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Abstrakt: 

  

   Cílem této bakalářské práce je ověření teorie vlivu teplotních fluktuací kontinuálně litých 

sochorů na povrchovou kvalitu válcovaných tyčí. Opakovanými pokusy v Třineckých 

Ţelezárnách a.s. bylo potvrzeno, ţe během kontinuálního odlévání se vyskytují v plynule 

litém předlitku opakující se teplotní fluktuace. Tyto teplotní odchylky mají negativní dopad 

na kvalitu odlévaného sochoru. Obsahem zkoumání bylo porovnání záznamů teplotní mapy 

na teplotním skeneru při kontinuálním odlévání a výsledků zkoušení kontroly povrchové 

kvality válcovaných tyčí. Naměřené výsledky byly zpracovány a porovnávány. 
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Abstract: 

 

The submitted bachelor thesis attempts to deal with a practical verification of the theory         

of thermal fluctuations in continuously cast billets having impact on the surface quality of 

rolled bars. Numerous experiments during continuous casting in Trinecke Zelezarny, a. s. 

(Iron and Steel Works in Trinec) have proven the occurrence of thermal fluctuations in 

continuously cast blanks. Generally, the disputed fluctuations have negative impact on the 

quality of continuously cast billets. The detailed examination was focused on comparison of 

temperature mapping records obtained by means of a temperature scanner during steel casting 

with the results of surface quality control tests of rolled bars. The measured figures were 

processed and compared. 
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1 ÚVOD 
    

   Vysoké poţadavky odběratelů na kvalitu oceli se postupem doby pořád zvyšují, coţ vede 

výrobce k neustálému zdokonalování technologii výrobních procesů a modernizaci zařízení 

pro výrobu oceli. Snahou výrobců je tedy vyrobit polotovar vysoké kvality. Prioritou jsou 

ovšem i výrobní náklady a náklady spojené s úpravou materiálu, např. doplněním nezbytných 

technologických operací pro zajištění povrchové kvality tyčí (broušení a loupaní). 

   Jedním z důleţitých faktorů ovlivňujících výslednou povrchovou kvalitu tyčí je předpoklad 

výroby kvalitního sochoru, bez výskytu škodlivých vměstků a povrchové necelistvosti. 

Zavedením zařízení plynulého odlévání bylo dosaţeno ekonomických a energetických úspor 

za současného zlepšení kvality plynule litých předlitků. I zde ale není situace zcela optimální, 

jelikoţ se i nadále setkáváme s povrchovými a vnitřními vadami. 

   Modely tuhnutí a následného chladnutí plynule litých předlitků predikují, ţe za ustálených 

podmínek je konstantní teplotní pole pro dané místo licího stroje. Provozním měřením na 

zařízení plynulého odlévání však byl prokázán výskyt opakujících se teplejších a chladnějších 

úseků, které přísluší vţdy určitým místům sochoru. Ukázalo se, ţe jejich vznik je iniciován jiţ 

v horní části krystalizátoru a ţe tyto teplotní změny zřejmě indikují nerovnoměrnost v tuhnutí, 

která by se pak měla projevit i ve struktuře a chemické homogenitě. [1]   

   Výsledkem této teplotní nehomogenity, můţe být i náchylnost ke vzniku povrchových a 

podpovrchových mikrotrhlin, které se mohou v průběhu tváření dále šířit. 
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2 STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK TECHNOLOGICKÉHO 

POSTUPU KONTINUÁLNÍHO ODLÉVÁNÍ 

 
 

   Zařízení plynulého odlévání (ZPO) je moderní a progresivní technologie výroby polotovaru 

z oceli, která je následně určena k dalšímu termomechanickému zpracování. V minulosti (do 

roku 1950) byla ocel odlévána do kokil, ve kterých byly vyráběny ingoty různých tvarů. 

Dodnes se pořád vyrábí touto cestou ocelové polotovary, ale v daleko menším kvantitativním 

měřítku. Moderní hutní provozy zavedly způsob výroby polotovarů pomoci ZPO, protoţe 

takto odlévaný polotovar disponuje vyšší kvalitou, produktivitou a celkovou efektivnosti 

výroby. V současnosti se díky této progresivní technologii hutní podniky v České republice 

blíţí celosvětovým standardům. Přibliţně 90% své produkce je odléváno a zpracováno na 

zařízeních plynulého odlévání. Podíl ocelí odlévaných do kokil je cca 9%. Z důvodu 

postupného zvyšování poţadavků odběratelů na kvalitu předlitků je prioritou výrobců zavádět 

dokonalejší technologie výrobních procesů. Snahou výrobců je tedy zefektivnit kontinuální 

výrobu předlitků splňující poţadavky odběratelů co do rozměru, kvality a vlastností 

s nejniţšími moţnými náklady na výrobu. 

 

 

 

Obrázek 1.  Schéma radiálního zařízení plynulého odlévání oceli [2]   
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2.1 Sochorové zařízení plynulého odlévání ZPO 2  
     

Počet licích proudů: 8  

Poloměr zakřivení:  9 m 

Odlévané formáty: 150 x 150 mm 

 

 

 

 

Tabulka 1.  Dispozice sochorového ZPO  v Třineckých železárnách a.s. 

Typ stroje CONCAST S 22/16-9 CCS 

Druh stroje Radiální  

Rádius 9/16 m  

Druh ohybu CCS - Concast Continuos Straihgtening  

(Kontinuální rovnání) 

Počet proudů 8 (2x4) 

Vzdálenost proudů 3 x 1200 /2460/ 

3 x 1200 mm 

 

Elektromagnetické míchače 

8 ks - v krystalizátorech (M-EMS) 

8 ks - 1,6 m pod krystalizátorem (S-EMS) 

1 ks (8. licí proud) - finální (F-EMS) 

Délky sochorů 6,0 m aţ 11,9 m 

 

 

Otočný licí stojan 

   Slouţí k manipulaci s licími pánvemi v prostoru ZPO nad licí plošinou, za účelem 

doplňování oceli do mezipánve z přiváţených licích pánvi, které prošly sekundární 

(mimopecní) metalurgii. Je tvořen dvěma otočnými rameny s nosnosti 300 tun. Hydraulický 

zdvih ramen umoţňuje práci se stínicími trubicemi v rozsahu 800 mm. Obě ramena jsou 

vybaveny váţícím systémem s digitálními výstupy. 
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 Mezipánvové vozy 

   Slouţí k manipulaci s mezipánvemi v prostoru odlévání. Nosnost mezipánvových vozů je 

35 tun. Jsou vybaveny elektromotorickým zdvihem, digitálním váţicím zařízením, dále 

hydraulickými panely pro nouzové uzávěry mezipánvi a ovládáním zátkových mechanismů. 

  

Stínicí trubice 

   Slouţí k ochraně licího proudu oceli z pánve do mezipánve a zabraňuje reoxidaci oceli. Jsou 

uchyceny k výlevce šoupátkového uzávěru pánve a druhou částí jsou ponořeny do tekuté oceli 

v mezipánvi. Do stínicí trubice se dmýchá inertní plyn, aby se zamezilo nasávání okolní 

atmosféry, ke kterému dochází vlivem podtlaku při průtoku tekuté oceli. 

 

Mezipánev 

  Mezipánev je ocelová nádoba s vnitřní vícevrstvou ţárovzdornou vyzdívkou, opatřena 

čtyřmi otvory s roztečí 1,2 m pro umístění ponorných výlevek. Slouţí k rozdělení tekuté oceli 

z pánve do krystalizátorů. Základní funkcí je rozdělit tekutou ocel do jednotlivých licích 

proudů s neustálou kontrolou průtoku v krystalizátoru, tudíţ má i funkci vyrovnávací, neboť 

slouţí k vyrovnávání průtoku mezi licí pánví a krystalizátory. V mezipánvi je moţnost 

uskutečňovat poslední metalurgické operace a tím podstatně ovlivnit výslednou čistotu 

sochoru. Mezi další důleţité funkce mezipánve, které podstatně ovlivňují kontinuální odlévání 

a kvalitu předlitku patří: 

 Sniţování ferostatických tlaků tekutého kovu 

 Vyrovnávaní rychlosti licích proudů 

 Minimalizaci rozstřiku kovu 

 Moţnost mikrolegování oceli 

 Teplotní homogenizaci odlévaného kovu 

 Odstraňování turbulencí licího proudu  

 Napomáhání separaci oxidů 

 Zabraňování vniknutí strusky do krystalizátorů 

 Zajišťování kontinuálního toku i při výměně licí pánve 

Výslednou jakost a strukturu odlitku můţeme také ovlivnit různým uspořádáním vnitřního 

prostoru, za pouţití hrázek, přepáţek (víceotvorových) a umístěním porézních tvárnic. 

V neposlední řadě také dohříváním oceli nad teplotu likvidu a dodrţením této teploty po čas 
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celého lití oceli. Z důvodu řady probíhajících dějů během proudění tekuté oceli v mezipánvi, 

je nutnost vytvořit optimální typ proudění zaručující, aby byla kaţdá částice kovu přibliţně 

stejnou dobu (retenční čas) v mezipánvi a v této době prošla stejnými oblastmi proudění. 

 

Ponorné výlevky 

   Jejich pouţití a úloha je téměř stejná jako u stínicích trubic, liší se však umístěním 

v technologickém procesu, jelikoţ jejích úkolem je přivádět tekutou ocel z mezipánve do 

krystalizátoru. Do ponorné výlevky je taktéţ dmýchán inertní plyn z důvodu prevence před 

sekundární oxidací a naplyněním oceli proudící z mezipánve do krystalizátoru. Ponorné 

výlevky jsou nejčastěji vyráběny z materiálů šamotových vysoce hlinitých (60-70% Al2O3), 

korundových (99% Al2O3), korundografitových, oxidu zirkonu, zirkonografitových, 

dusičnanu bóru, nebo „sialonu“ (Si3N4 – AlN – Al2O3) atp. [3].  

Úkolem ponorné výlevky je: 

 Ochránit licí proud před reoxidaci (naplyněním) oceli 

 Zamezit rozstříkávání kovů 

 Přivádět ocel do krystalizátoru liminárním proudem (rovnoměrnější rozmístění kovu 

po průřezu krystalizátoru) 

 Usnadňování vyplouvání škodlivých vměstků 

 Zabránit strhávání licího prášku a nekovových částic z hladiny do krystalizátoru.  

Tvar zvolené ponorné výlevky výrazně ovlivňuje kvalitu předlitků, dále také její hloubka 

ponoření do krystalizátoru, velikost, úhel sklonu výtokových kanálků a způsob ukončení 

(beznáporová a náporová).   

 

Krystalizátor  

   V krystalizátoru pokračuje spojitý proces kontinuálního odlévání oceli. Jeho hlavním 

úkolem je vysoký odvod tepla, vytvoření pevné vnější kůry, při zachování tekutého jádra ve 

středové oblasti předlitku. Vnější kůra musí být dostatečně silná, aby odolávala působením 

ferostatických tlaků, mechanickým napětím a deformacím po výstupu s krystalizátoru. Mezi 

hlavní části patří krystalizátor vyroben z elektrolytické mědi, která je dezoxidována fosforem 

a pochromována, a vodní plášť. V krystalizátoru, jakoţto primární zóně chlazení, se odvádí 

20-45 % veškerého tepla vyráběného předlitků. Nerovnoměrné odvádění tepla ovlivňuje 

teplotní napětí v krystalizátoru i v předlitku. Hlavní materiál pro výrobu krystalizátoru je 
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měď, protoţe má vysokou tepelnou vodivost a následným pochromováním dosáhneme vyšší 

ţivotnosti krystalizátoru.    

 V horní části je krystalizátor upevněn pomoci desek na vodní plášť, a výstupní úsek je volně 

pohyblivý. Krystalizátor je na obou koncích vybaven vodním těsněním. Za pláštěm 

primárního chlazení jsou umístěny cívky M-EMS, které disponuji vlastním chlazením. 

 

 

Obrázek 2. Schéma krystalizátoru včetně umístění elektromagnetického míchače 

M-EMS  [4] 

 

Elektromagnetické míchání 

   V současnosti se u sochorových ZPO pouţívají rotační statory elektromagnetických 

systémů míchání. Tyto statory vytvářejí rotační magnetické indukční pole, které indukuje 

vířivé proudy a ty  vytvářejí vzájemně elektromagnetickou sílu. Tato elektromagnetická síla 

působí na kaţdou jednotku objemu oceli a vyvolává míchací pohyb. Elektromagnetické 

míchání aplikované na ZPO představuje ve své podstatě velmi sloţitý magnetohydraulický 

proces kombinovaný navíc s pochody krystalizace a tuhnutí plynule odlévané oceli. Sloţitost 

celého procesu je umocněna ještě navíc tím, ţe jde o teploty vyšší neţ je licí teplota plynule 

lité oceli, která se při průchodu ZPO postupně sniţuje aţ na teplotu poměrně hluboko pod 

teplotou solidu příslušného odlévaného materiálu. Z materiálového a fyzikálně-chemického 

hlediska je průběh procesu spoluurčován širokým spektrem materiálových a termokinetických 

charakteristik plynule odlévané oceli, elektrických a magnetických veličin, které se k danému 

sloţení oceli vztahují. Rovněţ je široké spektrum konstrukcí a funkčních parametrů ZPO. 

Taktéţ konstrukce a pracovní parametry elektromagnetického míchání se děli dle jejich 

vzájemného uspořádání a synchronizace. [4]   

M-EMS 
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Druhy a umístění elektromagnetických míchačů na ZPO 2: 

 (M-EMS) – Mould Electromagnetic stirring – v krystalizátoru 

 (S-EMS) – Strand Electromagnetic stirring – za prvními zónami chlazení  

                                                                         (1,6 m pod krystalizátorem) 

 (F-EMS) – Final Electromagnetic stirring – v předpokládaném konci kuţele tekutého   

                                                                           kovu 

Sekundární zóna chlazení 

   Sekundární oblast chlazení se nachází pod krystalizátorem. V této sekci je na plynule litý 

předlitek stříkaná voda jako chladicí medium. Správný způsob chlazení je obzvlášť důleţitý, 

jelikoţ ovlivňuje povrchovou a vnitřní kvalitu předlitku a středové segregace. 

   Předlitek, který vzniká v krystalizátoru, je charakteristický postupnou tvorbou povrchové 

kůry, přičemţ opouští krystalizátor s tekutým jádrem. Po opuštění krystalizátoru je namáhán 

vlivem ferostatického tlaku s kombinací taţné, ohýbací a gravitační síly, coţ vyvolává 

mechanická napětí a deformace, které mohou vést ke vzniku trhlin. Na ZPO se pouţívají dva 

základní typy chladicích systémů, a to jednosloţkové (voda) a dvousloţkové (voda a vzduch).  

Optimální a účinné sekundární chlazení musí splňovat následující poţadavky[5]: 

 Rovnoměrnost chlazení povrchu předlitku 

 Intenzivní chlazení 

 Krátká doba kontaktu neodpařené vody s předlitkem 

 Regulovatelnost intenzity ostřiku 

 

Vedení sochorů 

   Vedení sochorů v licím oblouku zajišťují čtyři řady patních válečků, opěrné válečky na 

velkém rádiusu a čtyři vodicí stoličky. Všechny válečky musí být volně otočné, jinak hrozí 

vznik povrchových vad (rýhy), případně můţou vést aţ k průvalu. Vodicí stoličky umoţňují 

rozevření bočních válečků o 30 mm (2x15 mm) a horního válečku o 15 mm. 

   Po zahájení procesu kontinuálního lití do krystalizátorů je vyuţíván manipulátor 

startovacích tyčí, který umoţňuje zavést startovací tyče do krystalizátorů a zpět, a poté táhnou 

odlité sochory do taţně-rovnacích stolic. Sochory jsou plynule rovnány tak, aby byla zajištěna 

deformace s minimálním napětím. Kaţdá taţně-rovnací stolice je vybavena hydraulickým 

válcem, který zajišťuje přítlaky na sochor. Za taţnou stolicí dochází k odpojení startovací tyče 

od sochorů a zvednutí této tyče do tzv. parkovací polohy. [6]  
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Následně jsou předlitky dopravovány k dělícímu zařízení, které plamenem rozřeţe plynule 

litý předlitek na poţadované délky. Poté je sochor dopravován na značící zařízení k vyraţení 

tavby a dalších identifikačních znaků. Takto upravený sochor je dopravován na chladící rošty 

a následně převezen na sklad. 

 

 

 

 

3 VLIV TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ SOCHORU NA 

POVRCHOVÉ VADY 
 

3.1 Obecná charakteristika KJT 
     

   Prvopočátky kontijemné tratě se píši od roku 1960. Od této doby však důsledkem 

konkurenceschopnosti musela být jiţ několikrát modernizována, nejvíce v letech 2003-2004 a 

2008 s cílem vytvořit ocel jakostních značek SBQ (Special Bars Quality). Díky těmto 

modernizacím si rozšířila výrobní program a také větší výrobní kapacitu, která se teď 

pohybuje kolem 550kt ročně. Schéma kontijemné tratě v TŢ a.s. je znázorněno na (obr. 3). 

Výrobní program:  

 Kruhová ocel v tyčích – Ø 16-80 mm 

 Kruhová ocel ve svitcích – Ø 16-50 mm 

 Šestihran v tyčích –  16-48 mm 

 Šestihran ve svitcích –  16-38 mm 

 Oblinová plochá ocel 

 Klasická plochá ocel – 25x5  aţ  50x10 mm 

 Úhelníky rovnoramenné – 30x30x3  aţ  50x50x6 mm 

 Ţebírková ocel – Ø 10-32mm 

 Čtvercová ocel – 20x20  aţ  55x55 mm 
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Obrázek 3. Blokové schéma KJT v TŽ a.s. - pravá žíla [7] 

 

3.2 Technologie válcování a ochlazování oceli na KJT v TŽ a.s.   
 

Vsázka 

   Výchozím polotovarem jsou plynule odlévané sochory o rozměrech 150x150x12000mm 

s hmotností cca 2 tuny. Tyto sochory jsou nakládány pomoci jeřábů na vstupní nakládací rošt, 

poté jsou pomocí valníku dopraveny na zařízení k zaznamenání hmotnosti a délky, a následně 

dopraveny do krokové pece. 

 

Kroková pec 

    Ohřev polotovaru je prováděn v krokové peci firmy SIMATIC. Pro ohřev sochorů je 

pouţíván směsný plyn (vysokopecní, konvertorový a koksárenský) se vzduchem v daném 

poměru. Výkon pece je max. 120t/hod se ztrátou kovu zokujením cca 0,4 % a výhřevností 

kolem 8200 kJ/Nm
3
. Konstrukce a automatický řídicí systém zaručuje rovnoměrné prohřátí 

sochoru po celém průřezu s max. odchylkou ± 20 
o
C čímţ zabraňuje tepelným pnutím 

v materiálu během ohřevu.  
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Kroková pec je rozdělena do šesti ohřívacích sekcí: 

 Horní ohřívací zóna  

 Dolní ohřívací zóna 

 Horní vyrovnávací zóna (pravá strana) 

 Horní vyrovnávací zóna (levá strana) 

 Dolní vyrovnávací zóna (pravá strana) 

 Dolní vyrovnávací zóna (levá strana) 

 

Primární, sekundární a terciální ostřik okují  

    Slouţí k odstranění okují, které vznikly během ohřevu na sochoru. Odstraněním okují 

předcházíme většímu výskytu povrchových vad a rychlejšímu opotřebení válců. Pouţívaným 

mechanizmem je vysokotlaký ostřik s pracovním tlakem 22 MPa a průtokem aţ 10 l/s. 

 

Přípravné pořadí 

   Je to systém horizontálních a vertikálních stolic uspořádaných v pořadí H–V–H–V. 

Průměr válců je 620 mm s délkou těla válce 850 mm. Sochor kvadrátu 150 mm se po 

deformaci v přípravném pořadí, vlivem kalibrace válců, přetváří na výstupní vývalek 

kruhového průřezu o Ø 100 mm. Výstupní válcovací rychlost je přibliţně 0,4 m
.
s

-1
. 

 

Tepelně izolovaný valník 

   Následuje přímo za přípravným pořadím a slouţí k teplotní homogenizace po průřezu 

materiálu. V provalku dochází ke sníţení rychlosti chladnutí, rekrystalizaci materiálu a poté je 

zbaven okují na sekundárním ostřiku umístěným za termovalníkem. 

 

Předhotovní pořadí 

   Umoţňuje následné předválcování vývalku z původního průřezu Ø 100 mm na Ø 31-82 mm 

v závislosti na poţadovaném válcovaném rozměru. Válcovací rychlost je 0,3-0,5 m
.
s

-1
. Za 

předhotovním pořadím následuje výhybka s vodícími ţlaby slouţící k zavedení vývalku do 

pravého nebo levého hotovního pořadí. 
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Levé hotovní pořadí 

     Je sestaveno s 8 stolic uspořádaných v pořadí H-H-V-H-V-H-V-H. Výstupní válcovací 

rychlost dosahuje maxima 15 m
.
s

-1
. Válce mají Ø 320mm. Toto hotovní pořadí válcuje 

především betonářskou ocel o Ø 10 – 32 mm. Za těmito stolicemi následují chladící sekce 

Thermex slouţící k řízenému ochlazování betonářských oceli, a rotační nůţky dělící materiál 

na délkovou kapacitu chladicích loţí. 

 

Pravé hotovní pořadí 

   Taktéţ je sestaveno s 8 stolic uspořádaných v pořadí  H-H-V-H-V-H-V-H. Průměry válců 

jsou Ø 335 – 295 mm. Maximální výstupní válcovací rychlost je u tohoto pořadí aţ 15 m
.
s

-1
. 

Na pravém hotovním pořadí jsou válcovány především tyče, ale i šestihran, úhelníky, 

čtvercová a plochá ocel.  

 

Vodní box 1 (WB1) 

  Ve vodním boxu je válcovaný materiál ochlazován na předem určenou teplotu před finálním 

doválcováním na ASC stolicích. Za vodním boxem se nachází ostřik okují. Vodní box má 

délku 6 metrů a skládá se z 2 průchodů. V prvním průchodu se chladí válcovaný materiál do 

Ø 32 mm (běţné jakosti) a ve druhém aţ do Ø 80 mm (jakostní ocel SBQ). Ve druhém 

průchodu jsou 3 regulovatelné chladící sekce, chladicím mediem je voda. 

 

ASC stolice (automatic sizing control) 

   Dvoustolicové dokončovací pořadí v uloţení V – H. Výstupní válcovací rychlost dosahuje 

aţ 15 m
.
s

-1
. Tento systém je plně automatický s pouţitím laserů měřících rozměr válcovaného 

materiálu. Lasery umístěny za vertikální a horizontální stolicí on-line měřením automaticky 

nastavují regulaci rozměru s tolerancí ± 0,125 mm. ASC stolice pomoci laserů a automatizace 

ovládají, vyhodnocují a regulují čtyři základní veličiny válcování, kterými jsou: 

 

 Otáčky – MON systém 

 Tah mezi stolicemi – PMTC systém 

 Mezera mezi válci – AGC systém 

 Finální rozměr vývalku – HPC systém 
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Vodní box 2   (WB2) 

   Hlavním úkolem je řízené ochlazování vývalku na technologicky poţadovanou teplotu před 

vstupem na pravé chladící loţe a dosaţení poţadované mikrostruktury. Dalším přínosem 

rychlého ochlazení po předešlé deformaci je zabránění rekrystalizace a nárůstu zrna. 

 

Navíjecí linka - GARRET 

  Součástí tratě je i navíjecí linka pro navíjení kruhové oceli do svitků. Ta je vybavena vodní 

chladící skříní WB3 pro další moţné sníţení teploty vývalku vstupujícího do navíječky. Dále 

pak zařízením pro zrychlené ochlazování svitků profukováním vzduchu a izolovanými boxy, 

umoţňujícími naopak zpomalení procesu ochlazování svitků[8]. Svitky zavěšeny na hácích 

prochází stanovištěm kontroly rozměru, vizuální kontrolou povrchu, poté jsou z něj 

odstříhávány koncové části svitků a následně zkušební vzorky. Takto upravené svitky jsou 

slisovány, svázány ocelovou páskou, zváţeny a připraveny k expedici.       

 

Chladicí lože a technologie úpravy materiálu  

  Po vychladnutí materiálu na chladicích loţích, je materiál přiveden k 800 tunovým nůţkám, 

nebo pilám BRAUN, kde je materiál dělen na délky poţadované zákazníkem. Následně 

prochází tyče svazkováním, váţením, značením a expedici, nebo k další úpravě materiálů, 

jako jsou ţíhání, rovnání, tryskání, hrotování, ultrazvukové a defektoskopické kontrole, 

broušení povrchových vad, loupaní, leštění …atd.  

 

3.3  Vady tvářených výrobků 
 

Vady z předchozích výrobních operací 

   Mnoho vad ve tvářených materiálech jsou původu ocelárenského, jelikoţ vznikly jiţ při 

odlévání oceli (vměstky, staţeniny, povrchové vady). Takto vzniklé defekty se při tváření 

deformují. Deformací se můţe vada protáhnout ve směru válcování (obr. 4), případně se 

zvětšují nebo otvírají.  Mezi nejčastější povrchové vady patří podélné a příčné trhliny, dále se 

mohou vyskytovat trhliny na hranách, příčné prohloubení, ţebrování, výronky, přeplátování, 

oscilační vrásky a drobné pleny. 
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Obrázek 4. Změna struktury tvářeného materiálu a protahování povrchových vad 

 

 

Vady vzniklé v procesu termomechanického zpracování 

 

 Přeloţky – příčinou vzniku přeloţek je nejčastěji tzv. výronek vznikající přeplněním 

nebo nevyplněním kalibru. V následném průchodu se vlivem pootočení vývalku 

výronek zaválcuje a vzniká přeloţka (Obr. 5 a, b).[8] 

 Mechanické vady – rýhy a otlaky vznikají na povrchu tvářeného materiálu vlivem 

vadných tvářecích nástrojů, nebo také nedostatečným ostřikem okují, které mohou být 

následně zaválcovány, popřípadě nalepeny na válec a mohou vznikat otlaky. 

 Trhliny – Dělí se na trhliny podélné a příčné. Podélné trhliny vznikají v místech 

s vysokou koncentrací napětí. Tyto trhliny mohou vznikat i při kontinuálním lití 

sochorů. Obvykle se nachází v určitém úhlu k dělicí rovině a jsou s ní symetrické[9]. 

Příčné trhliny mohou taktéţ vznikat nevhodným plynulým odléváním, rozlišujeme je 

na středové a rohové[8]. Na (Obr. 6) jsou zobrazeny charakteristická místa pro výskyt 

těchto trhlin. 

 

 

Obrázek 5. Schematické znázornění vzniku přeložky [8] 

Struktura před 

válcováním 
Struktura po   

   válcování  

Povrchové vady 

Směr válcování 
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Obrázek 6. Typické místa podélných a příčných trhlin 

 

 

3.4 Vznik lomu během plastické deformace 
 

   Během plastické deformace mohou vznikat transkrystalické a interkrystalické lomy. 

Interkrystalické lomy se dále liší na lomy tvárné a křehké. I kdyţ se tyto lomy vzájemně od 

sebe liší, mohou na sebe vzájemně navazovat a tím vznikne lom smíšený, jelikoţ tvárný lom 

byl zakončen lomem křehkým.  

 

Obecně je lom vývojově charakterizován 3 stádii: 

 Vznik mikrotrhliny 

 Šíření trhliny 

 Vznik lomu 

 

Ke vzniku interkrystalických  lomů dochází při překročení hodnoty lomové pevnosti vlivem 

deformačního napětí. (Obr. 7) 

Středová trhlina 

Rohová trhlina 
Excentricita 
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Obrázek 7. Vliv velikosti deformace na deformační napětí, smykovou a lomovou pevnost [10] 

     

   Lomová pevnost je materiálovou a strukturní vlastností, taktéţ závisí na stavu napjatosti při 

určitém způsobu tváření. Mezi hlavní činitele ovlivňující výskyt křehkých lomů patří velká 

deformační rychlost, tahový stav napjatosti, heterogenita a hrubozrnnost struktury, vysoká 

koncentrace překáţek proti pohybu dislokací a u feritické struktury velmi nízká tvářecí 

teplota. U tvářených ocelí dochází k lomu zpravidla aţ při větších hustotách dislokací[10,11]. 

Mikrotrhliny – vznikají v místech koncentrací vysokých napětí, nebo při interakci dislokací 

pohybujících se v rovnoběţných, nebo k sobě vzájemně skloněných kluzových rovinách. 

Řada apriorních mikrotrhlin existuje v materiálu jiţ před tvářením. Při plastické deformaci 

ocelí hlavní mnoţství mikrotrhlin vzniká štěpením sekundárních částic a dekohezí 

mezifázového rozhraní matrice – částice. V ocelích jsou částice sekundárních fází tvořeny 

hlavně vměstky, karbidy a intermetalickými fázemi. Během dalšího plastického tváření ocelí 

doprovázeného zpevňováním mohou existující a deformací vzniklé mikrotrhliny buď zanikat, 

dočasně se přestávat šířit, nebo se dále šířit. Závisí to především na vlastnostech, krystalové 

mříţce, teplotě, stupni zpevnění, struktuře a na stavu napjatosti při plastické 

deformaci.[10,11]  

   Vlivem tlakového napětí v deformovaných oblastech můţe docházet k zániku mikrotrhlin  

a to tak, ţe se ocel vlivem usměrněné deformace vtlačuje do prázdných míst s trhlinami. 

Pokud má ocel dostatečné plastické vlastnosti, dojde k zacelení trhliny tlakovým svařením.  

Za vysokých tvářecích teplot můţe část mikrotrhlin také anihilovat následkem difúzního 

pohybu poruch a dislokací při současně probíhajících rekrystalizačních procesech[10]. 

Šíření trhlin – nastává přednostně v místech tvářené oceli pod účinky tahových napětí v silně 

zpevněné strukturní matrici nebo při její sníţené plastičnosti. V takovém případě postupně 
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rostou plošné mikrotrhliny v prostorové dutiny, které jako koncentrátory napětí způsobují 

protrhávání celistvé matrice vedoucí aţ ke vzniku lomu. Pokud nukleace mikrotrhlin a jejich 

šíření probíhá na krystalických rovinách uvnitř zrn, vzniká tvárný transkrystalický smykový 

lom, pokud na oslabených hranicích zrn, vzniká interkrystalický tvárný lom. Podmínkou 

vzniku tohoto mezikrystalového lomu je zvýšená koncentrace částic sekundárních fází, atomů 

povrchově aktivních prvků, výskytu apriorních defektů, natavování za vysokých teplot atp. 

 na hranicích zrn [10]. 

   Při tváření ocelí za studena a za tepla při obvyklých tvářecích teplotách je pevnost hranic 

zrn zpravidla vţdy vyšší neţ deformační kluzové napětí a napětí pro vznik tvárného 

transkrystalického lomu, a proto většina tvárných lomů je transkrystalických. Při vysokých 

tvářecích teplotách, blíţících se teplotě natavení ocelí, je tomu naopak a přednostně dochází k 

mezikrystalickým, obvykle křehkým lomům.(obr. 8) Výskyt mezikrystalických lomů je se 

stoupající deformační rychlostí posunován k niţším tvářecím teplotám, neboť stoupá τkr, 

kdeţto pevnost hranic zrn je na deformační rychlosti nezávislá. [10,11] 

 

Obrázek 8. Vliv deformační teploty na výskyt lomu při tváření oceli za tepla [11] 
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3.5 Metalografický rozbor povrchových vad 

 

   Předešlá kapitola byla věnována problematice vzniku lomu při plastické deformaci. Tyto 

lomy májí 3 průběhová stádia, a to: vznik mikrotrhlin, které šířením přecházejí v trhliny 

větších rozměrů, aţ dojde k lomu. Z hlediska kvality je tento jev velice nepřípustný, proto 

jsou trhliny blíţe prozkoumávány a specifikovány z hlediska jejich vzniku. Jedním ze 

způsobů zkoumání těchto povrchových necelistvostí je metalografický rozbor tyčí. Pro tuto 

analýzu jsou odebírány vzorky a následně zhotoveny příčné metalografické výbrusy 

zachycující označená místa vyskytujících se povrchových vad. Na (Obr. 9 a 10) jsou 

zobrazeny výsledky metalografických rozborů trhlin v tyčové oceli. 

 

  

a 

 

b 

 

  

c d 

Obrázek 9. Metalografický rozbor povrchových vad 

 

   Na obrázku 9a se nacházejí dvě šikmé trhliny, které jsou uvnitř zcela zokujené. První 

trhlina je 0,43 mm dlouhá a 0,40 mm hluboká. Druhá trhlina je hluboká 0,22 mm a má 

délku 0,30 mm. Na obrázku 9b je výsledek rozboru, ve kterém byly nalezeny dvě trhliny. 

První trhlina zasahuje do hloubky 0,26 mm a je 0,41 mm dlouhá. Druhá trhlina je 0,31 mm 

hluboká. Jedná se o trhliny ocelárenského charakteru, kde příčinou vzniku byly drobné 
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oxidické vměstky. Atypický tvar druhé trhliny na obrázku 9b, byl způsoben spojením dvou 

rozvětvených trhlin se společným ústím, a to mělo za následek vypadnutí části materiálu. 

  V rozboru uvedeným na obrázku 9c byla nalezena 0,82 mm dlouhá radiální trhlina 

s šířkou do 0,11 mm a na obrázku 9d byla pod povrchem rozvětvená šikmá trhlina, která 

byla 0,81 mm dlouhá a zasahovala do hloubky 0,74 mm. V okolí trhliny se nacházeli 

řádkovitě vyloučené drobné vměstky MnS. Po naleptání vzorků bylo zjištěno, ţe okolí 

trhlin je oduhličené. Mikrostruktura je tvořena feritem a perlitem. Vzniklé trhliny jsou 

ocelárenského charakteru. Trhliny jsou vyplněné sulfidy manganu. Příčina vzniku byla 

způsobena precipitací sulfidu manganu po hranicích zrn, a to mělo za následek 

interkrystalické šíření trhlin 

 

 

  

Obrázek 10. Metalografický rozbor povrchových vad 

 

Povrchová vada, která je zobrazena na obrázku 10 byla hluboká 0,94mm a široká 2,45mm. 

Průměrná tloušťka okují v oblasti vady činila 0,02 mm. V okolí vady nebyl zjištěn výskyt 

nekovových nečistot. Naleptaný stav prokázal, ţe v blízkosti vady nedošlo k výraznému 

oduhličení. Vedle povrchové vady se nachází zaválcovaná šupina o délce 3,06 mm a 

hloubce 0,13mm. Vznik vady byl způsoben neúplným zaválcováním materiálu v místě 

otlaku. 
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4 DETEKCE POVRCHOVÝCH VAD ČERNÝCH TYČÍ METODOU 

ROZPTYLOVÝCH TOKŮ 
 

 

4.1 Princip metody rozptylových toků 
   

Při zkoušení materiálu metodou magnetických rozptylových toků se vyuţívá rozptylových 

toků, které vznikají nad povrchovými vadami u předmětů zmagnetovaných ve vhodném 

směru. Princip metody je znázorněn na obr. 11. Zkoušený předmět je zmagnetován 

v podélném směru. Vyskytuje-li se na povrchu necelistvost (např. trhlina), která je přibliţně 

kolmá na směr magnetického toku (cca ± 45°) dojde v oblasti, ve které se nachází necelistvost 

k deformaci tohoto toku. Tato necelistvost má podstatně niţší permeabilitu neţ zkoušený 

materiál a tím vytvoří překáţku. Silokřivky částečně obtékají necelistvost a při tom jejich část 

vystupuje na povrch a vytváří tzv. rozptylový tok. [12] 

 

 

Obrázek 11. Vznik a princip snímaní rozptylového toku [13] 

 

4.2 Přístroj pro zkoušení povrchových vad metodou rozptylových toků 
    

Při pouţití rotační hlavy (obr. 11) se zkoušený předmět magnetuje magnetickými jhy 

v příčném (tangenciálním) směru. Jha, kterými protéká střídavý proud, jsou opatřeny 

stavitelnými pólovými nástavci, přizpůsobenými průměru zkoušené tyče. Mezi póly magnetu 

a zkoušeným povrchem je mezera. Uprostřed nich jsou na výkyvných odpruţených ramenech 

zavěšeny dvě sondy, z nichţ kaţdá má několik snímačů uspořádaných v řadě za sebou. Sonda 
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se snímači se dotýká zkoušeného povrchu a proti otěru je chráněná elementy z tvrdokovu. Při 

zkoušení se celá rotační hlava (magnet + snímače) otáčí a zkoušený předmět má pouze 

dopředný pohyb. Zkušební systém slouţí k nedestruktivnímu zkoušení feromagnetických tyčí 

z hlediska podélně orientovaných povrchových vad. Pro docílení co moţno nejpřesnějších 

zkušebních výsledků musí být povrch zkoušeného materiálu válcován za tepla, lesklý nebo 

zbavený volných okují. [14,15] 

   Přístroj pro detekci povrchových vad, který je zaloţen na principu zkoušení metodou 

rozptylových toků a je pouţíván v úpravně KJT, byl vyvinut institutem Dr. Foerstera pod 

názvem CIRCOFLUX
®
 DS (obr. 12,13). V Circofluxu (CFL) jsou zkoušeny feromagnetické 

tyče podle normy zkoušení EN 10221/ (b, c, d), lze však detekovat i vady hluboké pouze 0,1 

mm. CFL po odzkoušení ponechává tyče bez zbytkového magnetického pole, takţe 

nevyţaduje ţádné další demagnetizace. CFL dokáţe při max. rychlosti 2 m
.
s

-1
 a rotaci hlavy 

1200 otáček za minutu, odzkoušet celý povrch materiálu na tyči. 

 

 

Obrázek 12. Cicoflux DS, snímací systém Ro 100 [14]. 
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Obrázek 13. Popis rotační hlavy Circofluxu [14]. 

 

4.3 Princip metody vířivých proudů 
 

Umístíme-li do střídavého magnetického pole elektricky vodivý předmět, indukují se v něm 

tzv. vířivé proudy, soustřeďující se u jeho povrchu. Vliv vířivých proudů je vyuţíván 

v nedestruktivním zkoušení materiálu. Intenzita a rozloţení vířivých proudů závisí na 

některých vlastnostech materiálu, jako je magnetická permeabilita a elektrická vodivost. Toho 

můţeme vyuţít pro kontrolu záměn materiálu, měření tloušťky materiálu, měření tloušťky 

nátěrů a k detekci povrchových vad. Povrchové vady totiţ významně ovlivňují rozloţení 

vířivých proudů, jelikoţ povrchová nehomogenita narušuje jejich dráhu[12]. 

Na (obr. 14) je schematicky znázorněn princip metody vířivých proudů v tzv. průchozí cívce. 

Zkoušený předmět prochází dvojici soustředěných cívek. Vnější cívka (transformátor) je 

napájena střídavým proudem a budí magnetické pole v podélném směru, v jehoţ důsledku 

vznikají ve zkoušeném předmětu vířivé proudy. Ty vytvářejí svoje vlastní magnetické pole, 

které se od budícího pole odčítá. Ve vnitřní cívce, která plní funkci snímací, se pak indikuje 

napětí, jehoţ změny měříme[12].   

  1   Seřizovací klíč pro moţnost  

          ručního nastavení průměru 

 

2,8  Stupnice 

 

3,7  Magnetizační jha 

 

4,6  Zkušební hlava 

 

5,9  Zkušební ramena 
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Obrázek 14. Princip metody vířivých proudů [12] 

 

4.4 Defektomat HotRod – snímací systém T60  
   

   Jedná se o informační měřidlo slouţící k monitorování procesu válcování. Defektomat 

je pouţíván v KJT TŢ a.s. při válcování hladké kulatiny průměrů: 

 15 – 70 mm do tyčí 

 15 – 50 mm do svitků  

Pouţívá se pro všechny značky ocelí, které nejsou chlazeny ve vodní skříni WB2 za poslední 

ASC stolici. Na (obr. 15) je fotografie defektomatu HotRod v KJT.   

 

Obrázek 15. Defektomat HotRod 

Tento systém je jediná nedestruktivní zkušební metoda, která umoţňuje poměrně velmi 

přesné zkoušení při rychlosti (aţ 100 m
.
s

-1
) a vysokých teplotách (aţ 1200°C), aniţ by došlo 

k fyzickému kontaktu mezi cívkou a zkoušeným materiálem. Cívky a vodítka jsou chlazená 

vodou.  



 

31 

 

5 VLIV TEPLOTNÍCH FLUKTUACÍ KONTINUÁLNĚ LITÉHO 

SOCHORU NA POVRCHOVOU KVALITU 
 

   Na sochorovém ZPO je při plynulém odlévaní oceli kvadrátu 150x150 mm, při střední licí 

rychlosti 2,4 m/min, čas mezi vstupem tekuté oceli do krystalizátoru aţ do jeho plného 

utuhnutí přibliţně 5 minut. Za tuto dobu tuhnoucí objem oceli urazí vzdálenost cca 12 metrů 

(tzv. metalurgická délka). Projevy gravitační síly se během postupu zakřivení radiálního ZPO 

mění o 90°. Tato doba a vzdálenost je dostatečně dlouhá na to, aby se postupně vytvořili 

rozdílné produkty krystalizace a také neţádoucí mechanismy (např. makrosegregace). 

Primární fáze tuhnutí oceli v krystalizátoru je cca 20 sekund. V navazující zóně sekundárního 

chlazení jsou však jiţ podmínky odlišné. Teplo, které je odváděno z povrchu sochoru je 

kolísavého charakteru, jelikoţ se mění odvod tepla pří průchodu řadami trysek a mezerami 

mezi nimi. Podle modelových představ by však měla být historie tuhnutí plynule odlévaného 

sochoru stejná pro jakékoliv místo. Snímání teploty v určitém místě licího stroje by tedy mělo 

vykazovat konstantní teplotní průběh [1,16]. 

 

5.1 Vznik teplotních fluktuací 
 

    V souvislosti s aplikací dynamického teplotního modelu byly zjištěny, i za ustálených 

podmínek lití, změny povrchové teploty po celé délce sochoru. Následně bylo zjištěno, ţe tyto 

teplotní odchylky mají souvislost s licí rychlosti a ţe jsou svázány s konkrétním místem na 

sochoru. Všechny tyto uvedené skutečnosti byly zkoumány a potvrzeny pomocí teplotního 

skeneru a 3 pyrometrů umístěných v zóně sekundárního chlazení (Obr. 16).  

 

 

Obrázek 16. Umístění pyrometrů P1-P2-P3 a teplotního skeneru na 8. licím proudu 

ZPO2  

krystalizátor 

Taţně rovnací 

stolice 

Teplotní skener 

8. licí oblouk ZPO 2 

P1 

P2 

P3 

Malý rádius 

Velký rádius 
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Pyrometry snímaly teplotu z vnější boční strany a teplotní skener pořizoval teplotní mapu ze 

strany malého rádiusu. Na (obr. 17) je znatelná korelace naměřených hodnot skeneru a 

pyrometru, z čehoţ vyplývá, ţe tyto teplotní odchylky jsou v celém objemu[1,16].  

 

 

Obrázek 17.  Korelace naměřených hodnot skeneru a pyrometry 

   Pozornost byla dále věnována krystalizátoru. Na pokusném krystalizátoru byly instalovány 

termočlánky ze všech čtyř stran ve vzdálenosti 2 mm od vnitřního okraje. Termočlánky 

snímaly intenzitu odvodu tepla z daného místa krystalizátoru. Výsledkem měření bylo 

zjištění, ţe i v krystalizátoru „putují“ teplotní fluktuace, jak tomu bylo i v průběhu měření  

u pyrometrů. Všechny teplotní odchylky, které byly zaznamenány termočlánkem u hladiny, 

byly následně indikovaný i zbylými termočlánky se zpoţděním odpovídající vzdálenosti 

dělené rychlosti odlévání, viz (Obr. 18) [1,16]. 

 

Obrázek 18. Synchronizace 1. - 4. termočlánku po výšce krystalizátoru.  

(levá strana, 2 minuty) [1] 

870
880
890
900
910
920
930
940

0 2 4 6 8 10 12

te
p

lo
ta

 v
  °

C
 

délka sochoru v metrech 

 

Tavba 53877, jakost 23MNMC54
TČ  - pravý bok

80

120

160

200

9.78 10.18 10.58 10.98 11.38 11.78

minuta tavby

°C

TČ 1. ř.

TČ 2. ř.

TČ 3.ř.

TČ ř.4



 

33 

 

5.2 Technologický postup pokusu 
 

   Poznatky, které byly uvedeny v kapitole 5 a 5.1 svědčí o tom, ţe při plynulém odlévání 

opravdu dochází k nepravidelnému tuhnutí sochoru. Autorem výzkumné zprávy [16] bylo 

zjištěno, ţe kromě nerovnoměrnosti chemického sloţení po průřezu (makrosegregace) 

existuje v kontinuálním odlévání i fluktuace chemického sloţení v celé délce sochoru. V této 

souvislosti byla vyslovena hypotéza, ţe nerovnoměrnost v tuhnutí po délce celého sochoru 

můţe mít negativní dopad i na vznik povrchových a podpovrchových mikrotrhlin. Abychom 

mohli tuto hypotézu potvrdit, byl vytvořený rozsáhly pokus.  

   Na sochorovém ZPO u 8. licího proudu byl instalován v zóně sekundárního chlazení před 

první taţně rovnací stolici teplotní skener. Ten obrazově a datově snímal teplotní mapu 

plynule litého předlitku. Na dělícím zařízení byly tyto sochory rozřezány a označeny podle 

pořadí, v jakém za sebou následovaly. Následně byly tyto sochory válcovány v KJT TŢ a.s. a 

posléze odzkoušeny ve vířivoproudým zařízení DEFECTOMAT na povrchovou kvalitu. 

Takto vyválcovaný a odzkoušený polotovar byl rozřezaný na délku 6 metrů a všechny tyče 

byly označeny pořadovým číslem dle posloupnosti. Z kaţdého sochoru byl vytvořen jeden 

svazek, který obsahoval 11 tyčí. Po úplném vychladnutí tyčí následovala defektoskopická 

kontrola povrchu přístrojem Circoflux. Tyto tyče byly válcovaný v průměru 70, jakost oceli 

byla S355J2 a norma pro zkoušení EN 10221/D. Označení této normy znamená, ţe pokud je 

hloubka vady větší neţ 0,3 mm, je přístrojem detekována a vyhodnocena jako nevyhovující 

tyč. Vady na těchto tyčích jsou automaticky označeny bílou barvou a válečkovým 

dopravníkem dopraveny na vybrušovací centrum, kde jsou tyto vady vybroušeny. 

 

Tímto pokusem nám byly poskytnuty výsledky pro porovnání a vyhodnocení: 

 12 x skener teplotní mapy plynule litého sochoru 

 12 x záznam z monitorování procesu válcování 

 132 x výsledek měření povrchové kvality tyčí 
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6 PRAKTICKÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ POVRCHOVÝCH VAD A 

POROVNÁVANÍ ZÁZNAMŮ   

 

   Velice zajímavé bylo zjištění výsledků defektoskopické kontroly tyčí vyrobených ze 

sochorů, na kterých jsme skenovali teplotní mapu. I kdyţ se jednalo o tyče, které byly shodné 

tavby, jakosti i rozměru a byly za stejných podmínek odlévány, válcovány i zkoušeny, 

výsledky byly velice rozdílné. Tyto markantní rozdíly ve výsledné povrchové kvalitě jsou 

patrné z (Tabulka 2 a Obr. 19). Zatímco u 2. a 3. sochoru nebyla ve výsledku zkoušení ani 

jedna z jedenácti tyčí vyhovující, sochor č. 8 měl pouze 2 tyče nevyhovující. Zásadní rozdíl je 

i v počtu nástřiků, který se rovná počtu vad přesahujících hloubku 0,3 mm. 

Tyče, které byly vyválcovány ze sochoru č. 3, měly 67 nástřiku. Pokud bychom si tyto vady 

rovnoměrně rozloţili na všech 11 tyčí, vyšlo by nám, ţe na kaţdý metr tyče připadá jedna 

povrchová vada. Kdeţto u tyčí vyválcovaných ze sochoru č. 8, připadá jedna povrchová vada 

na kaţdou druhou tyč.  

 

 

Tabulka 2. Výsledky měření defektoskopické kontroly 

 

  

Procento 

dobrých tyčí 

(%) 

Dobré 

tyče 

Celkem 

tyčí 
PLP 

Délka 

tyčí 

(mm) 

Celková 

délka vad 

(mm) 

Počet 

nástřiků, 

vad 

18,2 2 11 1 67846 1327 30 

9,1 1 11 2 67797 1463 40 

0,0 0 11 3 67835 2989 67 

0,0 0 11 4 67834 1265 26 

18,2 2 11 5 67686 1389 31 

18,2 2 11 6 67823 1003 26 

54,5 6 11 7 67784 422 9 

81,8 9 11 8 67847 187 5 

9,1 1 11 9 67834 1467 28 

27,3 3 11 10 67685 620 15 

9,1 1 11 11 67923 1167 28 

27,3 3 11 12 67809 483 13 
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Obrázek 19. Výsledky měření defektoskopické kontroly 

 

   Na základě těchto výsledků byly prozkoumány teplotní mapy dvou nejlepších a dvou 

nejhorších sochorů z hlediska povrchové kvality válcovaných tyčí. Na (Obr. 20 – 23) jsou 

tyto výsledky zobrazeny. Kaţdý obrázek se skládá ze tří záznamů: 

 1. záznam – teplotní mapa plynule litých předlitku (PLP)  

 2. záznam – monitoring z procesu válcování ( Defectomat – HotRod)  

 3. záznam – defektoskopická kontrola (Circoflux)  

    

   Na sochoru č. 3 a 4 jsou dobře patrné změny teploty. Teplotní mapa těchto dvou sochorů je 

opravdu velice nehomogenní, s neustále se opakujícími teplejšími a chladnějšími místy. 

Četnost vad byla na tomto sochoru vysoká. Některé z detekovaných povrchových vad 

dosahovaly hloubky aţ 0,8 mm. Na přístroji Circoflux byl nastaven 2. práh snímání na vady 

přesahující hloubku 0.6 mm. Tyče vyválcované ze sochoru č. 3 a 4 překročily tuto hranici 

celkem 27 krát.  

   Pro porovnání byly zkoumány sochory č. 7 a 8. Na těchto sochorech je jasně znatelný 

úbytek teplotních změn. Z obrázku těchto sochorů by se dalo říci, ţe jsou i teplejší. Vady na 

tyčích z těchto sochorů překročily hloubku 0,3 mm pouze 14 krát a hloubku 0,6 mm jenom ve 

čtyřech místech.   

  



 

36 

 

 

 
Obrázek 20. Sochor č. 3 

 

 
Obrázek 21. Sochor č. 4 

 

 
Obrázek 22. Sochor č. 7 

 

 

 
Obrázek 23. Sochor č. 8 
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   Teplotní skener, který pořizoval obrazově teplotní mapu sochoru, zpracovával veškeré 

záznamy také do textového soboru (Excel). Rozsah tohoto skeneru je 650 – 1050°C. Tyto 

hodnoty udává v rozmezí 0 aţ 256 bitů. Na základě dosaţených výsledků a znalosti rozsahu 

měření, byly vytvořeny grafy kolísání teploty středové oblasti zkoumaných sochorů. 

Dvanáctimetrový sochor byl v textovém souboru sloţen z cca 6000 řádků a 74 sloupců. 

Kaţdému řádku v tabulce Excelu náleţely 2 mm délky sochoru. Na (Obr. 24 – 27) jsou 

zobrazeny grafy kolísaní teploty středové oblasti. 

   V (Tab. 3) jsou uvedeny průměrné hodnoty středové oblasti. Uvedené hodnoty byly 

zpracovány z celé délky sochoru. Z tabulky je patrné, ţe u všech sochorů byl rozdíl mezi 

teplejšími a chladnějšími místy cca 60°C.    

     

 Při porovnávaní všech čtyř grafů je však vidět znatelný rozdíl v četnosti těchto změn u 

sochoru č. 3 a 4. (Obr. 24 a 25) Tyto grafy také vykazují daleko prudší přechod z místa 

chladnějšího do místa teplejšího. Obecně lze říci, ţe jakmile křivka dosáhne maxima, prudce 

se ochladí na své minimum a po celé délce sochoru se tento jev neustále opakuje. Průměrná 

teplota, byla u obou sochorů cca 890 °C. Kolem této hladiny pak činil rozptyl teplot ± 30 °C. 

   Na (Obr. 26 a 27) jsou zobrazeny grafy sochoru č. 7 a 8. Tyto grafy mají o poznání 

rovnoměrnější teplotní pole. Nedochází zde k tak prudkým změnám kolísaní minimální a 

maximální hodnoty.  Patrná je zde i vyšší průměrná teplota, cca 910 °C.  

 

 

Tabulka 3.  Průměrné hodnoty kolísaní teploty po délce sochoru 

  

Sochor 3 Sochor 4 Sochor 7 Sochor 8 Sochor 3 Sochor 4 Sochor 7 Sochor 8

min. teplota 865,65 865 882 880 885,95 871,52 885,56 862

max. teplota 916,76 926 936 940 940,4 932,36 941,72 946

rozdíl teplot 51,11 61 54 60 54,45 60,84 56,16 84

středová oblast střed
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Obrázek 24.  Kolísaní teplotního pole středové oblasti - sochor č. 3 

 
Obrázek 25.   Kolísaní teplotního pole středové oblasti - sochor č. 4 

 

Obrázek 26.  Kolísaní teplotního pole středové oblasti - sochor č. 7 

 

Obrázek 27.  Kolísaní teplotního pole středové oblasti - sochor č. 8 
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7 ZÁVĚR 

 

 

   Cílem této bakalářské práce bylo ověření teorie vlivu teplotních fluktuací kontinuálně litých 

sochorů na povrchovou kvalitu válcovaných tyčí. Obsahem zkoumání bylo porovnání 

záznamů teplotní mapy na teplotním skeneru při kontinuálním odlévání oceli a výsledků 

zkoušení kontroly povrchové kvality válcovaných tyčí. 

   Ačkoli se jednalo o tyče, které byly shodné tavby, jakosti i rozměru a byly za stejných 

podmínek odlévány, válcovány i zkoušeny, výsledky byly velice rozdílné. Defektoskopickou 

kontrolou tyčí byla zjištěna různorodost povrchové kvality. Ve dvou případech bylo zjištěno, 

ţe všechny tyče vyrobeny z jednoho sochoru byly nevyhovující. Kdeţto u jiného sochoru byla 

situace zcela odlišná, 9 z 11 tyčí bylo bez výskytu povrchových vad. Pro porovnání byly blíţe 

prozkoumány teplotní mapy sochorů, ze kterých byly vyválcovány tyče nejhorší a nejlepší 

povrchové kvality. U sochorů, které vykazovaly nejhorší povrchovou kvalitu válcovaných 

tyči, byly zjištěny fluktuace teploty a zcela nehomogenní teplotní mapu po celé délce sochoru. 

Naopak tyče, které měly výbornou povrchovou kvalitu, procházely licím strojem s daleko 

homogennější teplotní mapou a vyšší teplotou po celé délce sochoru. 

 

   Prozkoumáním všech dosaţených výsledku byla potvrzena naše teorie. Nerovnoměrnost 

v tuhnutí sochoru má negativní dopad na povrchovou kvalitu válcovaných tyči.  

    

   Souvislosti s nerovnoměrným tuhnutím plynule litých předlitků budou předmět dalších 

výzkumů. Závislosti mezi kolísáním teplotního pole kontislitku a četností výskytu 

povrchových vad se musí prozkoumat podrobněji, tak aby bylo moţné tuto závislost měřitelně 

zobecnit a matematický popsat.   
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