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ABSTRAKT 



       Tato disertační práce se zabývá problematikou vzniku vnitřních necelistvostí ve vývalcích 

z nízkolegovaných ocelí na bázi Cr-Mo. Tato problematika byla v minulosti studována celou 

řadou autoru, nicméně nebylo dosaţeno dostatečně uspokojivých výsledků. Veškerá data a 

materiály, které jsou předmětem teoretického i experimentálního rozboru v této práci, 

pocházejí z Třineckých ţelezáren a.s. Vzhledem k tomu, ţe vnitřní necelistvosti jsou 

indikovány prostřednictvím ultrazvukové kontroly ve vývalcích aţ u vychlazených vývalků, 

jedná se o problematiku velmi komplikovanou a rozsáhlou. V rámci této práce byl proveden 

teoretický rozbor moţných příčin vzniku vnitřních necelistvostí ve vývalcích. Na základě 

systematického sledování provozních dat byla provedená regresní statistická analýza, která 

poukázala na dominantní faktory ovlivňující pravděpodobnost vzniků vnitřních defektů, 

konkrétně se pak jedná o vliv mikrolegování vanadem, licí rychlost a teplotu přehřátí oceli 

v mezipánvi. Na základě provedeného literárního rozboru, matematicko-fyzikálním 

modelováním a provedením celé řady experimentů (mikrochemické, fraktografické, 

metalografické rozbory, stanovení mikrotvrdosti a nárazové práce) byly objeveny další 

faktory, které mají přímý vliv na výskyt vnitřních necelistvostí. Jedná se o vliv strategie 

ohřevu v hlubinné peci před válcováním, vliv vměstků na bázi MnS a volba správného 

úběrového plánu na blokovně. Na základě těchto zjištění byla přijatá taková opatření, která 

vedla k postupnému sniţování zmetkovitosti výroby, přičemţ v současné době je moţné 

konstatovat, ţe výskyt vnitřních necelistvostí ve vývalcích z nízkolegovaných ocelí na bázi 

Cr-Mo nepřestavuje technologický ani finanční problém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



       This doctoral thesis deals about internal defects initiation in hot rolled billets from low-

alloyed Cr-Mo steels. The problem with internal defects occurence was already studied in the 

past by many authors however achieved results were not satisfactory enough. All data and 

materials which are discussed in the thesis are originally from Třinecké ţelezárny a.s. Because 

of fact that internal defects are indicated using ultrasonic device in already cooled billets it 

can be said that studied problem is very complicated and complex. The thesis includes 

theoretical analysis of possible reasons for internal defects occurence in hot rolled billets. 

Based on long time monitoring of industrial process data statistical analysis was performed. 

The analysis shown dominant factors that influences probability of internal defects creation. 

The most influential are vanadium microalloying, casting speed and steel superheat in 

tundish. On the basis of theoretical analysis, mathematical-physical simulations and 

performed of a wide scale of experiments (microchemical, fractography, metallography, 

microhardness and impact work determination) were investigated other factors that can be 

directly connected to internal defects occurence. The most crucial are influence of heating 

strategy in soaking oven before hot rolling, influence of MnS inclusions and proper rolling 

strategy at blooming. Due to gained knowledge it were performed countermeasurements 

which led to decrease of defects during production process. At the present time it is possible 

to say that initiation and propagation of internal defects in Cr-Mo based low-alloyed steels is 

not problem anymore.       
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1.ÚVOD 



       Nízkolegované oceli na bázi Cr-Mo představují důleţitou součást sortimentu vyráběného 

v rámci Třineckých ţelezáren a.s. (dále jen TŢ). Je to umocněno tím, ţe celá řada 

zahraničních výrobců přestává tento sortiment vyrábět. Lze usuzovat, ţe je to způsobeno 

nedostatečně rentabilní výrobou v důsledku obtíţí, se kterými se dlouhodobě potýkaly i TŢ.   

Zvládnutí technologie výroby bloků z nízkolegovaných ocelí na bázi Cr-Mo je komplikováno 

skutečností, ţe indikace vnitřních necelistvostí se realizuje teprve u vychlazených bloků po 

válcování, je tedy velmi obtíţně podchytit celý technologický výrobní tok a určit veličiny, 

které zásadním způsobem ovlivňují výslednou kvalitu vývalků.  

       Výzkum problematiky vzniku vnitřních necelistvostí se zaměřil nejen na značky oceli, 

které se vyznačovaly různou četnosti výskytu vnitřních necelistvostí, ale i na značky oceli, 

které se vyrábějí stejnými technologickými postupy a od problematických značek se lišily jen 

nepatrně v chemickém sloţení. Jako oceli velmi náchylné ke vzniku vnitřních necelistvostí je 

moţné označit značky 25CrMo4 a 34CrMo4. O něco niţší četnost vnitřních necelistvostí 

vykazovala značka EA4K, zatímco značky 42CrMo4 a A4K je moţné označit za zcela 

bezproblémové. Vzhledem k tomu, ţe autor disertační práce působí na detašovaném 

pracovišti v Třinci, hlavní pozornost byla upřená na značku 25CrMo4. Většina experimentů 

se uskutečnila na vzorcích z této značky oceli a nejinak tomu bylo při matematicko-

fyzikálním modelování termofyzikálních parametrů, napěťově-deformačních polí, teplotních 

gradientů aj.  

        

1.1 CÍLE PRÁCE 

 

       Disertační práce je věnována problematice objasnění příčin vzniku a šíření vnitřních 

necelistvostí ve vývalcích z nízkolegovaných ocelí na bázi Cr-Mo. Tato disertační práce 

sestává z teoretického rozboru, který se věnuje poznatkům autorů, kteří se touto případně 

podobnou problematikou zabývali v minulosti. V kontextu pozdějších zjištění byl kladen 

důraz především na část věnovanou mikrolegování oceli vanadem. Samotný výzkum probíhal 

tak, ţe se po dobu jednoho roku prováděl systematický sběr provozních dat, která byla 

následně statisticky zpracována. Na základě takto získaných indicií byla provedená celá řada 

experimentů, které umoţnily lépe pochopit mechanizmus iniciace a šíření necelistvostí 

přítomných ve vývalcích. Tam, kde nebylo moţné provést vhodné experimenty, byly vyuţity 

programy, které umoţňují modelovat matematicko-fyzikální veličiny. Na základě takto 

získaných poznatků, s přihlédnutím k provozním a ekonomickým moţnostem, byl 

optimalizován výrobní proces, a to na všech klíčových úrovních – plynulé odlévání oceli, 

ohřev kontislitků v hlubinné peci, úběrové plány na válcovně.  

Dílčí cíle práce jsou:  

 Literární rozbor problematiky vzniku vnitřních necelistvostí 

 Statistické vyhodnocení provozních dat 

 Realizace experimentů 

 Matematicko-fyzikální modelování 

 Objasnění příčin vzniku vnitřních necelistvostí 



 Návrh a ověření přijatých technologických opatření 

1.2. METODY PRÁCE 

       Vzhledem k zaměření disertační práce byl nezbytně nutný komplexní přístup ke 

studované problematice. V prvním stádiu byly studovány české i zahraniční odborné 

publikace vztahující se k problematice vzniku vnitřních trhlin u kontislitků a vývalků z ocelí 

na bázi Cr-Mo, případně ocelí, které jsou svým chemický sloţením a technologii výroby 

blízké sledovaným značkám oceli. Následovalo kritické zhodnocení těchto poznatků a jejich 

shrnutí v teoretické části disertační práce.  

       Výskyt vnitřních necelistvostí u bloků z nízkolegovaných ocelí na bázi Cr-Mo byl 

pravidelně analyzován ve vazbě na provozní podmínky v TŢ a.s. – sledování provozních 

parametrů na ocelárně, ZPO č.1., VH a Brámovém hospodářství. Jedná se o chemické sloţení 

tavby, teplotu přehřátí oceli v mezipánvi, koeficient přívodu tepla do krystalizátoru, licí 

rychlost, aplikaci M-EMS, letmou výměna mezipánvi, výskyt poslední tavby v sekvenci, 

pořadí licího proudu, kvalitativní a kvantitativní hodnocení vnitřních vad u kontislitků, doba 

ohřevu kontislitků v HP, počáteční teplota v peci, doba ohřevu před dosaţením teploty 

výdrţe, doba výdrţe na teplotě, teplota odpovídající plateau, výstupní teplota kontislitků 

z pece, časový interval taţení z pece, doba potřebná k dosaţení blokovny, počet průchodu 

válci na blokovně, teplota ve střihu na hydraulických nůţkách, počet ultrazvukových nálezů 

v blocích, formát kontislitků a formát vývalků. Sledovaná data byly následně statisticky 

zpracována pomocí programu StatGraphics Centurion.  

       U bloků, které vykazovaly vnitřní necelistvosti při ultrazvukové zkoušce po válcování 

byly odebírány vzorky, u kterých se prováděly makrochemické i mikrochemická analýzy, 

metalografický a fraktografický rozbor, stanovení mikrotvrdosti a nárazové práce, zkušebně 

pak i imerzní ultrazvuková měření. Rovněţ byl podniknut pokus o stanovení segregací vanadu 

na hranicích zrn za pouţití AES, nicméně tento experiment se nezdařil. 

       Z vybraných kontislitků a bloků byly odebrány vzorky pro zkoušku technologické 

tvařitelnosti na kvarto stolici FMMI VŠB-TUO, přičemţ hlavní důraz byl kladen na nalezení 

optimálních tvářecích teplot.  

       Za pomocí počítačového programu IDS byly studovány termofyzikální parametry oceli 

(hustota, teplotní roztaţnost, tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita a skupenské teplo 

solidifikace), a to s důrazem na vzájemné porovnání studovaných značek oceli a pochopení 

vlivu mikrosegregací na termofyzikální parametry. 

      Byl proveden teoreticky rozbor, který poukazuje na moţnosti zvýšení efektivity 

sekundárního chlazení na ZPO č.1 – vhodná volba vodních trysek, omezení Leidenfrostova 

jevu, aj. 

       Za pomocí programu MARC/Mentat byly studovány teplotní a napěťově-deformační pole 

v kontislitku během ohřevu v HP, a to s ohledem na různé ohřevové strategie. Na základě 

těchto zjištění pak byl proveden teoreticky rozbor ohřevového plánu a jeho následná 

optimalizace. Mezi výstupy této disertační práce patří rovněţ nové průchodové plány, který 

umoţní maximálně vyuţít stávající kapacitu blokovny VH a dále pak rozpracování 

perspektivní moţnosti zpomaleného válcování. 



       Většina poznatků a zjištění, z této disertační práce plynoucí, byly úspěšně aplikovány 

v provozních podmínkách a staly se součásti příslušných technologických předpisů. 

1.3. VÝROBNÍ PROCES 

       Nízkolegované oceli typu Cr-Mo jsou pouţívány k výrobě důleţitých části technických 

zařízení v petrochemickém průmyslu, pro dopravu plynných uhlovodíků, koncentrovaných 

kyselin a louhů. Dále se pouţívají k válcování bezešvých trubek, výrobě tlakových láhví, 

ocelových šroubů, popř. k jinému pouţití. Mezi Cr-Mo oceli s nejvýznamnějšími 

průmyslovými aplikacemi, které se vyrábějí v TŢ a.s., patří značky 25CrMo4, 34CrMo4, 

EA4K a A4K (jedná se o firemní označení ocelí v rámci TŢ a.s., které se běţně pouţívá i v 

odborné literatuře). Směrné chemické sloţení ocelí 25CrMo4, 34CrMo4, EA4K a A4K je 

shrnuto v Tab 1. 

Tab. 1: Směrné chemické složení ocelí 25CrMo4, 34CrMo4, EA4K a A4K. 

Prvek  

 

Značka 

C Cr Mn Mo Ni Si V 
   S 

P Al 

25CrMo4 
0,20 – 

0,28 

1,1 – 

1,4 

0,5 – 

0,8 

0,15 

– 0,3 

0,2 – 

0,3 

0,17– 

0,37 

0,03– 

0,05 

max. 

0,007 

max. 

0,007 

0,013

-0,03 

34CrMo4 
0,33 – 

0,37 

0,9 – 

1,2 

0,75 

–0,9 

0,17 

–0,3 

0,2 – 

0,3 

0,15– 

0,35 

0,06 -

0,09 

max. 

0,007 

max. 

0,007 

0,013

-0,03 

EA4K 
0,25 – 

0,28 

1,05– 

1,15 

0,7 – 

0,78 

0,18– 

0,28 

0,15– 

0,25 

0,2 – 

0,36 

0,03– 

0,06 

max. 

0,007 

max. 

0,007 

0,013

-0,03 

A4K 
0,25 – 

0,28 

1,05– 

1,15 

0,7 – 

0,78 

0,18– 

0,28 

0 – 

0,25 

0,2 – 

0,36 

0 – 

0,006 

max. 

0,007 

max. 

0,007 

0,013

-0,03 

 

U dalších prvků jako je dusík, titan a niob se jedná řádově o tisíciny hmotnostních procent.  

Obvykle se obsah vodíku v provozních tavbách TŢ a.s. pohybuje na úrovni od 1,2 do 1.8 

ppm. 

       Oceli předmětných značek se v TŢ a.s. vyrábí v konvertoru o hmotnosti tavby 180 tun,  

po odpichu tavby se ocel upravuje na zařízení sekundární metalurgie. Provede se chemická 

homogenizace inertním plynem. Teplotní homogenizace, úprava chemického sloţení a teploty 

se provádí pánevním příhřevem na zařízení LF. Následuje vakuové zpracování na stanici RH. 

Poté se oceli 25CrMo4, 34CrMo4, EA4K a A4K odlévají na pětiproudém ZPO č.1 přes stínicí 

trubici a mezipánev s chráněnou hladinou, přičemţ pouze pátý licí proud je vybaven 

elektromagnetickým míchačem (M-EMS). Ocel se odlévá ve formě kruhových kontislitků o 

průměru 410 a 525 mm. Odlévání probíhá v sekvencích 3 aţ 9 taveb. Kontislitky jsou po odlití 

za tepla děleny na pálicím stroji na příslušné sekundární délky. 



       Pokud jde o jedny z nejvýznamnějších parametrů plynulého odlévání oceli, tzv. přehřátí 

oceli v mezipánvi, rychlost odlévání a faktor intenzity přívodu tepla do krystalizátoru, 

pohybují se hodnoty přehřátí oceli v mezipánvi v intervalu 12 – 59 °C pro oba průměry 

kontislitků (410 i 525 mm), licí rychlost 0,46 – 0,53 m/s (pro kontislitky o průměru 410 mm) 

a 0,29 - 0,33 m/s (pro kontislitky o průměru 525 mm), faktor intenzity přívodu tepla do 

krystalizátoru 11,66 – 24 (pro kontislitky o průměru 410 mm) a 7,68 – 17,98 (pro kontislitky 

o průměru 525 mm). Schematicky je radiální ZPO znázorněno na Obr 1. 

 
Obr. 1: Schematické znázornění radiálního ZPO. Molten steel – roztavená ocel, ladle – pánev, tundish – 

mezipánev, submerged entry nozzle – ponorná výlevka, meniscus – meniskus, liquid pool – tekuté jádro, spray 

cooling – sekundární chlazení (vodní ostřik), support roll – podpůrné válce, solidifying shell – tuhnoucí kůrka, 

metallurgical length – metalurgická délka, cutoff point – místo dělení kontislitků, billet – kontislitek (Gjerkeš a 

kol. 2009). 

 

       Kontislitky z oceli 34CrMo4 se válcují v závodě Kladno-Dříň, zbylé značky pak v Třinci. 

Specifikem závodu Kladno-Dříň je skutečnost, ţe ohřev kontislitků se realizuje v krokových 

pecích a po válcování se vývalky ochlazují ve vychlazovacích jámách. Tato práce se 

přednostně zabývá značkami oceli válcovanými v Třinci. Kontislitky, které jsou odlity na 

ZPO č.1, se dle potřeb Válcovny hrubých profilů (VH) sázejí do starých (č. 10 aţ 17) a 

nových (č. 20 aţ 32) hlubinných pecí, (HP) a to buď teplé (relativně krátce po odlévání na 

ZPO č.1) nebo studené (s odstupem několika dnů a týdnů). Technologický předpis udává 

sázecí teplotu z pece 1260 °C, nicméně často je moţné se setkat s ohřevem na válcovací 

teploty vyšší, kdy teplota spalin z pece dosahuje hodnot 1300 – 1310 °C. Doba ohřevu se 

můţe v závislosti na provozních podmínkách velmi lišit pro oba formáty kontislitků (doba 

ohřevu se pohybuje v intervalu 8,5 aţ 18,5 hodiny), přičemţ nejméně dvě hodiny z této doby 

by měly slouţit k vyrovnání teplotní diference mezi povrchem a středem kontislitků. Staré a 

nové hlubinné pece se liší svou vzdálenosti od blokovny, přičemţ doba potřebná k tomu, aby 

se kontislitek dostal ze starých HP na blokovnu je cca 50 sekund, v případě nových HP pak 

cca 120 sekund. 



       Jakmile jsou ohřáty na tvářecí teplotu, kontislitky se válcují na blokovně do čtvercových 

bloků o rozměrech 180x180 mm aţ 280x280 mm (pro oba formáty kontislitků). Pro válcování 

kruhových kontislitků o průměru 410 mm se vyuţívá 11-ti průchodový plán, kdeţto pro 

formát 525 mm pak 17-ti průchodový plán. Vyválcované bloky jsou následně děleny na 

hydraulických nůţkách a následuje jejich ochlazování na vzduchu. Po vychladnutí jsou bloky 

přemístěny na Bramové hospodářství, kde se provádí ultrazvuková zkouška. Nevyhovující 

bloky, u nichţ jsou detekovány vnitřní trhliny nadlimitní velikosti (více neţ 8-10 mm – dle 

specifikací zákazníků) jsou následně zkráceny nebo sešrotovány.   

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

       Teoretická část disertační práce shrnuje poznatky z odborné literatury, které se přímo 

nebo nepřímo vztahují k problematice vzniku vnitřních necelistvostí ve vývalcích 

z nízkolegovaných Cr-Mo ocelí, a to jak z hlediska chemického sloţení oceli, podmínek 

plynulého odlévání, ohřevu před válcováním a samotného procesu válcování.  

2.1. POPIS VNITŘNÍCH NECELISTVOSTÍ 

Z hlediska objasnění příčin vzniku vnitřních necelistvostí u vývalků z ocelí na bázi Cr-Mo 

je podstatná otázka, jestli tyto vnitřní trhliny jsou důsledkem nevhodného ohřevu v HP, 

případně nevhodné technologie válcování, nebo zda jsou tyto trhliny přítomny jiţ ve 

výchozím kontislitku a posléze dochází k jejich zvětšování v průběhu válcování. Vyloučit 

rovněţ nelze vliv podmínek vychlazování vývalků. Systematické sledování kvality kontislitků 

poukazuje na skutečnost, ţe středové necelistvosti (trhliny, případně řediny) mohou být 

přítomny jiţ v kontislitcích (Obr 2). 



 
Obr 2: Příčný řez kontislitkem z oceli 25CrMo4 o průměru 525 mm s vnitřní necelistvostí;  zvětšení x0,26. 

Relativně malá necelistvost ve středu průřezu kontislitku se můţe v důsledku nevhodného 

ohřevu v HP a nevhodného úběrového plánu na blokovně dále rozvíjet, přičemţ velikost a 

tvar výsledného defektu jsou ve většině případů velmi podobné. Typická vnitřní necelistvost 

ve vývalku z oceli 25CrMo4 je na Obr 3. 

 
Obr. 3: Příčný řez blokem z oceli 25CrMo4 (kvadrát 260 mm) s vnitřní necelistvostí po válcování; zvětšení 

x0,31.  

 

Srovnáme-li v TŢ a.s. (závod Třinec) vyráběné značky oceli 25CrMo4, EA4K a A4K, 



ukazuje se, ţe nejčastěji se vnitřní necelistvosti detekované při UZ kontrole vyskytují u 

značky 25CrMo4, méně často u značky EA4K, zatímco u značky A4K se tyto defekty 

vyskytují jen velmi vzácně (Obr. 4). 

 
Obr. 4: Srovnání průměrného počtu UZ nálezů u značek oceli 25CrMo4, EA4K a A4K (vše pro formát kontislitků 

525 mm). 

Srovnáme-li výskyt vnitřních necelistvostí pro nejproblematičtější značku oceli 25CrMo4 

v závislosti na průměru kruhových kontislitků, ze kterých jsou následně vyválcovány bloky, 

ukazuje se, ţe jako výrazně problematičtější se jeví bloky vyválcované z kontislitků o 

průměru 525 mm, zatímco u bloků válcovaných z kontislitků o průměru 410 mm je výskyt 

vnitřních necelistvostí cca x3,5 niţší (Obr. 5). 

 
Obr. 5: Srovnání průměrného počtu UZ nálezů u značky oceli 25CrMo4 a průměry kontislitků 410 a 525 mm.  

Je ovšem nutné zdůraznit, ţe z kontislitků o průměru 410 mm se neválcují bloky 260x260 

mm (nejčastěji válcovaný sortiment; bloky 280x280 mm se válcují jen výjimečně), přičemţ u 

tohoto rozměru je výskyt vnitřních necelistvostí nejčastější (Obr. 6), se zmenšujícím se 
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příčným rozměrem vyválcovaných bloků klesá četnost UZ nálezů (u bloků 180x180 mm 

nebyl zaznamenám jediný defekt). 

 
Obr. 6: Srovnání četnosti výskytu UZ nálezů u bloků z oceli 25CrMo4 vyválcovaných do příčným rozměrů 

200x200; 220x220; 240x240 a 260x260 mm z kontislitků o průměru 525 mm. 

 

V dalším textu je tedy přednostní pozornost věnována značce 25CrMo4, formátu 

kontislitků 525 mm a blokům o příčném rozměru 260x260 mm. 

 

2.2. VLIV ODMĚŠOVÁNÍ PRVKŮ 

V odborné literatuře je moţné se setkat s celou řadou faktorů, které mohou souviset se 

vznikem vnitřních necelistvostí u nízkolegovaných ocelí na bázi Cr-Mo. Mezi potenciální 

příčiny vzniku objemových necelistvostí se řadí nevhodné chemické složení tavby. Často jsou 

uváděná doporučení mezi neţ se řadí sníţení obsahu Mo v oceli (Liška a kol. 2005; Bořuta a 

kol. 2005) Předpokládá se, ţe místně zvýšený obsah molybdenu by mohl mít za následek 

neţádoucí zvýšení deformačního odporu materiálu (Kvíčala 2008). Dalšími významnými 

prvky, jejichţ makrosegregace i mikrosegregace mohou lokálně zvýšit deformační odpor a 

podílet se na vzniku středových necelistvostí, jsou Cr, Mn a V (Vedani a kol. 2008). 

Zatímco negativní vliv vanadu se vzhledem k jeho mnoţství v oceli můţe projevit pouze 

při rovnání kontislitků (pokud je prováděno hluboko v dvoufázové oblasti), nebo při 

vychlazování bloků po válcování, negativní vliv odměšování prvků (chrómu, manganu a 

molybdenu) se můţe projevit i při válcování. Zatímco segregace chrómu a molybdenu mohou 

negativně ovlivnit (zvýšit) přetvárný odpor středové části provalku, negativní působení 

manganu se můţe realizovat prostřednictvím precipitace MnS na hranicích austenitických zrn 

- více neţ 60 % MnS precipituje na hranicích austenitických zrn (Farrugia 2010) – viz. Obr. 7. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

P
rů

m
ě

rn
ý 

p
o

če
t 

U
Z 

n
ál

e
zů

 200

220

240

260



 
Obr. 7: MnS částice na lomové ploše – červená šipka (Tehovnik a kol. 2006). 

 

       Z obecného hlediska je moţné konstatovat, vanad v oceli sniţuje náchylnost 

k vodíkovému zkřehnutí, zlepšuje únavové vlastnosti oceli, zvyšuje otěruvzdornost a 

prokalitelnost oceli (Epicera a kol. 2008).  Mezi výhody mikrolegování oceli vanadem patří 

dobrá rozpustnost V(C,N) v austenitu během ohřevu na tvařecí teplotu. 

Karbidy, nitridy a karbonitridy vanadu představují nejsnadněji rozpustné precipitáty ze všech 

běţně pouţívaných mikrolegujících prvků (V, Nb, Ti). Niob se řadí mezi silně karbidotvorné 

prvky a vanad s titanem pak mezi velmi silně karbidotvorné prvky (Meyrick 2001) U 

nízkouhlíkových ocelí obsahujících méně neţ 0,1 % hm. vanadu a méně neţ 0,02 hm. % 

dusíku dochází k úplnému rozpuštění všech karbonitridů vanadu při teplotě 1040 °C 

(Glodowski 2007). U středně uhlíkových a vysokouhlíkových ocelí pak dochází k úplnému 

rozpuštění V(C,N) aţ při teplotách vyšších. Glodowski (2007) uvádí teploty 1150 – 1250 °C, 

nicméně tyto hodnoty se nejeví jako reálné. Oceli mikrolegováné vanadem se rovněţ 

vyznačují předvídatelným, lineárním, nárůstem pevnosti v závislosti na rostoucím obsahu 

vanadu v oceli.  

       V posledních letech se čím dál častěji vyuţívá vanad jako vhodná náhrada niobu, a to 

z toho důvodu, ţe mikrolegování niobem bývá velmi často spojováno s výskytem 

povrchových trhlin a vnitřních necelistvostí (Patrick a Ludlow 1994; Hannerz 1985; Lankford 

1972; Mintz a Arrowsmith 1979), přičemţ výrazně negativní vliv na výskyt příčných trhlin 

v plynule odlévaných kontislitcích je připisován spolupůsobení Nb a N, a to jiţ při obsahu Nb 

0,01% a N 0,004% (Patrick a Ludlow 1994). Obdobně negativní vliv je připisován S, a to i 

v případě, ţe její obsah číní pouze 0,005%, jedná-li se o ocel mikrolegovanou niobem 

(Hannerz 1985). Dekoheze kovové matrice, v důsledku působení síry, na čele šířící se trhliny, 

vede ke křehkému interkrystalickému porušení za vysokých teplot. Nicméně síra nemůţe 

segregovat na neporušeném kovovém povrchu, uplatňuje se aţ po vzniku defektů 

(mikrotrhliny, dutiny, dislokace). Segregace síry na hranicích zrn sniţuje povrchovou energii 

oceli, coţ  stabilizuje jiţ přítomné dutiny a mikrotrhliny, coţ  umoţňuje jejich zrychlené šíření 

(Grabke 2006). 

       Z hlediska zjemnění zrna představuje mikrolegování vanadem vhodnou alternativu 

k hliníku, obzvláště u ocelí určených pro následné tepelné zpracování (Glodowski 2007). Vliv 



různých mikrolegujících prvků na hrubnutí austenitického zrna v závislosti na teplotě je 

znázorněn na Obr. 8: 

 
Obr. 8: Vliv mikrolegujících prvků na hrubnutí austenitického zrna v závislosti na teplotě. Temperature – 

teplota; Avg grain diameter – průměrná velikost austenitických zrn. Šrafované oblasti představují limit 

pozitivního vlivu jednotlivých prvků na zhrubnutí zrna (Glodowski 2007). 

 

Statistická analýza velikosti precipitátů V(C,N)  u nové varianty TRIP oceli, která obsahovala 

0,22 % C; 0,02 % V a byla zakalená z teploty 775 °C (doba výdrţe 180 s) rychlostí 20 °C/s 

s následnou výdrţí na teplotě 400 °C (300 s) s dalším ochlazováním rychlostí 5 °C/s aţ na 

pokojovou teplotu, ukázala, ţe rozměry většiny precipitátů jsou z intervalu 4 – 12 nm, coţ je 

patrné z Obr. 9. 

  

 
Obr. 9: Statistické rozdělení velikosti částic V(C,N) u nízkouhlíkové a nízkolegované oceli ; particles diameter – 

průměr částic, percentage of particles – procentuální četnost částic(Perrard a Scott 2007). 

 

 Schopnost precipitátů V(C,N) bránit růstu austenitických zrn při ohřevu kontislitku v peci je 

podmíněná jejich velikosti (při dlouhodobém ohřevu dochází k postupnému růstu těchto 



precipitátů) a dále pak jejich rovnoměrnou distribuci. Z Obr. 10 je patrné, ţe precipitáty 

V(C,N) jsou řádově desetkrát menší neţ Fe3C. 

 

 
Obr. 10: Srovnání velikosti a distribuce Fe3C - (A) a V(C,N) – (B) po kalení do vody z teploty 775 °C. Snímek 

z TEM – extrakční replika (Perrard a Scott 2007).  

 

Analýza vlivu mikrolegujících prvků na nárůst meze kluzu a pokles tranzitní teploty u oceli 

s obsahem C 0,2 % a Mn 1,8 % ukázala, ţe nejefektivněji se jejich působení  projevilo (při 

ekvivalentním mnoţství mikrolegujících prvků) v případě aplikace niobu (Obr. 11). 

Předpokládá se, ţe je to způsobeno skutečností, ţe NbC jsou v intervalu teplot tvaření za tepla 

(1200 – 1050 °C) méně náchylné ke koagulaci neţ částice TiC a TiN. Částice NbC tedy 

efektivněji brání růstu nově rekrystalizovaných zrn austenitu. Vliv precipitace vanadu na 

zjemnění zrna při tvaření za tepla je výrazně niţší, jelikoţ precipitace VC nastává aţ v oblasti 

teplot, kdy je tvaření za tepla u konce. Má-li se projevit pozitivní vliv mikrolegování vanadem 

i při tvaření za tepla, je nezbytné aby ocel obsahovala zvýšené mnoţství N, jelikoţ VN a 

V(C,N) precipitují při vyšších teplotách neţ VC. Takto vyloučené karbidy a karbonitridy 

vanadu mohou pozitivně ovlivňovat velikost rekrystalizovaných austenitických zrn (obzvláště 

v závěrečných fázích tváření za tepla).   



 
Obr. 11: Vliv mikrolegujících přísad na nárůst meze kluzu a pokles tranzitní teploty. Increase YS – nárůst meze 

kluzu; temperature – teplota; Nb, Ti, V content – obsah Nb, Ti, V; GZ – vliv zjemnění zrna; W – vliv 

precipitačního zpevnění (Adamczyk 2007). 

 

       Precipitace vanadu probíhá tak, ţe nejprve vznikají VN a V(C,N) a teprve po vyčerpání 

zásob dusíku v oceli dochází k precipitaci VC. Ve skutečnosti se ovšem jen vyjímečně jedná o 

čisté nitridy vanadu, nýbrţ o komplexní karbonitridy, přičemţ podíl C/N se odvíjí od 

dostupnosti dusíku. V počáteční fázi precipitace, kdy je k dispozici dostatečné mnoţství 

dusíku, můţe obsah obsah uhlíku v V(C,N) představovat cca 5 % a s klesající dostupnosti 

dusíku tento podíl roste (Li a kol. 2007). Zatímco u nízkolegovaných ocelí v teplotním 

intervalu 1100 - 1180°C precipituje vanad takřka výhradně ve formě VN,  pod teplotou 

1100°C se zvyšuje podíl uhlíku v precipitátech vanadu – V(C,N), přičemţ při teplotě 920°C je 

jiţ veškerý dusík vyloučený. Pod touto teplotou uţ precipituje vanad výhradně ve formě VC, 

nebo se zvyšuje obsah uhlíku v jiţ vyprecipitovaném V(C,N). Precipitace vanadu je ukončená 

při teplotě cca 700°C (Scott a kol. 2005). 

       U ocelí se středním obsahem uhlíku vede mikrolegování oceli vanadem aţ 

dvojnásobnému nárůstu meze kluzu při daném obsahu uhlíku ve srovnání s běţnou uhlíkovou 

oceli (viz. Obr. 12) a ještě vyšší meze kluzu při kombinovaném mikrolegování oceli vanadem 

a niobem. 

 

 



 
Obr. 12: Vliv mikrolegování vanadem a niobem na mez kluzu u ocelí se středním obsahem uhlíku. Carbon – 

uhlík; plain carbon steel – uhlíková ocel; Yield Strength – mez kluzu. Vše při laboratorní teplotě (Sawada a kol. 

1994). 

 

       Obdobný vliv mikrolegování ocelí vanadem, resp. současného mikrolegování ocelí 

vanadem a niobem, je moţné pozorovat na pevnost ocelí v tahu při daném mnoţství uhlíku ve 

srovnání s konvenční uhlíkovou oceli, dobře je to patrné z Obr. 13. 

 

 
Obr. 13: Vliv mikrolegování vanadem a niobem na mez pevnosti u ocelí se středním obsahem uhlíku. Carbon – 

uhlík; plain carbon steel – uhlíková ocel; Tensile Strength – mez pevnosti. Vše při laboratorní teplotě (Sawada a 

kol. 1994).  

 



Mikrolegování ocelí vanadem, resp. současné mikrolegování ocelí vanadem a niobem má za 

následek zvýšení tranzitní teploty při daném obsahu uhlíku ve srovnání s konvenční 

uhlíkovou ocelí (Obr. 14). 

 

 
Obr. 14: Srovnání tranzitní teploty u uhlíkové oceli a ocelí mikrolegovaných vanadem a niobem. Carbon – uhlík; 

plain carbon steel – uhlíková ocel; 27 J Transition Temperature – tranzitní teplota při nárazové energii 27 J 

(Sawada a kol. 1994). 

 

Mezi další výhody mikrolegování oceli vanadem patří skutečnost, ţe vanad má 

z mikrolegujících prvků relativně nejmenší vliv na teplotu při níţ dochází k potlačení 

rekrystalizace, coţ je významné především v případě dynamické rekrystalizace při tváření za 

tepla.  

Vliv mikrolegujících prvků na teplotu při níţ dochází k potlačení rekrystalizace je znázorněn 

na Obr. 15: 

 



 
Obr. 15: Vliv mikrolegujících prvků na teplotu při níž dochází k potlačení rekrystalizace. Initial solute content – 

počáteční obsah v tuhém roztoku; Recrystalization temperature – rekrystalizační teplota (Cuddy 1982). 

 

Z hlediska mechanizmu precipitace VC, VN a V(C,N) je moţné konstatovat, ţe při tuhnutí 

kontislitku dochází v oblasti stabilního austenitu k heterogenní nukleaci VC, VN a V(C,N) na 

dislokacích, hranicích austenitických zrn (Obr. 16a) a na částicích MnS (viz. Obr. 16b)   

 

  

Obr. 16: A- částice VN lemující hranice hranice austenitických zrn (Li a kol. 2002) ; B – precipitace nitridu 

vanadu na částicích MnS (Li a kol. 2004).  

 

V celé řadě případů mohou vznikat i sloţitější multifázové inkluze neţ jak je tomu na Obr 

16B. U ocelí dezoxidovaných hliníkem, které jsou mikrolegovány nejen vanadem, ale rovněţ 

i titanem (často se jedná o středně uhlíkové kovárenské varianty nízkolegovaných Cr-Mo 

ocelí) je moţné se setkat s multifázovými inkluzemi tvořenými MnS, (Ti,V)(C,N) a AlN (Obr. 

17) (Balart a kol. 2002). 
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Obr. 17: Multifázové inkluze v středně uhlíkové oceli mikrolegované vanadem a titanem. 1 – MnS; 2 – 

Ti,V(C,N); 3 - AlN. (Balart a kol. 2002). 

 

 

2.3. VLIV PRECIPITACE VANADU NA VZNIK DEFEKTŮ 

 Vzhledem k tomu, ţe válcovací teploty jsou příliš vysoké na to, aby na hranicích 

austenitických zrn precipitovaly karbidy, nitridy a karbonitridy vanadu (např. karbid VC se v 

nízkolegovaných ocelích rozpouští jiţ nad 900°C), jeví se jako pravděpodobnější, ţe 

negativní efekt precipitace karbidů, nitridů a karbonitridů vanadu se realizuje jiţ při plynulém 

odlévání na ZPO č.1. U ocelí mikrolegovaných vanadem hrozí, ţe deformace v „kritickém“ 

teplotním intervalu 800 ÷ 1000 °C (oblast rovnání kontislitků) můţe mít za následek vznik 

trhlin v předlitku. V tomto teplotním intervalu dochází k precipitaci V(C,N),VN  a VC, coţ má 

za následek výrazně vyšší deformační odpor v centrální části předlitku. Obecně se u 

mikrolegovaných ocelí doporučuje zvolit takový reţim odlévání, kdy v kritickém intervalu 

teplot nedochází k ţádné nebo jen minimální deformaci kontislitku. Závislost tvařitelnosti 

oceli na obsahu vanadu v kritickém intervalu teplot je znázorněna na Obr. 18. 

 
Obr. 18: Závislost tvařitelnosti oceli mikrolegované vanadem, resp. niobem na obsahu mikrolegujících prvků a 

teplotě. Temperature – teplota; Reduction of Area – kontrakce (Baker 2009). 

 



Studium mechanizmu porušení nízkouhlíkových ocelí mikrolegovaných vanadem (u 

zkušebních těles došlo k předehřevu na 1400 °C a následně pak k desetiprocentní kompresi na 

servohydraulickém stroji v teplotním intervalu 1400 – 1300 °C, následovalo ochlazení 

rychlosti 10 °C/s na příslušné teploty, při kterých se realizovaly izotermické tahové zkoušky), 

ukázalo, ţe v oblasti s výrazně sníţenou tvařitelnosti (700 – 800 °C) byly pozorovány dva 

typy interkrystalického porušení, a to interkrystalická dekoheze a koalescence mikrotrhlin. Při 

teplotě tvaření 700°C byla lomová plocha tvořená fazetami a mikrotrhlinami, při vyšších 

teplotách (aţ 1000 °C) je jejich podíl méně patrný, coţ je patrné z Obr. 19 

 

 

 
Obr. 19: Mechanizmus porušení nízkolegovaných ocelí mikrolegovaných vanadem při teplotě 700 °C (19A), 800 

°C (19B a 18C), 900 °C (19D) a 1000 °C (19E) (Rezaeian a kol. 2009). 

 

       Mikrochemický rozbor provedený Balartem a kol. 2003 na povrchu lomové plochy (50 

kg ingoty byly válcovány na kulatinu o průměru 25 a 50 mm, následně došlo k ohřevu na 

teplotu 1200 °C a po hodině výdrţe na teplotě následovalo ochlazování na vzduchu) prokázal, 

ţe štěpné fazety u středně uhlíkové oceli mikrolegované vanadem byly hojně pokryty 

precipitáty V(C,N). 

       Crowther (1994) se domnívá, ţe s výrazným vlivem vanadu na vznik příčných trhlin 

v plynulé odlévaných kontislitcích je moţné se setkat obzvláště v případě, ţe je přítomný 

rovněţ dusík v mnoţství cca 0,02%, obsah dusíku 0,005% jiţ tento autor povaţuje za 

bezpečný z hlediska moţnosti vzniku vnitřních defektů u kontislitků. 

Vedani a kol. (2009) poukazuje na skutečnost, ţe šíření trhliny po hranicích zrn původních 

austenitických zrn dochází především tehdy, jestliţe jsou ve struktuře oceli přítomny velmi 

jemné precipitáty.  

       Nicméně je nutné zdůraznit, ţe názory na mikrolegování ocelí na bázi Cr-Mo vanadem se 

velmi liší. Existují názory, ţe mikrolegování vanadem naopak přispívá ke sníţení výskytu 

mikrotrhlin v plynule lité oceli (Ghosh 1990).  
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V odborné literatuře je moţné se setkat rovněţ se snahou kvantifikovat míru náchylnosti 

ke vzniku středových trhlin u nízkolegovaných Cr-Mo ocelí. Za tímto účelem byl zaveden 

index náchylnosti ke vzniku trhlin PSR:
                                                                  

 

2.5.7.10.2  TiNbVMoCuCrPSR                                                                      (1)
 

 

přičemţ  PSR < 0 by mělo indikovat nízkou náchylnost ke vzniku trhlin (Hart a Mitchell 

1995). 

Z rozboru hodnot indexu PSR pro sledované značky oceli vyplynulo, ţe nejniţší 

náchylnosti ke vzniku trhlin by se měla vyznačovat značka A4K (PSR = -0,31), o poznání 

vyšší náchylnosti ke vzniku trhlin by měly vykazovat značky EA4K (PSR = -0,01) a 25CrMo4 

(PSR = +0,05). Tyto předpovědi jsou plně ve shodě s provozními daty. Index PSR pro ocel 

značky 34CrMo4 (nejkritičtější značka), která se v minulosti vyznačovala nejvyšším 

výskytem UZ nálezů, a to 92 %, nabýval hodnoty aţ +1,0. 

Isaev (2009) zavedl pro hodnocení náchylnosti ocelí ke vzniku vnitřních trhlin při 

plynulém odlévání index cm, který vyjadřuje negativní vliv povrchově aktivních prvků v oceli, 

přičemţ hodnota tohoto indexu by neměla přesáhnout 0,012: 

ZnSnPbSbcm 1,05,075,0                                                                       (2) 

U značek ocelí, které jsou předmětem této disertační práce nepřesáhla hodnota indexu cm 

0,006. 

 

2.4. MIKROLEGOVÁNÍ TITANEM 

 

 Bylo prokázáno, ţe mikrolegování oceli titanem má za následek výrazné zjemnění 

austenitické struktury (Baker 2009). Vliv mikrolegování titanem na zjemnění austenitického 

zrna je výraznější neţ v případě, ţe je ocel současně mikrolegovaná dalšími prvky (Nb, V), 

coţ je patrné z Obr. 20 

 



Obr. 20: Vliv mikrolegujících prvků na velikost austenitického zrna. Temperature – teplota; Austenite grain size 

– velikost austenitického zrna (Langeborg a kol. 1999). 

 

K Obr. 20 je nicméně nutné poznamenat, ţe při teplotách nad 1300 °C se jiţ uplatňuje pouze 

vliv mikrolegování titanem, jelikoţ precipitáty vanadu a niobu jsou jiţ rozpuštěny. 

       Mikrolegování titanem umoţňuje dosaţení velmi jemnozrné struktury díky tomu, ţe titan 

se vyznačuje vysokou afinitou k dusíku (entalpie tvorby TiN je -170 kJ.mol
-1

) a jeho 

rozpustnost v austenitu je minimální, přičemţ TiN se můţe vylučovat přímo z taveniny 

(Grabarz a Pickering 1986). 

Vysoká stabilita TiN a TiC i při vysokých teplotách, ve srovnání s VC, VN a V(C,N), 

umoţňuje udrţet pod kontrolou růst austenitických zrn u předválků, které vzhledem ke svým 

rozměrům (např. kruhový kontislitek o průměru 525 mm) vyţadují dlouhodobý prohřev v peci 

před válcováním (běţně se jedná o teploty kolem 1300 °C) (Baker 2009). Rozpustnost 

karbidů a nitridů jednotlivých prvků je znázorněná na Obr. 21.  

 

Obr. 21: Stabilita karbidů a nitridů prvků v závislosti na teplotě. Chromium carbide – karbid chrómu, 

molybdenum carbide – karbid molybdenu; solution content – obsah v roztoku (Baker 2009). 

 

Z výše uvedeného obrázku je patrné, ţe při teplotě řádově 1300 °C zůstává ve struktuře oceli 

nerozpuštěn výrazně větší podíl TiN, zatímco VN a VC jsou jiţ rozpuštěny.   

 Pokud je cílem mikrolegování oceli titanem dosaţení jemnozrnné struktury, musí být tato 

ocel dostatečně dezoxidovaná a odsířená (příčinou je vysoká afinita titanu ke kyslíku a síře). 

Pozitivní vliv mikrolegování titanem se projeví nejen zjemněním struktury oceli v průběhu a 



po tváření za tepla (Mintz a Crowther 1997; Fu a kol. 1988), ale rovněţ při ochlazování 

kontislitku na ZPO č.1. V odborné literatuře  (Grabarz a Pickering 1986) bylo 

dokumentováno, ţe mikrolegování titanem podporuje vznik rovnoosých krystalů na úkor 

kolumnárních krystalů. Mikrolegování titanem můţe rovněţ přispět k minimalizaci vzniku 

vnitřních trhlin v plynule odlévané oceli. Předpokládá se, ţe příčinou této skutečnosti je 

vylučování TiN při podstatně vyšších teplotách neţ v případě Nb a V. Tím pádem zbývá jiţ 

jen relativně malé mnoţství dusíku pro vznik Nb(C,N) a V(C,N). Pozorován byl rovněţ 

pozitivní vliv mikrolegování titanem u ocelí mikrolegovaných niobem, nebo vanadem. U 

ocelí mikrolegovaných niobem bylo dosaţeno zlepšení tvařitelnosti v oblasti sníţené 

tvařitelnosti (800 – 900 °C) (Ghosh 1990). U ocelí mikrolegovaných vanadem umoţňuje 

dodatečné mikrolegování titanem dosáhnout vyšší prokalitelnosti (DeArdo 1988). Přidání 

malého mnoţství titanu do oceli systematicky zlepšuje tvařitelnost za tepla, a to tak, ţe částice 

TiN, které mohou precipitovat přímo z taveniny, vytvářejí přednostní místa pro heterogenní 

nukleaci Nb(C,N) a V(C,N), přičemţ karbonitridy niobu a vanadu mohou precipitovat jiţ při 

vyšších teplotách a omezí se tak jejich negativní vliv jejich precipitace v oblasti sníţené 

tvařitelnosti (Vedani a kol. 2008). Existují ovšem i názory, ţe současné mikrolegování oceli 

titanem a vanadem, resp. niobem vede k výraznému poklesu tvařitelnosti v teplotním 

intervalu 900 – 1100 °C. Je nutné ovšem zdůraznit, ţe se jednalo o ocel, která bylo legovaná 

titanem na poměrně vysokou úroveň 0,12% a sníţená tvařitelnost byla důsledkem precipitace 

TiC v austenitu (Mintz a kol. 1989).  

       Další pozitivní vliv mikrolegování titanem se projeví tak, ţe titan je přirozeným 

konkurentem hliníku ve vazbě na dusík, přičemţ precipitáty AlN sniţují kohézní síly na 

hranicích austenitických zrn, coţ se negativně projeví v oblasti sníţené tvařitelnosti při 

plynulém odlévání (Vedani a kol. 2008). 

       Za účelem sníţení četnosti výskytu podélných a příčných trhlin v kontislitcích po 

plynulém odlévání se kromě mikrolegování oceli Ti doporučuje současně co nejniţší obsah N, 

S, Al Crowther (1994). 

       Mikrolegování titanem na úroveň 0,01 % můţe kromě zjemnění austenitického zrna 

v důsledku precipitace TiN působit jako konkurent manganu při tvorbě sulfidů, jelikoţ 

entalpie tvorby TiS (-168 kJ.mol
-1

) se jen nepatrně liší od entalpie tvorby MnS (-155 kJ.mol
-1

).  

(Pickering 1994). Nicméně při krystalizaci přednostně vzniká MnS, a to především v případě 

řízeného (pomalejšího) ochlazování taveniny a při vyšším podílu mezidendritické taveniny 

(Francová a kol. 2006). Deformace nekovovových vměstků, obzvláště pak MnS, v průběhu 

válcování za tepla zhoršuje tvařitelnost. Díky tomu, ţe TiS vytváří menší (izolované) částice, 

které nepodléhají výrazným tvarovým změnám v průběhu tváření za tepla, zatímco MnS se 

shlukují do klastrů, je moţné prostřednictvím TiS modifikovat tvar vměstků a sníţit tak 

náchylnost ke vzniku trhlin v průběhu tváření za tepla (Pickering 1994).  

 



2.5. MATEMATICKO - FYZIKÁLNÍ POPIS PROCESU PLYNULÉHO 

ODLÉVÁNÍ 

       Z matematicko – fyzikálního hlediska lze proces přenosu tepla a rozloţení teplot při 

plynulém odlévání popsat obecnou rovnicí tepelného toku za nerovnováţných podmínek, 

která má v trojrozměrném případě tvar: 
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 Jq  reprezentuje teplo generované při skupenské přeměně. Předpokládáme-li, ţe tepelná 

vodivost a hustota jsou pouze funkcí teploty, pak rovnice (3) nabývá ve dvourozměrném 

případě tvar: 
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Aproximujeme-li rovnici (4) konečnými diferencemi, pak je moţné rovnici (4) vyjádřit ve 

tvaru: 
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kde n+1 je index vztaţený k budoucímu času a index n koresponduje s aktuálním časem, t  

je přírůstek času, x a y jsou souřadnice, i a j indexují pozici, kritérium stability je pak dáno 

vztahem: 
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Skupenskou přeměnu oceli  solidusliquidus  je moţné matematicky vyjádřit ve tvaru: 
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kde fs je podíl nově vzniklé tuhé fáze a 








kg

J
L  je latentní teplo procesu solidifikace. Za 

předpokladu, ţe fs závisí pouze na teplotě mushy zóny, rovnice (8) můţe být zapsána ve tvaru: 
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Provedeme-li substituci q v rovnici (5), měrnou tepelnou kapacitu lze pak vyjádřit 

následovně: 
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f
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kde výraz  TfL s  /  je tzv. pseudo-měrná tepelná kapacita. Na teplotním intervalu, ve 

kterém se realizuje proces solidifikace, fyzikální veličiny musí být stanovovány 

s přihlédnutím k přítomnosti tekuté a tuhé fáze, které koexistují ve vzájemné rovnováze při 

kaţdé teplotě, a to následovně: 

  LsLS KfKKK                                                                                                            (11) 

   sLsLS dfLcfccc .´                                                                                                  (12) 

  LSLS f                                                                                                               (13) 

kde indexy L a S reprezentují tekutou a tuhou fázi (Santos a kol. 2003).  

Latentní teplo skupenské přeměny pro uhlíkovou ocel je cca 268 kJ/kg a jeho pokles mezi 

teplotou likvidu a solidu je přibliţně lineární (Štětina 2007). Entalpii oceli lze vypočítat ze 

vztahu: 
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Z hlediska tepla, které je soustavou licího stroje odváděno z kontislitku, lze uvaţovat teplo 

odvedené krystalizátorem a dále pak tepelné ztráty způsobené vodními tryskami, přítlačnými 

válci, konvekcí a radiaci.  

Průměrné teplo odvedené krystalizátorem vyjadřuje empirický vztah: 

5,0.  mm
m k
dt

dQ
                                                                                                                        (16) 

kde 







2m

MW
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 (Štětina 2007). Empirická rovnice, která charakterizuje chladící účinek vodní 

trysky má tvar: 
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Doporučená hodnota součinitele přestupu tepla v zóně sekundárního chlazení se dá určit ze 

vztahu: 
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kde  mh  je tloušťka kontislitku (Štětina 2007). 

Teplo, které odvádí přítlačné válce z kontislitku lze vyjádřit jako: 



 ambrolrol
rol TTdhtc
dt

dQ
 .

2

1
.                                                                                              (19) 

kde  2md  je plocha válce,  KTrol  je teplota válce a  KTamb  je okolní teplota (teplota 

vzduchu). 

V oblasti kontislitku, která není chlazená vodními tryskami ani není ve styku s přítlačnými 

válci, se uvaţuje přenos tepla konvekcí. Koeficient přestupu tepla z povrchu kontislitku do 

okolí vyjadřuje empirický vztah: 

 
ambsurfnat TThtc  .84,0                                                                                                     (20) 

kde  KTsurf  je povrchová teplota kontislitku (Štětina 2007).  

Na celé ploše kontislitku, s výjimkou ploch v dotyku s válci, se při ochlazování kontislitku 

realizuje radiace. Z tohoto důvodu je nutné ke všem koeficientům přestupu tepla od konvekce 

připočíst redukovaný koeficient přestupu tepla od radiace: 

  
ambsurfambsurfrad TTTThtc  ... 22                                                                                     (21) 

2.6. PLYNULÉ ODLÉVÁNÍ OCELI 

       Vyjdeme-li z předpokladu, ţe jiţ ve středové části kontislitků jsou přítomny necelistvosti 

(trhliny, řediny), jeví se jako klíčové parametry plynulého odlévání, které mají zásadní vliv na 

jejich výslednou kvalitu. Mezi parametry, které ovlivňují výslednou kvalitu kontislitků, patří 

teplota přehřátí oceli v mezipánvi, licí rychlost, koeficient přívodu tepla do krystalizátoru, 

intenzita primárního a sekundárního chlazení, aplikace elektromagnetického míchače 

v krystalizátoru (M-EMS), realizace letmé výměny mezipánve a výskyt poslední tavby 

v sekvenci.  

Jako výrazně problematičtější se jeví kontislitky o průměru 525 mm, kdeţto výskyt UZ 

nálezů u vývalků z kontislitků o průměru 410 mm je výrazně niţší pro všechny značky ocelí. 

Je to dáno tím, ţe kontislitky o průměru 525 mm jsou podstatně náchylnější ke vzniku 

středových segregací a dalších defektů. Příčinou vzniku mikrosegregací je nerovnováţný 

průběh tuhnutí, tj. podmínky termodynamické rovnováhy jsou nastoleny pouze na rozhraní 

solidu-likvidu, nikoli v celém objemu. V dendritu tedy vzniká koncentrační gradient. Podobný 

mechanizmus se uplatňuje i při vzniku makrosegregací. Ve středu kontislitku, kde tavenina 

tuhne později, se tak mohou hromadit např. eutektika bohatá na legující prvky (Szturc a kol. 

2004). 

Na Obr. 22 znázorněn je příčný řez čtvercovým kontislitkem s typickou strukturou 

(analogicky je tomu u kruhových kontislitků). 



 

Obr. 22: Příčný řez čtvercovým kontislitkem s typickou strukturou krystalů (Brower a Flemmings 1962). 

 

       Schematické znázornění příčného řezu kontislitkem. Povrchová vrstva je tvořená velmi 

jemnými, náhodně orientovanými krystaly, rovnoosými krystaly, které vznikly v důsledku 

vysoké intenzity ochlazování povrchové vrstvy kontislitku. Pod touto vrstvou se nachází 

sekundární zóna, která je tvořená kolumnárními krystaly. Tyto krystaly rostou v přednostním 

krystalografickém směru, a to ve směru <100> (KPC mříţka austenitu). Střední část předlitku 

je tvořená rovnoosými krystaly, které vznikají tuhnutím vysoce konstitučně podchlazené 

taveniny ve středu kontislitku a dále pak částmi krystalů z kolumnární zóny, které jsou 

odlamovány proudící taveninou. Mezidendritické prostory obsahují zvýšené mnoţství 

legujících prvků (pozitivní segregace), které mají obecně za následek vyšší deformační odpor 

centrální části předlitku při tvaření. V důsledku kontrakce oceli se středová část předlitku 

vyznačuje staţeninami, přičemţ jejich růst, resp. koalescence několika staţenin můţe vést ke 

vzniku vnitřních defektů (Brower a Flemmings 1962). 

 

2.6.1. TEPLOTA PŘEHŘÁTÍ A RYCHLOST LITÍ 

 

       Analýza taveb za roky 2004 a 2005, která byla provedená v TŢ a.s., ukázala pro 

sledované značky oceli 34CrMo4 a 25CrMo4, ţe teplota oceli v mezipánvi byla 

v poţadovaném rozmezí teplot (ve vztahu k teplotě likvidu), tedy o 25-30°C vyšší neţ teplota 

likvidu, u 24 % taveb (rok 2004), resp. 18 % taveb (rok 2005). 

Posunutí optimálních teplot oceli v mezipánvi na teplejší stranu ukazuje na moţnou 

příčinu vzniku vad u kontislitků, pokud není rychlost odlévání ke zvýšené teplotě upravena 

(Longauerová 2005, Kang a kol. 2009). 



Nejnovější práce zabývající se vznikem trhlin u kruhových tyčí o průměru 78 mm 

vyrobených z oceli 42CrMo4 (Vazdirvanidis 2009) poukazuje na skutečnost, ţe vnitřní 

trhliny, které jsou detekovány po válcování za tepla při ultrazvukové kontrole, jsou 

důsledkem nevhodné teploty odlévané oceli a nevhodné rychlosti odlévání. Při válcování 

dochází k šíření a zvětšování zárodečných trhlin, které vznikly při odlévání předlitku. 

Důleţitou úlohu sehrává rovněţ rychlost odlévání. V případě příliš vysoké licí rychlosti je 

profil tekutého jádra velmi zvětšený, coţ podporuje přemosťování spojené s velkými dutinami 

a středovou pórovitosti. Neţádoucí je rovněţ nízká rychlost odlévání, a to kvůli vzniku kavit a 

zvýšení středové segregace ve středové oblasti odlévaných produktů (Ghosh 1990). 

Dále bylo zjištěno, ţe nejméně defektů se vyskytovalo při nejmenším přehřátí a relativně 

vysoké rychlosti odlévání. Naopak při relativně velkém přehřátí (35  39 °C) byl rozsah 

necelistvostí výraznější. Je to dáno tím, ţe podíl středové krystalizační zóny s rovnoměrnými 

krystaly se zvyšuje s poklesem licí teploty taveniny, resp. sníţením jejího přehřátí 

v mezipánvi (Etienne 1983). Vysoká teplota přehřátí oceli podporuje dendritický růst krystalů, 

coţ má za následek, ţe legující přísady a nečistoty, které jsou v tekuté oceli rozpuštěné, 

segregují v mezidendritických prostorech.  

Existují rovněţ indicie, ţe příčinou iniciace trhlin při vychlazování utuhlých kontislitků by 

mohly být precipitační procesy (Dai a kol. 2007). 

 

2.6.2. VLIV M-EMS 

       Bylo prokázáno, ţe citlivost oceli na tvoření trhlin se značně sniţuje, odlévá-li se při 

nižších teplotách nebo pouţije-li se elektromagnetického míchače v krystalizátoru (M-EMS), 

coţ zaručuje podstatné zjemnění zrna a zmenšení chemické heterogenity (Etienne 1983). 

Mezi další výhody aplikace M-EMS patří výhodnější podmínky nukleace a tvorba krystalů se 

stejně dlouhými osami na úkor krystalů dendritických, které jsou velké, anizotropní a jejichţ 

přítomnost je obecně neţádoucí (Bargalík a kol. 2002).  

Elektromagnetické míchání oceli v krystalizátoru vede k tomu, ţe na rozhraní 

likvidus/solidus se ulamují špičky rostoucích dendritů, které se posléze stávají zárodky pro 

rovnoměrnější rovnoosou strukturu. Elektromagnetické míchání je primárně vyuţíváno pro 

kontrolu (regulaci) tuhnoucí struktury a tím také osové segregace a pórovitosti. Kromě toho, 

pokud je EMS aplikováno v oblasti krystalizátoru, je dosahováno příznivých efektů v oblasti 

povrchové i podpovrchové kvality kontislitků. Vliv M-EMS na způsob krystalizace je 

znázorněn na Obr. 23. 



 
Obr. 23: Vliv M-EMS a teploty přehřátí na způsob krystalizace u nízkouhlíkové C-Mn oceli (Raclavský 2004). 

 

 Mimo aplikování elektromagnetického míchání v krystalizátoru (M-EMS) se pouţívá 

EMS také pro licí proud (S-EMS) a v pozici těsně před finální solidifikaci (finální 

elektromagetické míchání - F-EMS). V praxi se pouţívají rovněţ různě kombinované 

míchače. V TŢ a.s. se na ZPO č.1 vyuţívá pouze M-EMS.  

Elektromagnetické míchání v krystalizátoru se pouţívá na většině licích strojů za 

účelem zlepšování povrchové kvality a přenosu tepla v krystalizátoru. Kromě těchto 

uvedených výhod ovlivňuje M-EMS také i vnitřní kvalitu, coţ je důsledkem zrychleného 

sniţování přehřátí v průběhu počátečních fází tuhnutí, indukovaného střihového lámání 

koncových špiček dendritických krystalů a opakované distribuci segregovaného materiálu. 

Protoţe tyto vlivy elektromagnetického míchání v krystalizátoru mohou ovlivňovat tuhnoucí 

materiál několik metrů za oblastí míchání (Morwald a kol. 1996; Beitelman 1988; Beitelman 

1999), pouţívání samotného M-EMS neznamená ţádnou výhodu z hlediska zjemňování zrna 

a segregací, coţ by bylo jinak moţné dosahovat pomocí odlévání při niţších úrovních 

přehřátí. I přes pouţívání této technologie je velice důleţitá kontrola úrovně přehřátí při 

odlévání.  

       Na tomto místě je nutné zmínit ještě jednu skutečnost, a to ţe elektromagnetické míchání 

můţe nepříznivě změnit strukturu - problému tzv. „bílých pásů“, přičemţ někteří zákazníci 

odmítají odebírat sortiment válcovaný z kontislitků, u kterých jsou patrné právě tyto „bílé 

pásy“ (Stercken 1995).  

 

 

2.6.3. INTENZITA SEKUNDÁRNÍHO CHLAZENÍ 

 

       Důleţitá z hlediska vnitřních pnutí v kontislitku a potenciálního vzniku vnitřních trhlin je 

intenzita sekundárního chlazení. Zvláště citlivé na tvoření trhlin jsou feritické oceli, zatímco 

austenitické oceli jsou podstatně méně citlivé. Vzhledem k tomu, ţe vnitřní trhliny vznikají aţ 

v zóně sekundárního chlazení (SCH), jejich vznik můţe být zapříčiněn nerovnoměrně 

intenzivním chlazením (Dolejší a kol. 1987). Velmi zajímavá je zmínka o příčinách vzniku 

středových/povrchových trhlin u předlitků odlévaných na zařízení firmy CONCAST (Smirnov 



a Ukhin 2009). Analýza procesu tuhnutí v krystalizátoru ukázala, ţe rychlost tuhnutí kůrky 

v rozích předlitku je 1,5-2x vyšší neţ odpovídá rovinným povrchům. Není-li zajištěn 

rovnoměrný odvod tepla z předlitku, takto vznikla nehomogenita během procesu krystalizace 

způsobuje neţádoucí pnutí, která mohou vyústit v trhliny, dobře patrné je to z Obr 24. 

 

                                       Obr. 24: Příčný řez sochorem kv.250 mm (Pandey a kol. 2009). 

 

       Szturc a kol. (2004) analyzovali centrální dutiny u předvalků z oceli typu 34CrMo4 a 

dospěli k závěru, ţe mají charakter krystalizačních defektů a pocházejí z licího stavu a 

vznikají při tuhnutí kontislitku. Autoři se dále domnívají, ţe tyto dutiny musí vznikat mnohem 

dříve neţ případné vady, které souvisejí se známými oblastmi sníţené tvářitelnosti, kdy můţe 

docházet ke vzniku a šíření interkrystalických trhlin.  

Výzkum prováděný v Číně poukazuje na pokles výskytu trhlin ve středu průřezu 

kontislitků v důsledku optimalizace intenzity primárního a sekundárního chlazení na ZPO. 

Podle této studie, která byla prováděná na vanadem mikrolegované oceli pro ţelezniční 

nápravy, by snížení intenzity primárního chlazení a naopak zvýšení intenzity sekundárního 

chlazení mělo vést ke sníţení středových segregací a poklesu výskytu vnitřních trhlin (Chen a 

kol. 2009). 

 

2.6.4. MOŢNOSTI ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY SEKUNDÁRNÍHO 

CHLAZENÍ 

       Problematika sekundárního chlazení při plynulém odlévání  patří mezi klíčové faktory, 

které ovlivňují výslednou kvalitu předlitku nejen z hlediska vnitřní struktury, ale především 

povrchovou kvalitu předlitku. Tato podkapitola si klade za cíl přinést návrhy, které by 

s minimálními finančními nároky přinesly signifikantní pokles výskytu povrchových a 

vnitřních vad u kontislitků a dále pak nezanedbatelnou úsporu vody. 

       V zásadě existují tři stěţejní mechanizmy, kterými je předlitek ochlazován v zóně 

sekundárního chlazení, a to zářením, odvodem tepla při kontaktu s vodícími válci a vodním 

chlazením. 

       Celá řada zahraničních odborných publikací se zabývá problematikou tzv. Leidenfrostova 

jevu a vyuţitím tzv. air-mist nozzles - mlţné trysky (Castanet a kol. 2009; Bertola 2009; 



Rong-Horng Chen a Yung-Li 2009; Fujimoto 2009) za účelem zrovnoměrnění a zefektivnění 

sekundárního chlazení v průběhu plynulého odlévání. Tento typ trysek v současnosti vyrábějí 

renomované firmy Lechler a Siemens.  

        Mezi standardně sledované provozní parametry plynulého odlévání patří příkon vody 
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qv . Na základě nejnovějších poznatků se ovšem tento přístup ukazuje jako 

nedostatečný.  

       Koeficient přenosu tepla mezi kovem a vodou je funkčně závislý na jejich teplotní 

diferenci  KdT , velikosti kapek vody, jejich rychlosti, počtu a chemickém sloţení oceli. 

Problematika přenosu tepla mezi plynule odlévanou ocelí a chladící vodou je komplikovaná 

skutečností, ţe vq není monotónní funkcí dT . Závislost vq na dT  je výrazně komplikována 

tzv. Leidenfrostovým jevem. Při kontaktu vody (chladícího média) s teplejším povrchem kovu 

(např. o 200 K), jehoţ teplota je vyšší neţ teplota vody, dochází k odvádění tepla z povrchu 

kovu, coţ je doprovázeno odpařováním vody. Nicméně další nárůst teploty kovu vede k tomu, 

ţe se přiblíţíme k tzv. Leidenfrostově teplotě. Při této teplotě se na rozhraní kovu a 

dopadajících kapek vody vytvoří tepelná izolační vrstva, která prudce sníţí koeficient přenosu 

tepla mezi kovem a vodou. Vodní kapky pak levitují na izolační vrstvě o tloušťce 0,1 – 0,2 

mm tvořené vodními párami aţ do svého úplného odpaření (Obr. 25). 

 

Obr. 25: Znázornění Leidenfrostova jevu. Floating drop – vznášející se kapka; vapor layer – vrstva páry 

(Walker 2006). 

Uváţíme - li skutečnost, ţe na levitující vodní kapku působí dvě stejně velké, ale opačně 

orientované síly, a to tíhová síla  NFg , jejíţ příčinou je zemská gravitace a vztlaková síla 

 NFv , která je reprezentována tlakem vodních par nacházejících se pod vodní kapkou, 

můţeme celý problém popsat následující způsobem:
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kde  kgmv  je hmotnost vodní kapky, 
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kg
 je hustota vody,  718,2e je Eulerovo číslo a  mh je střední tloušťka vodní kapky 

(obecně je funkcí polohy). Chceme-li uvaţovat průměrnou hodnotu vztlaku pod vodní 

kapkou, musíme vyjít ze střední hodnoty tloušťky kapky (střední výška vodního sloupce). 

Nejprve si rozdělíme vodní kapku na válcové plochy (o poloměru  mr ), kde vRr ;0 , 

střední tloušťku vodní kapky vypočítáme ze vztahu: 
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kde  mRv je poloměr vodní kapky. Následně provedeme substituci                 
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Vztah pro rovnováhu tíhové a vztlakové síly můţeme zapsat ve tvaru explicitně obsahujícím 

průměr vodní kapky vD :                   

v
v Dg
p

v epgm
...

3

2

0
0..



  

 

                                                                         (29) 

                                                                                                                               
                                                                                                             

 

 Je-li teplotní rozdíl mezi povrchem kovu a vodou relativně malý, tj. cca 100 K, dochází 

k intenzivní evaporaci vody z povrchu kovu. Toto stádium se označuje jako tzv. kritický 

tepelný tok 
.kritvq . Po dosaţení tohoto globálního maxima dochází k poklesu vq , přičemţ 

nejniţší hodnoty je dosaţeno při tzv. Leidenfrostově teplotě  KTLF . Následně dochází 

k nárůstu vq , coţ je způsobeno částečným potlačením efektu izolační vrstvy mezi kovem a 

vodou. Negativní efekt Leidenfrostova jevu na účinnost odvodu tepla z povrchu předlitku 

nelze zcela eliminovat, nicméně existují moţnosti jak ho výrazně omezit (Obr. 26).  



 
Obr. 26: Závislost koeficientu přenosu tepla,resp. tepelného toku na teplotním rozdílu mezi teplotou vody a oceli. 

Natural convection regime – režim přirozeného vedení tepla; nucleate boiling regime – režim nukleace varu; 

critical heat flux – kritická hustota tepelného toku; Leidenforst point – Leidenfrostův bod; transition boiling 

regime – režim přechodného varu; film boiling regime – režim vařícího filmu; spray cooling heat transfer 

regime – režim přenosu tepla rozprašováním (Wendelstorf a kol. 2008). 

       Uvědomíme-li si fyzikální význam Leidenfrostova jevu, nabízejí se hned dvě moţnosti, 

které umoţňují minimalizaci jeho působení. Prvním přístupem je zvýšení specifické plochy, 

kterou pokrývá jednotkové mnoţství vody, tj. při konstantním příkonu vody lze dosáhnout 

rovnoměrnějšího pokrytí kontislitku vodou, přičemţ se to projeví hned dvěma pozitivními 

efekty. Prvním z nich je zrovnoměrnění napěťově – deformačního pole především na povrchu 

předlitku, coţ přispěje ke sníţení výskytu povrchových trhlin (např. u peritektických ocelí). 

Nezanedbatelný je ovšem i pozitivní vliv na středové oblasti předlitku a potenciální výskyt 

středových necelistvostí. Dosáhnout toho lze tak, ţe se sníţí velikost vodních kapek, které 

dopadají na povrch kontislitku. Provedeme-li aproximaci, kdy předpokládáme, ţe kapka vody 

nemá v důsledku Leidenfrostova jevu deformovaný tvar, který je moţné zevrubně popsat 

rovnicí         
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kde kapkaV  3m  je objem kapky,  mr  je poloměr kapky,  ma  je výška vrchlíku,  mb  je 

poloměr vrchlíku, nýbrţ předpokládáme dokonale sférický tvar částice vody popsaný vztahem
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a další zjednodušující předpoklad - geometrický průřez touto dokonale sférickou částici vody 

daný relaci      

2rSkapka 
 

 

                                                                         (32) 

kde  2mSkapka  je geometrický průřez částice, pak je zcela patrné, ţe při ekvivalentním 

mnoţství vody aplikované na kontislitek je i kapkai
S nepřímo úměrná velikosti vodních 

kapek, coţ je patrné z Obr. 27. 

 
                  Obr. 27: Závislost objemu vodních kapek na jejich geometrickém průřezu. 

Na základě experimentálních dat firmy Siemens (Ramstorfer a Chimani 2009)  byla stanovená 

závislost v
 

na průměru vodní kapky (Obr. 28). 

 
                   Obr. 28:  Závislost koeficientu přenosu tepla na průměru vodní kapky. 
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Z Obr. 28. je zřejmý exponenciální nárůst v se zmenšujícím se průměrem vodní kapky. 

Druhým faktorem, který má zásadní vliv na velikost v
 

je rychlost 








s

m
vkapka , kterou kapka 

vody dopadá na povrch kontislitku. Na Obr. 29 je vidět výrazný nárůst v s rostoucím počtem 

vodních kapek dopadajících na jednotkovou plochu kontislitku (při konstantním příkonu 

vody) - Obr. 29. 

 
                   Obr. 29: Závislost koeficientu přenosu tepla na  počtu vodních kapek. 

 

       Klesající průměr velikosti vodních kapek úzce souvisí s rostoucí rychlosti, kterou 

dopadají na povrch kontislitku. Je-li voda vedena do trysky pod určitým tlakem, rychlost 

vodních kapek se odvíjí od tohoto tlaku, nicméně zvýšíme-li tlak, případně pouţijeme-li 

redukci průřezu armatury, projeví se to v souladu s Bernoulliho rovnici kontinuity 

následovně:          

2211 .. vSvS                                                                            (33) 

                                                                                                                                                      

 Z Obr. 30 je patrné zvýšení rychlosti vodních kapek při současném sníţení jejich průměru. 
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                   Obr. 30: Závislost rychlosti vodních kapek na jejich průměru. 

       Zásadní význam na zvýšení v  
má rychlost vodních kapek dopadajících na kontislitek, 

coţ je patrné z Obr. 31. Fyzikální interpretace tohoto jevu souvisí se skutečností, ţe při 

dopadu vodních kapek o vysoké rychlosti (hybnosti) dochází v důsledku jejich interakce 

s povrchem kovu k jejich tříštění (analogie s tříštěním jader atomů o vysokém nukleonovém 

čísle rychle letícími projektily – jádry hélia, neutrony). Dostáváme se tedy opětovně k situaci, 

kdy malé vodní kapky díky vysoké hodnotě i kapkai
S zaručují rovněţ vysokou hodnotu v . 

 
                   Obr. 31: Závislost koeficientu přenosu tepla na rychlosti vodních kapek. 

       Souhrnně je moţné konstatovat, ţe zmenšení rozměru vodních kapek lze dosáhnout 

dvěma způsoby. Primárně je vznik vodních kapek o malých rozměrech dán typem pouţitých 

trysek, sekundárně pak jako důsledek “razantnějšího“ tříštění vodních kapek o větších 

rozměrech na povrchu předlitku (v důsledku jejich vysoké kinetické energie). Morfologie 

rozptýlení vodních kapek v důsledku dopadu na rovinný povrch kovu o vysoké teplotě je 

znázorněná na Obr. 32. 
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Obr. 32: Morfologie vodních kapek při různých rychlostech dopadu na rozžhavený povrch kovu.A – v=1,65 m/s; 

B – v=2,55 m/s; C – v=3,48 m/s (Cossali a kol. 2008). 

Z Obr. 32 zřetelně vyplývá, ţe ekvivalentní mnoţství vody, v případě vyšší rychlosti dopadu, 

dokáţe pokrýt větší plochu oceli a úměrně tomu i rovnoměrněji odvádět teplo.    

       Nabízejí se hned čtyři moţnosti jak zvýšit rychlost vodních kapek dopadajících na 

ochlazovaný kontislitek. První z nich představuje zvýšení příkonu vody, nicméně jiţ při 

teplotě kotislitku cca 900 °C výrazně klesá závislost v  
na mnoţství přiváděné vody. Druhou 

moţností je pak redukce průměru armatury přivádějící vodu do trysek, třetí moţností je 

vyuţití stávajícího systému spojeného s výměnou trysek za typ, který by měl více otvorů o 

menším průměru. Čtvrtou moţností je pouţití mlţných trysek, které umoţňují dosaţení 

vodních kapek o výrazně menším průměru neţ odpovídá současnému stavu (Kvíčala 2010).  

2.7. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TVAŘITELNOST 

 

       Při studiu podmínek, za kterých dochází k plynulému odlévání oceli a válcování na 

blokovně, je nezbytné brát zřetel na oblasti sníţené tvařitelnosti oceli. Příčiny sníţené 

tvařitelnosti oceli (Obr.33) při plynulém odlévání mohou být v zásadě dány částečným 

natavením oceli (I) – obvykle při teplotách 20 – 50 °C pod teplotou solidu. Lomová plocha je 

pak často charakterizována mezidendritickým porušením, porušením po hranicích zrn a 

přítomnosti částic MnS. Takto vzniklé defekty mají pak charakter podélných trhlin. Druhá 

oblast sníţené tvařitelnosti je poměrně široká a zahrnuje interval teplot 750 – 1200 °C (IIa; 

IIb), přičemţ lom se šíří typicky po hranicích austenitických zrn a je spojován s precipitaci 

(Fe,Mn)S (IIa) a Nb(C,N), V(C,N), AlN aj. (IIb). Z hlediska vzniku příčných trhlin se jako 

výrazně horší jeví oblast sníţené tvařitelnosti IIb, přičemţ sníţená tvařitelnost v oblasti IIa 

můţe být výrazně zlepšená sníţením obsahu síry v oceli, resp. zvýšením poměru Mn/S, coţ 

sniţuje pravděpodobnost precipitace FeS, jenţ výrazně sniţují kohézní síly na hranicích 

austenitických zrn. Třetí oblast sníţené tvařitelnosti (600 – 900°C) v závislosti na chemické 

sloţení se můţe realizovat samostatně, nebo častěji v kombinaci se sníţenou tvařitelnosti typu 

IIb. Dochází-li k deformaci předlitku v teplotní oblasti, ve které se realizuje transformace 

austenitu na ferit, jelikoţ je ferit měkčí neţ austenit, koncentruje se aplikované napětí na 

rozhraní původních austenitických zrn a nově vzniklého feritu, takto koncentrované napětí má 

pak za následek vznik a šíření trhliny. Tento jev můţe být umocněn jiţ přítomnými 

mikrodutinami, které vznikly v důsledku precipitace nitridů a karbonitridů mikrolegujících 

prvků (Lankford 1972; Mintz a Arrowsmith 1979; Suzuki 1984; Ouchi a Matsumoto 1982). 

A B C 



Obr. 33: Závislost tvařitelnosti oceli na teplotě. Test temperature – teplota zkoušení; reduction area tvařitelnost. 

(Lankford 1972). 

       Rovněţ Mintz (1999) poukazuje na skutečnost, ţe výrazně niţší tvařitelnost v teplotním 

intervalu mezi Ac1 a Ac3 je dána transformací austenitu na ferit při plynulém odlévání oceli. 

K rozvoji defektů můţe docházet, je-li v tomto kritickém teplotním intervalu kontislitek 

deformován při rovnání na ZPO a současně není ve struktuře oceli přítomný alespoň 40 % 

podíl feritu. Mintz (1996) doporučuje jako nevyšší teplotu, při které můţe docházet k rovnání 

kontislitku bez rizika vzniku příčných trhlin teplotu Ac3-30°C. Mintz a Crowther (2010) dále 

poukazují na skutečnost, ţe s rostoucím podílem feritu významně klesá poměr koncentrace 

deformace ve feritu )(m k celkové deformaci, které je vystaven kontislitek při rovnání na 

radiálním licím stroji *  (Obr. 34). 

 

 
Obr. 34: Závislost poměru deformace koncentrované ve feritu k celkové hodnotě deformace kontislitku 

*)( / m
 na celkové deformaci kontislitku 

*  ;  - podíl feritu ve struktuře oceli (Mintz a Crowther 2010). 



Při podílu feritu vyšším neţ 30 % se pak podíl *)( / m stává nevýznamným. Souvislost mezi 

výskytem příčných trhlin vznikajících při rovnání kontislitků a podílem nově vzniklého feritu 

je patrná z Obr. 35. 

 
Obr. 35: Závislost tvařitelnosti C-Mn oceli na teplotě. Reduction of area – tvařitelnost (kontrakce); increasing 

amount of ferrite formed before test – rostoucí podíl feritu vznikajícího před testem; thin films of deformation 

induced ferrite – tenký film deformačně indukovaného feritu; dynamic recrystallisation – dynamická 

rekrystalizace; test temperature – teplota zkoušení (Mintz a Barenjee 2010). 

 

Jakmile poklesne teplota střední části kontislitku natolik, ţe je jiţ potlačená dynamická 

rekrystalizace, dochází výraznému propadu tvařitelnosti, která je způsobená přítomností velmi 

malého podílu feritu na hranicích původních austenitických zrn, přičemţ ovšem převáţná část 

koncentrovaného napětí je lokalizována ve feritu. Poklesne-li teplota dostatečně pod teplotu 

Ar3, podíl feritu je jiţ dostatečně velký, aby koncentrované napětí nepřekročilo kritickou 

hodnotu nezbytnou pro vznik a šíření příčných trhlin (Mintz a Barenjee 2010). 

       Z hlediska příliš rychlého ohřevu v HP pak hrozí, ţe transformace feritu/perlitu na 

austenit probíhá za současného spolupůsobení poměrně značných tahových napětí, které pak 

vedou k rozvoji jiţ přítomných licích defektů.    

V odborné literatuře je moţné se setkat s faktory, které mohou poslouţit jako nástroj pro 

hodnocení tvařitelnosti oceli za tepla. Prvním z nich je faktor tvařitelnosti T (obsah všech 

prvků je uveden v hmotnostních procentech):                                                                                            

 SbSnCuT  .6                                                                    (34) 

Přičemţ hodnota faktoru T by měla být menší neţ 0,4 (aby ocel bylo moţné označit za dobře 

tvařitelnou) (Chen a kol. 2009). Alternativou k T faktoru je tzv. Is faktor (obsah všech prvků 

je uveden v hmotnostních procentech):                            

SAsPSnSbIs .8,8.5,10.6,12.8,13.1,16                                                                   (35) 



Při obsahu neţádoucích prvků (hodnota Is faktoru) vyšším neţ je 0,5  (viz. rovnice 35) 

dochází k výraznému zhoršení schopnosti materiálu plasticky se za tepla deformovat, coţ 

můţe vést k následnému porušení soudrţnosti materialu (Balcar a kol. 2009). 

Pro posouzení náchylnosti ocelí 25CrMo4 a A4K ke zkřehnutí a zhoršené tvařitelnosti 

byly na základě průměrného chemického sloţení stanoveny výše uvedené faktory T a Is - Tab. 

2: 

Tab. 2: Faktory vyjadřující náchylnost oceli 

  k zhoršené tvařitelnosti (T, Is) u sledovaných 

                                                        ocelí značky 25CrMo4 a A4K. 

Faktor  

 Značka 

T Is 

A4K 0,07 0,39 

25CrMo4 0,09 0,36 

 

 Z hlediska dobré tvařitelnosti jsou pro obě studované značky oceli, tedy 25CrMo4 a A4K, 

výše zmíněná kritéria splněná.  

       Zhoršení tvařitelnosti za tepla ve spojení se vznikem vnitřních trhlin bylo pozorováno u 

nízkouhlíkových ocelí, které obsahovaly více neţ 0,07 % vanadu a 0,016 % dusíku (coţ 

odpovídá problematické oceli 34CrMo4). Obecně horší vliv na tvařitelnost neţ vanadu se 

připisuje neţádoucímu obsahu niobu – nad 0,03 % (Mintz a Abushosha 1993). Obsah niobu 

ve studovaných značkách ocelí ovšem nehraje roli, jelikoţ jeho obsah je v řádu tisícin 

hmotnostních procent. Na negativní vliv spolupůsobení mikrolegování vanadem a zvýšeného 

obsahu dusíku poukazuje (Mitchell 1995). U oceli mikrolegované vanadem (0,09 %) 

pozoroval srovnatelné trhliny jako v případě C-Mn oceli, nicméně ocel mikrolegovaná 

vanadem a současně obsahující zvýšený obsah dusíku (0,014 %) se vyznačoval trhlinami 

srovnatelnými s ocelí mikrolegovanou niobem (0,03 %), viz. Obr. 36. 

 



Obr. 36: Vliv teploty na délku trhlin pozorovaných při zkouškách tvařitelnosti pro různé typy oceli.Largest Crack 

Length – největší délka trhlin; Mean Test Temperature – průměrná teplota při zkoušení (Mitchell 1995). 

 

       Janovec a kol. (2000) pokazují na skutečnost, ţe zhoršení plastických vlastností 

nízkolegovaných Cr-Mo-V ocelí můţe být rovněţ způsobeno segregacemi fosforu na 

hranicích zrn. 

       Na základě předchozích zkoumání u oceli 34CrMo4 lze usuzovat, ţe makroskopické 

necelistvosti ve středové oblasti vývalků mají přímou souvislost s defekty charakteru ředin, 

případně dutin přítomných ve výchozích kontislitcích. 

Napěťově deformační stav při válcování kontislitků nemusí vést ke koalescenci (svaření) 

přítomných vad. Naopak v průběhu válcování můţe dojít k propojování jednotlivých menších 

defektů přítomných v kontislitcích podél oslabených mezidendritických oblastí. 

Je nutné zdůraznit, ţe tzv. trhliny na půli cesty (v odborné literatuře označované jako 

„halfway crack“) vznikají po natrţení utuhlé povrchové kůrky a jejím zaplnění obohacenou 

taveninou. Tyto defekty jsou zpočátku kolmé k povrchu kontislitku, po válcování jsou 

rovnoběţné s povrchem vývalku a nacházejí se přibliţně v ¼ tloušťky vývalku. 

Příčin vzniku vad při tváření můţe být hned několik. Existuje nebezpečí vzniku a šíření 

vnitřních trhlin např. v důsledku nepříznivých napětí během válcování. 

Nejčastější příčiny vzniku vad mohou být např. nadměrný průběh nerovnoměrné 

deformace, která podporuje vznik tahových napětí v jádrových částech (periodicky se 

vyskytující vnitřní trhliny) a v bočních stěnách (zvýšené šíření). Přídavná tahová napětí 

negativně ovlivňují tvařitelnost dané oceli a také teplotní pole provalku s přídavnými 

podmínkami pro vznik dvoufázové struktury, která můţe přispět k iniciaci trhlin při zhruba 5 

% objemu feritu vyskytujícího se na hranicích austenitických zrn (Kubina 2007). 

Způsob válcování také můţe ovlivnit kvalitu vývalku. Jedná se zejména o nevhodnou 

velikost úběrů tloušťky. Při nadměrných úběrech vznikají vady především na hranách 

provalků a protrhávají se podpovrchové vady. Nízké úběry naopak podporují průběh 

nerovnoměrné deformace a pozdější svaření podpovrchových trhlin. 

Válcování čtvercových průřezů z výchozí vsázky kruhového průřezu nepříznivě ovlivňuje 

stabilitu provalku. Dále pak je při tomto válcování velmi malý průnik deformace a tím 

nedostatečné protváření centrálních oblastí provalku v podstatě v celém průběhu válcování 

(Liška a kol. 2005). 

Z laboratorních testů prováděných na kontislitcích, ze kterých byly za tepla vyválcovány 

bloky, vyplynulo, ţe k efektivní koalescenci vnitřních trhlin jsou nezbytné deformační úběry 

větší neţ 6:1. Takto razantní úběry jsou efektivní, jak pro trhliny orientované v podélném, tak 

i příčném směru vzhledem ke směru válcování (Hawbolt a kol. 1979). Navíc se vzrůstajícím 

stupněm protváření je dosaţeno homogennější a jemnozrnnější struktury oceli (Hernas a kol. 

2007). 

       Vady předvalků mohou rovněţ vznikat nevhodnými teplotními intervaly tváření. Nízké 

teploty ohřevu a doválcovací teploty nejsou z hlediska vyuţití optimální tvařitelnosti oceli 

v litém stavu vhodné. Zmenšená tvařitelnost při niţších teplotách podporuje vznik 

povrchových vad, zejména na hranách (Bořuta a kol. 2005) 



Dosáhnout vyššího stupně protváření, resp. větší hodnoty síly, kterou působí válce na 

provalek, lze tak, ţe se sníţí rychlost průchodu provalku válci (Obr. 37) (Ouali a Aberkane 

2008). 

 

 

Obr. 37: Závislost působící síly válců na rel. rychlosti otáčení válců. Legenda v obrázku vyjadřuje velikost úběrů 

při válcování (Ouali a Aberkane 2008). 

Mnoţství energie, které musí vynaloţit válcovací stolice k tomu, aby došlo k ţádoucí 

deformaci (např. pro jediný průchod válci), je moţné vyjádřit jako příkon deformační energie                                                                                           
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                                                                  (36) 

 

       První integrál vyjadřuje energetický příkon, který se v materiálu transformuje především 

na teplo, zbylá velmi malá část se podílí na zvýšení koncentrace dislokací. Druhý integrál 

reprezentuje energii, která se dynamicky ukládá do metalurgických procesů (Horsinka 2009). 

Pokud je zvolená vysoká rychlost deformace, můţe docházet k nukleaci vnitřních defektů, 

případně k rozvoji jiţ přítomných mikrotrhlin. Lze tedy předpokládat, ţe pro totoţný materiál 

je moţné zvolit nižší rychlost deformace, aniţ by docházelo ke vzniku vnitřních trhlin, 

eventuálně k rozvoji jiţ přítomných mikrotrhlin. Niţší rychlost válcování poskytne materiálu 

nejen více času k tomu, aby proběhly uzdravovací procesy (zotavení, rekrystalizace), ale 

rovněţ mají za následek delší kontakt mezi provalkem a válci, coţ vede k intenzivnějšímu 

ochlazování povrchu a lepšímu protváření středu provalku. V neposlední řadě je příkon 

deformační energie niţší a materiál má tedy k dispozici více času k tomu, aby došlo 

k dostatečně efektivní disipaci dodané energie (Obr. 38).  
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Obr. 38: Mapa efektivity disipace energie při hodnotě deformace 0,6 – výsledek simulace válcování kontislitků 

z oceli 9Cr určené pro výrobu trubek  za použití programu Forge 3D (Horsinka 2009).
 

Nezanedbatelný je také vliv rychlosti tváření na porózitu oceli po válcování. Z Obr. 39 je 

patrné, ţe sníţení rychlosti průchodu provalku válci mělo za následek niţší porózitu oceli po 

tváření (Ouali a Aberkane 2008). 

 

 

 Obr. 39: Závislost normalizované porózity na relativní  rychlosti otáčení válců (Ouali a Aberkane 2008). 

 

Obecně lze konstatovat, ţe slitiny kovů, které mají vysoký teplotní součinitel roztažnosti, 

jsou náchylné ke vzniku trhlin za tepla při odlévání, svařování anebo při ohřevu před 

válcováním. Po plynulém odlévání, po kterém následuje tváření za tepla, se mohou 

vyskytnout rozličné trhliny, jeţ závisí na velikosti a tvaru produktu, stejně tak i na teplotě, 

aplikovaném napětí a rozloţení napětí při tváření. 

Při válcování kulatiny o průměru 410 mm (kontislitek) na kvadrát o straně 200 mm byl 

pozorován vznik trhlin u středně uhlíkových Cr-Mo konstrukčních ocelí, nicméně nikdy u 

nelegovaných ocelí o stejném obsahu uhlíku, za jinak identických podmínek (Bořuta a kol. 

2005). 
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Bylo zjištěno, ţe náchylnější ke vzniku trhlin jsou oceli, které se vyznačují nevhodným 

poměrem relativní redukce průřezu a relativní tloušťky provalku (je-li tento poměr výrazně 

niţší neţ 1). Provalek je nejvíce náchylný ke vzniku trhlin při prvních průchodech válci 

(Kliber 1986). 

Trhliny v materiálu mohou vznikat v důsledku rozdílné tvařitelnosti mezi jednotlivými 

oblastmi provalku. Vysoká hustota částic zjemňujících austenitické zrno způsobuje zpevnění 

materiálu a následný pokles tvařitelnosti za tepla. Rychlé změny napětí aplikovaného na 

provalek mohou být důsledkem nerovnoměrného tření mezi provalkem a válci (prokluzy 

válců). Jako opatření, které by mělo vést k omezení tření mezi provalkem a válci, se navrhuje 

pouţití vhodného mazacího média (grafitu aj.) (Mandziej a Krallics 2008). 

U značek ocelí, které jsou náchylné ke vzniku vnitřních trhlin během válcování za tepla, 

mají velký význam uzdravovací procesy, které zlepšují plasticitu tvářeného kovu. Při 

válcování bloků z oceli 25CrMo4 a EA4K se realizuje především dynamické zotavení a 

dynamická rekrystalizace. Oba tyto mechanizmy silně závisí na termodynamických činitelích, 

tedy teplotě, velikosti a rychlosti deformace. Čím je dosaţeno vyššího stupně deformace, tím 

podstatně kratší čas je potřebný k počátku rekrystalizace. 

Rovněţ vyšší tvářecí teploty přispívají k rychlejšímu průběhu rekrystalizace (Kliber 1986). 

Vzhledem k tomu, ţe u ocelí 25CrMo4 a EA4K je obvykle obsah vanadu cca 6-7 krát vyšší 

neţ u oceli A4K, je nutné zmínit skutečnost, ţe mikrolegování oceli vanadem a niobem 

sniţuje rychlost rekrystalizace (s výjimkou velkých precipitátů, které se mohou stát 

přednostními místy nukleace) (Elfmark 1986). 

 

 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. VLIV OHŘEVU V HP PŘED VÁLCOVÁNÍM 

       

      Problematikou vlivu ohřevu v HP před válcováním se zabývá celá řada autorů. Většina 

z nich se domnívá, ţe prevencí vzniku defektů u ingotů a kontislitků je pomalý a relativně 

dlouhý ohřev (Sicha a Bartek 1980; Kawawa 1980; Thomas a kol. 1986), nicméně objevují se 

i názory, ţe v teplotním intervalu 650 – 1100 °C je potřeba volit co nejrychlejší ohřev 

(Sussman a kol. 1979).  

Nerovnoměrnou deformaci v průběhu válcování na blokovně zesiluje i nerovnoměrné 

prohřátí kontislitku. V provozních podmínkách se vyskytují případy, kdy musí dojít k 

opětovnému ohřevu provalku z důvodu nízké teploty, která je nevhodná pro válcování.  

Podélné a příčné trhliny vznikají v kontislitku během ohřevu na tvářecí teplotu, jestliţe 

teplotní gradient mezi povrchem a středem překročí limitní hodnotu, coţ má za následek 

neţádoucí “tepelný šok“. Teplotní gradient, který je z hlediska daného materiálu přijatelný, 

závisí na mikrostruktuře, chemickém sloţení, termofyzikálních veličinách, průměru 

kontislitku, teplotě kontislitku a teplotě v peci. Většina trhlin vzniká v počáteční fázi ohřevu, 

kdy střed kontislitku nemá dostatečné plastické vlastnosti (Rudnev a Loveless 2003).  

Volba vhodné strategie ohřevu v HP se odvíjí rovněţ od mnoţství materiálu, který se 

vkládá do HP, jelikoţ to má vliv na mnoţství tepla pohlcené předlitky za jednotku času. 

Standardní strategie ohřevu v HP se skládá z ohřevu kontislitku na válcovací teplotu a 



příslušné doby prohřevu (doba výdrţe, plateau), která slouţí k eliminaci teplotního gradientu 

mezi povrchem a středem předlitku. Jedním ze stěţejních přínosu této disertační práce je zcela 

nová koncepce ohřevové strategie, která pracuje s tzv. „měkkým“ startem pece.  

Specifikem ocelí na bázi Cr-Mo, které jsou mikrolegovány vanadem, je přítomnost precipitátů 

vanadu, které brání relaxaci napětí při ohřevu a způsobují sekundární vytvrzování oceli 

v teplotním intervalu 410 – 580 °C. Vše je pak umocněno případnými segregacemi nečistot na 

hranicích zrn (S, P, As, Sn), coţ usnadňuje rozvoj trhlin po hranicích zrn – Obr. 40 (Ghiya a 

kol. 2009). 

 

         Obr. 40: Morfologie interkrystalické trhliny v nízkolegované oceli na bázi CrMoV (Ghiya a kol. 2009). 

 

Tento typ trhlin se vyskytuje jen vzácně u srovnatelných Cr-Mo ocelí, které nejsou 

mikrolegovány vanadem. Sekundární vytvrzování můţe být způsobeno rovněţ precipitáty 

karbidů molybdenu, nicméně jejich potenciální vliv na vznik trhlin je výrazně menší (při 

ekvivalentním obsahu Mo a V) (Tamaki a kol. 1983; Tamaki a kol. 1993). 

 

3.2. STRATEGIE OHŘEVU KONTISLITKŮ V HP PŘED 

VÁLCOVÁNÍM 

 

       Na úvod této kapitoly je nutné zdůraznit, ţe ohřev kontislitků v HP představuje 

nejsnadněji ovlivnitelnou část výrobního procesu, přičemţ veškeré návrhy a opatření, které se 

v rámci této disertační práce realizovaly, jsou spojeny pouze s minimálními finančními 

náklady. 

       V TŢ, a.s. jsou v současnosti  na VH v provozu dva druhy HP, a to tzv. „staré“ HP s čísly 

10 ÷ 17 a tzv. „nové“ HP s čísly 20 ÷ 32, které jsou „dvouřadové“ (A, B), čili jsou situovány 

jako dvojice za sebou, tj. např. 21A (dále od převáţecího, či ingotového vozu) a 21B (blíţe 

k převáţecímu vozu). „Staré“ HP jsou umístěny podél dopravníku směřujícímu k blokovně 1, 

přičemţ HP č. 17 je k ní nejblíţe a HP 10 nejdále. Průměrná doba dopravení kontislitků z HP 

na blokovnu činí asi 90 sekund. „Nové“ HP jsou umístěny kolmo k hlavnímu dopravníku 

podél vedlejšího dopravního pásu. Kontislitek je jeřábem vytaţen z HP na ingotový 

(převáţecí) vůz, který jej dopraví k hlavnímu pásu, kde je jeřábem pootočen o 90º a poloţen 



na hlavní dopravník. Průměrná doba přesunu kontislitků z „nových“ HP na blokovnu je proto 

delší a činí asi 150 sekund. 

Statistická analýza provozních dat u oceli 25CrMo4 ukázala, ţe existuje souvislost mezi 

výskytem vnitřních necelistvostí v blocích o rozměrech 260x260 mm, které byly vyválcovány 

z kruhových kontislitků o průměru 525 mm a číslem, resp. typem HP, ve které se uskutečnil 

ohřev kontislitků a dále pak na pozici kontislitků v HP, coţ je patrné z Obr. 41 a,b. 

  

Obr. 41a: Závislost výskytu UZ nálezů na čísle HP. Obr. 41b: Závislost výskytu UZ nálezů na poloze v HP. 

Z výše uvedených korelačních grafů je patrné, ţe při ohřevu předlitků  525 mm z oceli 

25CrMo4 v HP je optimální s ohledem na minimalizaci UZ nálezů pouţívat tzv. „staré“ HP 

s čísly 11, 12 a 14. Dále pak se ukazuje, ţe kontislitky umístěné v poslední (nejvyšší) 5. řadě 

v HP jsou nejrovnoměrněji a nejlépe prohřáté, a to jak hořáky umístěnými nad touto řadou, 

tak zespoda proudícím ohřátým vzduchem (Kvíčala a kol. 2009
a
). 

Za účelem pochopení souvislostí mezi vznikem, resp. rozvojem středových necelistvostí 

v kontislitcích z oceli 25CrMo4 a optimalizace strategie ohřevu v HP byly v programu IDS 

1.6 provedeny simulace tepelné vodivosti  11..  CmWK . Vzhledem ke skutečnosti, ţe 

v provozních podmínkách se běţně pouţívají identické strategie ohřevu, byla pro porovnání 

zvolena značka oceli 19MnB4, která se pouţívá pro výrobu méně namáhaných šroubů (Tab. 

3). Simulace tepelné vodivosti rovněţ reflektovaly skutečnost, ţe kontislitek je po průřezu 

chemicky nehomogenní. 

 

 

Tab. 3: Průměrné chemické složení ocelí, které byly předmětem simulace v programu IDS 1.6 

Směrné chemické složení [wt.%] 

Steel C Mn Si P S Cr Ni Mo V 

25CrMo4 0,25 0,74 0,25 0,013 0,004 1,18 0,25 0,24 0,044 

19MnB4 0,17 0,98 0,08 0,007 0,008 0,04 0,03 0,01 - 

 

PC simulace ukázaly, ţe u studovaných značek ocelí nebyly prakticky ţádné rozdíly v tepelné 

vodivosti v oblasti stabilního austenitu, nicméně při poklesu teploty na cca 750 °C se tepelné 

vodivosti ocelí začínají výrazně lišit a tento trend se následně zvýrazňuje s klesající teplotou, 
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přičemţ maxima diference tepelné vodivosti je dosaţeno při pokojové teplotě (Obr. 42). 

 

                 Obr. 42: Srovnání tepelné vodivosti nízkolegované oceli 25CrMo4 a uhlíkové oceli 19MnB4.   

Uváţíme-li skutečnost, ţe obecně jsou kontislitky po svém průřezu chemicky nehomogenní 

(viz. mikrochemický rozbor), ukazuje se, ţe existují významné rozdíly v tepelné vodivosti 

nejen mezi jednotlivými značkami oceli, ale rovněţ po průřezu kontistliku, coţ je patrné 

z Obr. 43. 

 

Obr. 43: Srovnání tepelné vodivosti povrchu a středu kontislitku (středová segregace) průměru 525 mm z    

nízkolegované oceli 25CrMo4. Temperature – teplota; surface – povrch; center - střed.  

Z výše provedených simulací křivek tepelných vodivostí jasně vyplývá, ţe nízkolegovaná 

ocel 25CrMo4 je velmi citlivá na rychlost ohřevu v intervalu teplot 0 – 750 °C, potaţmo pak 

na počáteční teplotu v HP (u „Starých“ HP je obecně niţší – 300 °C; u „Nových“ HP cca 450 

- 600 °C). Aby bylo moţné objasnit podmínky, které determinují vznik, resp. šíření vnitřních 

necelistvostí v kontislitcích, byl proveden matematicko-fyzikální rozbor této problematiky. 
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Přenos tepla mezi spalinami v peci a kontislitkem se realizuje zářením a prouděním (vedení 

tepla mezi kontislitky, které jsou ve fyzickém kontaktu se zanedbává – sázecí teplota 

kontislitků je stejná). Přenos tepla prouděním je moţno vyjádřit jak
                                                                                                             

 

                                                                   (37) 

 

kde h je konstanta, t je doba přenosu tepla a S je plocha, na které se realizuje přenos tepla. 

Přenos tepla zářením je moţno popsat Stefan-Boltzmannovým zákonem 

 44

surfgasgas TTsq  
 

                                                                  (38) 

kde  je emisivita a   Stefanova-Boltzmanova konstanta, Tgas je teplota spalin a Tsurf je 

teplota povrchu kontislitku. Hustota tepelného toku v kontislitku je                                                                                                                 

 gradTTxKq ,  
                                                                  (39) 

přičemţ platí, ţe tepelná vodivost je nejen funkcí teploty, ale i polohy v kontislitku, coţ je 

dáno jeho chemickou nehomogenitou (makrosegregace). Souvislost mezi teplotou spalin a 

povrchem kontislitku je pak dána vztahem 
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                                                                  (40) 

Vztah pro infinitezimální přírůstek tepla 
dt

dQ
 po průřezu kontislitku mezi dvěma vrstvami o 

tloušťce dx, tedy dvěma body z intervalu rx ;0 , nebo lépe po přechodu z kartézského 

souřadnicového systému do polárních souřadnic jako cos.dr , kde dr je infinitezimální 

přírůstek radiální souřadnice a   je úhlová souřadnice, je moţné vyjádřit, uvaţujeme-li pouze 

jednorozměrný případ (po průřezu – zanedbáme souřadnici z, resp. y jelikoţ se jedná o 

symetrickou úlohu) ve tvaru 
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                                                                  (41)
 

 

Teplo, které je nutné dodat za účelem infinitezimálního zvýšení teploty povrchu kontislitku 

můţeme vyjádřit jako 
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                                                                  (42) 

kde H je spektrální hustota emitovaného záření,    je spektrální absorpční kapacita, ndT

and 1ndT jsou povrchová teplota kontislitku před a po infinitezimálním přírůstku teploty. 

Přechod od analytického řešení k numerickému se realizuje dosazením regresních rovnic pro 

teplotní interval 0 – 750 °C u studovaných značek oceli, a to  

 tTThSQ surfgas 



  15,3910.89,310.210 22437

425   TTTK CrMo  
                                                        (43) 

 

  34,6010.49,4 2

419   TK MnB  
                                                                  (44) 

 

Chceme-li zajistit konstantní nárůst teploty ohřívaného kontislitku, tedy má-li platit 

následující relace 

 

    TKfbdQadq
dt

dT 1
 

                                                                  (45) 

 

kde a a b jsou váhové faktory vyjadřující příspěvek infinitezimálního záření dq a 

infinitezimálního proudění dQ k celkovému teplu, které odevzdají spaliny v peci kontislitku 

v čase dt a   TKf 1 je inverzní funkce k funkci charakterizující tepelnou vodivost materiálu. 

Inverzní funkci pro 419MnBK  a 425CrMoK hledáme obecně ve tvaru
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Teplo, které odevzdaly spaliny kontislitku v čase t lze vyjádřit jako 
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                                                                  (48) 

 

konstantní rychlost ohřevu kontislitků si vyţaduje, aby infinitezimální přírůstek tepla 

předávaného spalinami kontislitku zohledňoval skutečnost, ţe K je funkcí T, pak můţeme psát 

   
 

 
dt

TdQ

TK

TK

dt

TdQ 00

 

                                                                  (49) 

 

Ohřev kontislitků v hlubinné peci, je regulován změnou objem plynu přiváděného do hořáků, 

čili je moţné ovlivnit rozdíl povrchové teploty kontislitku (obecně neustále roste), a to tak, ţe 

optimalizujeme teplotní diferenci mezi teplotou spalin a povrchem kontislitku. Tím se
 


