být teplota 

přehřátí oceli nižší než je u nelegovaných ocelí, tj. přehřátí pro odlévání oceli je v současné 

době cca 20-30 °C a pro obyčejné oceli je asi 30-35 °C. Pracovat s nižším přehřátím 

způsobuje dřívější přechod sloupovitých dendritů na rovnoosé krystaly, a proto se rozšíření 

rovnoosé zóny snižuje v ose segregace. Obr. 17a znázorňuje dopad přehřátí na osovou 

segregaci. Obr. 17b znázorňuje dopad přehřátí na osovou pórovitost [17].  
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Central segregation vs. Superheat 

 

Superheat °C 

Central porosity vs. Superheat 

 

Superheat °C 

Obr. 17a Graf závislosti osové segregace na 

teplotě přehřátí oceli [17] 

Obr. 17b Graf závislosti osové porézity na 

teplotu přehřátí oceli [17] 

Teplotu přehřátí oceli v mezipánvi lze udržovat pomocí externích zařízení, jako jsou 

např. PTH systémy. Sledováním teploty oceli nebo přehřátí oceli v mezipánvi během 

kontinuálního lití bylo zjištěno, že je to jeden z nejúčinnějších prostředků pro zvýšení 

produktivity a zlepšení zpevnění struktury zrna, což má vliv na lepší vnitřní kvalitu 

konečného produktu. Jedním ze způsobů ohřevu oceli v mezipánvi je použití plazmového 

ohřevu. V provozních podmínkách lze plazmovým hořákem regulovat množství usazenin v 

mezipánvi a maximalizovat odvod roztavené oceli z mezipánve do krystalizátoru. Neutrální 

atmosféru mezi plazmou a plynem (argon nebo dusík nebo směsi argonu / dusíku) vytváří 

mezipánvová struska. Tato neutrální atmosféra může zabránit reoxidaci oceli v mezipánvi. 

Kromě toho systém PTH také výrazně snižuje ucpávání výlevek mezipánve. Použitím 

systému PTH se snížilo procento zanášení výlevek z 3,2% na 2,0%. 

Na základě těchto poznatků byl proveden v Saarstahl AG, v Německu výzkum působení 

plazmového ohřívače na vnitřní kvalitu plynule litých bram. Bylo zjištěno, že bez použití 

PTH systému měly bramy s osovou segregací uhlíkový index menší než 1,2, tedy v průměru o 

85-92% menší. S použitím PTH systémů a tří fázového elektromagnetického míchání měly 

bramy s osovou segregací uhlíkový index v průměru o 98-100% menší [17].  

Z výsledků těchto experimentů vyplývá, že pro snižování osové pórovitosti a uhlíkové 

segregace je velmi efektivní využít systémy PTH s třífázovým elektromagnetickým 

mícháním, než jenom samostatný systém elektromagnetického míchání [17].  
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Použitím této technologie příhřevu oceli v mezipánvi dochází: 

 ke zvýšení životnosti výrobních agregátů a licí pánve vlivem snížení odpichové 

teploty, 

 k úspoře energie následkem sníženého přehřátí oceli v tavícím procesu, 

 k malým rozpětím teploty oceli ve výlevkách, čímž dochází k produkci oceli 

s vysokou čistotou a jemnozrnné struktury [17]. 

Použití plazmového hořáku v provozních podmínkách je uvedeno na obr. 18 [18]. 

2.5 Ochrana licího proudu 

Pokud nedochází během odlévání k ochraně licího proudu, dochází k vytváření 

plynových bublin v oceli, které mají vliv na vznik šupin a puchýřů během tváření. Tento 

parametr ovlivňuje vnitřní kvalitu plynule litých bram. Ke kontaminaci oceli plynovými 

bublinami dochází těmito způsoby: 

 nedostatečnou dezoxidací, 

 vnikáním vzduchu do tekuté oceli během přechodu kovu z pánve do mezipánve 

a z mezipánve do krystalizátoru, 

 nadměrnou injektáží Ar, používaného proti zarůstání výlevky. 

 

Obr. 18 Použití plazmového hořáku v provozních podmínkách [18] 
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Plynové bubliny obsahují nejčastěji CO a H2 a jsou nejčastěji kulovitého tvaru. 

V podstatě se dají plynové bubliny rozdělit na dvě skupiny: 

 ty, které jsou asociovány s nekovovými vměstky, anebo shluky vměstků na bázi 

Al2O3(obr. 19a). Tyto bubliny způsobují, že pokud se během válcování otevřou, 

mohou způsobit zoxidování povrchu, a proto velké plynové bubliny mohou 

způsobit vznik šupin na povrchu válcovaného polotovaru. 

 ty, které jsou bez nekovových vměstků (obr. 19b), jedná se většinou o bubliny, 

které se během válcování svařují a nezpůsobí vznik defektů, pokud neobsahují 

Ar [19]. 

 

Mikrobubliny se značně vyskytují u ocelí typu ULC, ELC, IF a také nejčastěji u ocelí 

obsahujících Ti. Jejich velikost se pohybuje okolo 10 až 100 μm a obsahují směs Ar a H2. 

Tyto mikrobubliny obsahují na vnitřním povrchu shluky hlinitanů. Výskyt mikrobublin  

u těchto ocelí klesá s rostoucí vzdáleností od povrchu plynule lité bramy. Může dojít k tomu, 

že se mikrobubliny během válcování nesvaří, protože Ar je prakticky v oceli při teplotách 

ohřevu nerozpustný, a tak mikrobubliny způsobují vznik šupin během tváření na válcovaném 

polotovaru a během žíhání [19].  

  

Obr. 19a Plynové bubliny a mikrobubliny 

asociované s nekovovými 

vměstky, zv. 50× [19] 

Obr. 19b Plynová bublina v licí kůře bez bez 

nekovových vměstků, zv. 50× 

[19] 
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Aby nedocházelo k naplynění oceli a k vytváření plynových bublin je velmi důležité 

sledovat složení pánvové strusky, teploty oceli v pánvi, dobu „odstátí“ tavby, dofoukávání  

a dolegování tavby, zda byl proveden bezstruskový odpich apod. Sledováním těchto 

parametrů lze snížit pravděpodobnost nadusičení a nakysličení oceli. Toto vše se odráží na 

čistotě plynule lité oceli, kvalitě kontiodlitků a snížení výskytu povrchových a vnitřních vad.   

Autoři došli k závěrům, že pro potlačení vzniku mikrobublin způsobené vnikáním 

vzduchu do tekuté oceli existuje mnoho variant jak tomuto problému předejít. 

Mezi tyto varianty patří např. :  

 změna ponorné trubice z připojovacího typu na zásuvný typ, ten bezprostředně 

zabrání vnikání vzduchu do oceli během plynulého lití, 

 změna injektážního plynu z Ar na N2, resp. Ar+N2, může způsobit podstatné 

snížení obsahu mikrobublin v oceli [19] 
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3 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci byly rozebrány zejména jednotlivé parametry, které ovlivňují 

vnitřní kvalitu mikrolegovaných plynule litých bram při vlastním technologickém procesu lití 

a zároveň jednotlivé analýzy prováděné za účelem odstranění jednotlivých problémů, které by 

způsobily zhoršení vnitřní kvality mikrolegovaných plynule litých bram.  

První část stručně rozebírá charakteristiku mikrolegovaných ocelí, jejich přibližné 

složení, rozdělení a zároveň také jednotlivé oblasti průmyslu, které mikrolegované oceli 

využívají k nejrůznějším účelům. 

Druhá část popisuje vybrané parametry, které ovlivňují vnitřní kvalitu mikrolegovaných 

plynule litých bram: 

1) Vliv chemického složení: chemické složení mikrolegovaných ocelí má vliv jak na 

vysokoteplotní vlastnosti předlitku (zúžení), kdy především vlivem As a velikosti 

austenitického zrna dochází k oslabování kohézivní pevnosti na hranicích zrn, tak na 

zkřehnutí licí kůry bramy segregací S, P, Sb. Heterogenita chemického složení způsobuje 

uvnitř struktury bramy vznik necelistvostí, různou morfologii struktury  

a výskyt mezidendritických dutin, které mají vliv na vnitřní kvalitu bram; 

2) Vliv mezipánvové metalurgie: 

a) Vliv filtračních přepážek a reakční komory: použitím filtračních přepážek se speciálně 

směrovanými otvory lze zajistit vyplouvání nekovových vměstků z oceli směrem 

k mezipánvové strusce, kde dojde k jejich následné asimilaci. Těmito filtračními 

přepážkami lze docílit až dvojnásobného poklesu obsahu nekovových vměstků v oceli. 

Použitím reakčních komor v mezipánvi lze obdobně dosáhnout snížení obsahu 

nekovových vměstků; 

b) Vliv mezipánvových strusek: asimilace nekovových vměstků pomocí mezipánvových 

strusek má značný vliv na čistotu odlévané oceli a tím i na vnitřní kvalitu plynule 

litých bram. Použitím mezipánvových strusek lze docílit požadované kvality 

mikrolegovaných plynule litých bram; 

c) Vliv dmýchání argonu v mezipánvi (injektáž inertního plynu): dmýcháním argonu lze 

zajistit vyplouvání nekovových vměstků z oceli na mezifázové rozhraní struska-kov, 

kde je následně struska asimiluje. Dmýcháním argonu lze také snížit obsahu dusíku  

a vodíku v odlévané oceli; 
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3) Vliv licí rychlosti: se změnou licí rychlosti dochází také ke změně obsahu nekovových 

vměstků v oceli. Pro zajištění vnitřní kvality mikrolegovaných plynule litých bram je 

vhodné licí rychlost snižovat. Postupným snižováním licí rychlosti v průběhu lití lze 

zajistit snížení obsahu nekovových vměstků v těle bramy; 

4) Vliv teploty přehřátí oceli: technologie plynulého odlévání oceli vyžaduje, aby teplota 

přehřátí oceli byla nad teplotou likvidu co nejmenší. Optimální teplota přehřátí pro 

mikrolegované a legované oceli by měla být nižší než je u nelegovaných ocelí, tj. přehřátí 

pro odlévání mikrolegované a legované oceli je v současné době cca 20-30 °C  

a pro obyčejné oceli je 30-35 °C. Pro udržení optimální teploty přehřátí v mezipánvi je 

vhodné použít externí zdroj tepla, plazmový příhřev; 

5) Ochrana licího proudu na zařízení plynulého odlévání: zabráněním vzniku plynových 

mikrobublin v podobě CO a H2, které by způsobovaly zhoršení kvality plynule litých 

bram lze uskutečnit např. pomocí změny ponorné trubice z připojovacího typu na zásuvný 

typ, ten bezprostředně zabrání vnikání vzduchu do oceli během plynulého lití, nebo 

změnou injektážního plynu z Ar na N2, resp. Ar+N2, který může způsobit podstatné 

snížení mikrobublin. 
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