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ABSTRACT 

The scope of presented thesis is dedicated to study of internal defects initiation in hot 

rolled billets from low-alloyed Cr-Mo steels. The problem with the occurence of internal 

defects was already studied by many authors in the past; however, the achieved results were 

not satisfactory enough. All data and materials discussed in the thesis are originally from 

Třinecké ţelezárny a.s. Since internal defects are indicated duringan ultrasonic inspection in 

already cooled billets, it can be said that the studied problem is very complicated and 

complex. The thesis includes a theoretical analysis of possible reasons for the occurence of 

internal defects in hot rolled billets. A statistical analysis has been performed based on long-

term monitoring of industrial process data. The analysis showed dominant factors influencing 

the probability of internal defects initiation. The most influential are vanadium microalloying, 

casting speed and steel superheat in the tundish. On the basis of a theoretical analysis, 

mathematical-physical simulations and performance of a wide scale of experiments 

(microchemical, fractography, metallography, extraction replicas analysis, microhardness and 

impact work determination), other factors have been investigated that can be directly 

connected to the occurence of internal defects. The most crucial isthe influence of the heating 

strategy in the soaking pit before hot rollingand a proper rolling strategy at the blooming. 

Countermeasures have been adopted based onthe knowledgegained, which led to a decrease 

of defects during the production process. Nowdays it is possible to say that the initiation and 

propagation of internal defects in Cr-Mo based low-alloyed steels is not a problem anymore. 
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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 autorů, 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 provedena 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-fyzikálního 

modelování a provedení celé řady experimentů (mikrochemické, fraktografické, 

metalografické rozbory, analýza extrakčních replik v transmisním elektronovém mikroskopu, 

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 a volbu správného úběrového plánu na blokovně. Na základě těchto zjištění byla 

přijata 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 nepředstavuje technologický ani finanční problém. 
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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 četností 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. 

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 bramovém hospodářství. Jednalo se o chemické sloţení 

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

rychlost, aplikaci M-EMS, letmou výměnu mezipánve, výskyt poslední tavby v sekvenci, 

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

ohřevu kontislitků v HP, počáteční teplotu v peci, dobu ohřevu před dosaţením teploty 

výdrţe, dobu výdrţe na teplotě, teplotu odpovídající plateau, výstupní teplotu kontislitků 

z pece, časový interval taţení z pece, dobu potřebnou k dosaţení blokovny, počet průchodů 

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

v blocích, formát kontislitků a formát vývalků. Sledovaná data byla 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 mikrochemické analýzy, 

metalografický a fraktografický rozbor, analýza extrakčních replik v transmisním 

elektronovém mikroskopu, 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 pomoci 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. 



2 
 

Byl proveden teoretický rozbor, který poukazuje na moţnosti zvýšení efektivity 

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

jevu, aj. 

Za pomoci programu MARC/Mentat byla studována 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 teoretický rozbor ohřevového plánu a jeho následná 

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

umoţní maximálně vyuţít stávající kapacitu blokovny VH a dále pak rozpracování 

perspektivní moţnosti zpomaleného válcování. 

Většina poznatků a zjištění plynoucích z této disertační práce byla úspěšně aplikována 

v provozních podmínkách a stala se součástí příslušných technologických předpisů. 

 

2. 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 provedena 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 disertační práce lze rozdělit na: 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. 

3. MIKROLEGOVÁNÍ VANADEM 

Z obecného hlediska je moţné konstatovat, ţe 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 

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

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). Z hlediska zjemnění zrna představuje mikrolegování 
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vanadem vhodnou alternativu k hliníku, obzvláště u ocelí určených pro následné tepelné 

zpracování (Glodowski 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 

výjimečně jedná o čisté nitridy vanadu, jinak 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 uhlíku v V(C,N) představovat cca 5 % a s klesající dostupností 

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

intervalu 950 – 1000 °C precipituje vanad takřka výhradně ve formě VN, pod teplotou 950 °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 ukončena 

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

 

4. VLIV PRECIPITACE VN, VC A V(C,N) NA VZNIK DEFEKTŮ 

Vzhledem k tomu, ţe válcovací teploty jsou příliš vysoké (~ 1250 °𝐶) 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), lze předpokládat, ţe negativní 

efekt mikrolegování oceli vanadem se můţe projevit buď prostřednictvím precipitace karbidů, 

nitridů a karbonitridů vanadu jiţ při plynulém odlévání na ZPO č.1, nebo při vychlazování 

bloků po válcování. U ocelí mikrolegovaných vanadem hrozí, ţe deformace v „kritickém“ 

teplotním intervalu 800 - 1000 °C (oblast rovnání předlitků) 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, která se posuzuje podle hodnot kontrakce zjištěných při tahové zkoušce za tepla, na 

obsahu vanadu v kritickém intervalu teplot je znázorněna na obr. 1. 
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Obr. 1:Závislost tvařitelnosti oceli mikrolegované vanadem, resp. niobem na obsahu mikrolegujících prvků a 

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

 

 

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

v plynulé odlévaných kontislitcích je moţné setkat se 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 původních 

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

jemné precipitáty. 

 V odborné literatuře je moţné setkat se rovněţ se snahou kvantifikovat míru 

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

zaveden index náchylnosti ke vzniku trhlinPSR (obsahy prvků v hm. %): 

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 

náchylností 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 byly plně ve shodě s provozními daty (obr. 2). 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. 
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Obr. 2: Srovnání průměrného počtu UZ nálezů u značek oceli 25CrMo4, EA4K a A4K (vše pro formát kontislitků 

525 mm, které byly vyválcovány do bloků o rozměrech 260x260 mm); average number of US findings – 

průměrný počet UZ nálezů. 

 

 Pouţití vysoce výkonného REM TESCAN Mira (zobrazení v sekundárních 

elektronech) a EDX mikrosondy Bruker Quantax 200 naznačilo, ţe obsah vanadu je relativně 

silně korelován s obsahem uhlíku. Z obr. 3 je patrné, ţe na fazetách štěpného 

transkrystalického lomu se vyskytuje celá řada částic, přičemţ tyto vykazují vysoký obsah 

vanadu a uhlíku, coţ poukazuje na přítomnost karbidů vanadu (V ~ 0,32 hm. %). Bohuţel 

integrální charakter EDX analyzátoru neumoţňuje bodově analyzovat pouze karbidickou 

částici, čili výsledek měření je částečně ovlivněn okolím této částice. Za další důkaz 

přítomnosti karbidu vanadu lze povaţovat skutečnost, ţe v místě bodové mikrochemické 

analýzy docházelo v čase k poklesu detekovaného obsahu vanadu a uhlíku, coţ je dáno 

skutečností, ţe elektrony urychlené na 30 kV„vypálily“ karbidy vanadu. 
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Obr. 3:Povrch lomu u vzorku zkruhového kontislitku o průměru 525 mm z oceli 25CrMo4 s provedenou bodovou 

chemickou mikroanalýzou (Hendrych a kol. 2010). 

 

5. 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). 
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 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 přínosů této disertační práce je zcela 

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

 Autor této disertační práce povaţuje za 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. 

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

průřezu chemicky nehomogenní. 

Tab. 1:Průměrné chemické složeníocelí, které byly předmětem simulace v programu IDS 1.6 

Steels chemical composition [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, přičemţ maxima diference tepelné vodivosti je dosaţeno při pokojové teplotě (obr. 

4). 

 

Obr. 4: Srovnání tepelné vodivosti nízkolegované oceli 25CrMo4 a uhlíkové oceli 19MnB4. Temperature - 

teplota (Kvíčala a kol. 2010). 
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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. 5. 

 

Obr. 5: Srovnání tepelné vodivosti povrchu a středu kontislitku (středová segregace) o průměru 525 mm 

z nízkolegované oceli 25CrMo4.Temperature – teplota; surface – povrch; center – střed (Kvíčala a kol. 2010). 

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. 

Aby bylo moţné objasnit podmínky, které determinují vznik, resp. šíření vnitřních 

necelistvostí v kontislitcích, byl proveden matematicko-fyzikální rozbor této problematiky. 

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 jako 

                                                                     (2) 

 

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

surfsurfgasgasSB TTq  
 

                                                                    (3) 

kde gas je emisivita plynu a surf  emisivita povrchu předlitku, SB  je Stefanova-Boltzmanova 

konstanta, Tgas je teplota spalin a Tsurf  je teplota povrchu kontislitku. Hustota tepelného toku 

v kontislitku je

 gradTTxKq ,  
                                                                    (4) 

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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4
4.1














 surfsurf

gasSB

gas T
gradTK

T 


 

                                                                    (5) 

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 

 

 cos.2

2

r

T
K

dt

dQ




  

                                                                  (6)
 

 

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

kontislitku, můţeme vyjádřit jako 

 





1

...

.n

n

dT

dT
ddrr

dTH

dS

dQ





 
 

                                                                   (7) 

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

a

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 

  15,3910.89,310.210 22437

425   TTTK CrMo  
                                                         (8) 

 

  34,6010.49,4 2

419   TK MnB  
                                                                    (9) 

 

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

následující relace 

 

    TKfbdQadq
dt

dT 1
 

                                                                  (10) 

 

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 

  
Tbb

c
TKf MnB

10

419

1




 

                                                                  (11)                                                    
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                                                                  (12) 

  

přičemţ b0, b1, b2 a b3 jsou příslušné koeficienty polynomů. Teplo, které odevzdaly spaliny 

kontislitku v čase t, lze vyjádřit jako 

     



n

i

n TtdQTtQTtQ
1

0 ,,,

 

                                                                  (13) 

 

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

 

                                                                  (14) 

 

Ohřev kontislitků v hlubinné peci je regulován změnou objemu 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 vykompenzuje klesající tepelná vodivost na intervalu teplot 0 – 750 °C, tj. umoţní se 

rovnoměrný ohřev, který nebude vytvářet neţádoucí pnutí v materiálu a tím pádem zabrání 

vzniku vnitřních necelistvostí. 
Aby se vykompenzovala niţší tepelná vodivost oceli 25CrMo4 ve vztahu k oceli 

19MnB4 a byl splněn poţadavek na konstantní rychlost ohřevu kontislitků v HP, musí být 

splněna podmínka 

  

                                                                  (15)

 

 

Na základě výše uvedených výpočtů a PC simulací byly stanoveny křivky optimální 

velikosti tepelného toku v závislosti na povrchové teplotě kontislitku (obr. 6) a normalizované 

době ohřevu v HP (obr. 7). Pod pojmem normalizovaná doba ohřevu a předehřevu se rozumí 

doba vztaţená k délce jednoho dne. Normalizovaný počet necelistvostí je definován jako 

průměrný počet vnitřních defektů připadajících na všechny polotovary odválcované z jednoho 

předlitku. 
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Obr. 6: Závislost tepelného toku pro oceli 19MnB4 a 25CrMo4 na povrchové teplotě kontislitku. Temperature - 

teplota (Kvíčala a kol. 2010). 

 

 

Obr. 7: Závislost tepelného toku pro oceli 19MnB4 a 25CrMo4 na normalizované době ohřevu. Normalized time 

– normalizovaný čas (Kvíčala a kol. 2010). 

 

Autor této disertační práce navrhl novou strategii ohřevu kontislitků v HP, kterou je 

moţné charakterizovat celkově delší dobou ohřevu, delším a pozvolnějším ohřevem na 

teplotu 750 °C, a tzv. „meziprohřevem“ při teplotě dosaţení teploty 750 °C (obr. 8). 
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Obr. 8: Porovnání standardní ohřevové křivky – 1 a modifikované křivky – 2. Normalized heating time – 

normalizovaná doba ohřevu; slow heating – pomalý ohřev; inter-warming through – meziprohřev; standard 

heating – standardní ohřev; warming through – prohřev (Kvíčala a kol. 2010). 

 

Nově navrţená strategie ohřevu kontislitků v peci byla následně statisticky 

vyhodnocena, přičemţ se ukázalo, ţe došlo k velmi výraznému poklesu výskytu vnitřních 

necelistvostí detekovaných při UZ kontrole (obr. 9). 

 

 

Obr. 9: Srovnání standardní a modifikované ohřevové strategie v HP pro bloky o příčném rozměru 260x260 mm 

vyválcované z kontislitků o průměru 525 mm. Normalized defects occurence – normalizovaný počet necelistvostí; 

direct heating – přímý ohřev; improved heating – modifikovaný ohřev (Kvíčala a kol. 2010). 

 

Podrobnější rozbor závislosti výskytu vnitřních necelistvostí na celkové době ohřevu 

v HP a době náběhu na teplotu výdrţe 1300 °C ukazuje, ţe s prodluţující se celkovou dobou 
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ohřevu kontislitků dochází k poklesu výskytu vnitřních defektů (obr. 10). 

 

 

Obr. 10: Závislost normalizovaného počtu UZ nálezů na normalizované době ohřevu. Normalized defects 

occurence – normalizovaný počet necelistvostí; normalized heating time – normalizovaná doba ohřevu (Kvíčala 

a kol. 2010). 

 

Je ovšem nutné podotknout, ţe výraznější vliv na výskyt vnitřních necelistvostí má 

doba náběhu na teplotu výdrţe 1300 °C (obr. 11). Je tedy moţné konstatovat, ţe klesající 

výskyt UZ nálezů primárně souvisí s dobou náběhu na teplotu výdrţe, coţ se následně odráţí i 

na celkové době ohřevu. 

 

 

Obr. 11: Závislost normalizovaného počtu UZ nálezů na normalizované době náběhu na teplotu výdrže 1300 °C. 

Normalized defects occurence – normalizovaný výskyt necelistvostí; normalized preheating time – 

normalizovaná doba předehřevu (Kvíčala a kol. 2010). 

Studovat jevy, ke kterým dochází v kontislitku během ohřevu v HP, je zásadě moţné 

dvěma způsoby, a to experimentálně (tyto experimenty se z finančních důvodů neuskutečnily, 
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nicméně podobné experimenty se realizovaly jiţ v minulosti), nebo teoreticky. Autor 

disertační práce uskutečnil celou řadu simulací za pouţití metody FEM v programu 

MARC/Mentat, který je k dispozici na katedře pruţnosti a pevnosti FS VŠB-TUO (Frydrýšek 

1999; Frydrýšek 2009; Frydrýšek a kol. 2010). 

Simulovány byly dvě ohřevové strategie (standardní a modifikovaná) u kontislitku 

z oceli 25CrMo4, v prvním případě byla zvolena doba ohřevu na teplotu 800 °C dvě hodiny 

(standardní), ve druhém pak čtyři hodiny (modifikovaná). Tomu odpovídal i zvolený tepelný 

tok q = 5.10
4
 W/m

2
(standardní) a q = 2,5.10

4
 W/m

2 
(modifikovaná). Předmětem simulace byl 

kvadrant příčného řezu kontislitku (obr. 12), jenţ byl rozdělen na 1536 elementů. 

 

 

Obr. 12: Příčná výseč kontislitkem o průměru 525 mm. Každý element je reprezentován specifickým chemickým 

složením, mechanickými a termofyzikálními vlastnostmi. Symmetry – symetrie; heat flux – hustota tepelného toku 

(Kvíčala a Frydrýšek 2010a; Kvíčala a Frydrýšek 2010b). 

Kaţdý z těchto elementů byl definován specifickými mechanickými a fyzikálními 

veličinami (Re, Rm, E, K, c, α) pro kaţdou vrstvu (barevně odlišeno). Příslušné veličiny se od 

povrchu ke středu a v závislosti na teplotě mění lineárně (tab. 2). 

Tab. 2: Přehled simulovaných mechanických a termofyzikálních vlastností kontislitku o průměru 525 mm z oceli 

25CrMo4 

  MPaRe   MPaRm   MPaE   11..  CmWK   11..  CkgkJc   C/1  

Min. 139 180 8.10
10 

19,41 0,44 10
-5 

Max. 847 1100 2,5.10
11 

40,1 0,59 2,1.10
-5 

 

Minimální hodnoty mechanických vlastností odpovídají nejvyšší teplotě v oblasti 

austenitu, zatímco max. hodnoty charakterizují stav při pokojové teplotě, tj. 

v překrystalizovaném stavu (nejedná se ovšem o hodnoty vztaţené ke struktuře tvořené 

feritem – perlitem, nýbrţ o hodnoty vztaţené ke struktuře, ve které se vyskytují středové 



15 
 

segregace). Minimální hodnota α odpovídá oblasti existence feritu za pokojové teploty, 

zatímco maximální hodnota je vztaţena k austenitu. Chemické sloţení kontislitku po průřezu 

respektovalo skutečnost, ţe kontislitek je chemicky nehomogenní (viz mikrochemický 

rozbor), přičemţ rozpětí zastoupení jednotlivých prvků je shrnuto v tab. 3. 

Tab. 3: Přehled chemického složení po průřezu kontislitku o průměru 525 mm z oceli 25CrMo4 

 C Cr Mn Mo V Si Ni S P 

Min. 0,22 1,12 0,7 0,2 0,04 0,2 0,3 0,008 0,008 

Max. 0,35 2,25 1,4 0,7 0,3 0,3 0,1 0,015 0,015 

 

Uvedené max. hodnoty odpovídají sloţení segregací ve středu průřezu kontislitku 

(nereprezentují průměrné sloţení ve středu průřezu kontislitku) – tento zjednodušující 

předpoklad byl zvolen s ohledem na netriviální zadání řešeného problému v programovacím 

jazyku Fortran. 

Z hlediska teoretického zdůvodnění výhodnosti modifikované strategie ohřevu je 

nutné uvést, ţe celkově pomalejší ohřev s meziohřevem vede nejen k menšímu teplotnímu 

gradientu mezi povrchem a středem kontislitku, niţší diferenci ekvivalentního napětí, ale 

rovněţ přispívá ke zhrubnutí precipitátů vanadu, coţ se z hlediska vzniku vnitřních defektů 

jeví jako výhodné – viz (Vedani a kol. 2009). Opomenout nelze ani zrovnoměrnění plastické 

deformace po průřezu kontislitku, přičemţ tento proces se realizuje za dvojnásobně delší 

dobu. Nejdůleţitější výsledky FEM simulací jsou shrnuty v tab. 4. 

Tab. 4: Shrnutí výsledků simulací standardního a modifikovaného ohřevu kontislitku o průměru 525 mm z oceli 

25CrMo4 v prostředí programu MARC/Mentat (Kvíčala a Frydrýšek 2010a; Kvíčala a Frydrýšek 2010b). 

 Standard heating: Modified heating: 

Heating time 7200 s 14400 s 

q: 5.10
4
 W/m

2 
2,5.10

4
 W/m

2 

Starting temperature: 20 °C 20 °C 

Max. temperature: 800 °C 800 °C 

T: 233 °C 100 °C 

σ: 2.10
8
 Pa 1,3.10

8 
Pa 

εe: 3.10
-4

 2.10
-4

 

εp: 4.10
-3

 8.10
-4

 

Δr: 2,28.10
-3

 m     2,3.10
-3

 m 
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6. ZKOUŠKY TVAŘITELNOSTI A ZMĚNA ÚBĚROVÉHO PLÁNU 

 

Zkouška technologické tvařitelnosti (klínová zkouška) není sice tak sofistikovanou 

zkouškou tvařitelnosti jako např. stanovení tvařitelnosti na torzním plastometru (SETARAM 

aj.), nicméně svou podstatou je mnohem bliţší reálným provozním podmínkám. Pro účely 

klínové zkoušky byly zhotoveny dvě sady vzorků – vše z oceli 25CrMo4. První sada vzorků 

proprovedení klínové zkoušky byla zhotovena z kruhového kontislitku o průměru 410 mm, 

přičemţ klíny byly orientovány v podélném směru. Vzorky byly odebrány ze středové zóny a 

v blízkosti povrchu kontislitku. Druhá sada vzorků byla odebrána z bloku o rozměrech 

260x260 mm, vyválcovaného z kruhového kontislitku o průměru 525 mm. Jednalo se o blok, 

u něhoţ byly při ultrazvukové kontrole detekovány vnitřní trhliny. Rovněţ v tomto případě 

byly klíny orientovány v podélném směru. 
Na základě provedených klínových zkoušek je moţné konstatovat, ţe zkoumaná ocel 

25CrMo4 vykazuje dobrou tvařitelnost v širokém teplotním intervalu 1100 – 1300 °C, a to za 

předpokladu, ţe se bloky a sochory válcují z kontislitku o průměru 410 mm. Kontislitky o 

průměru 525 mm jsou výrazně náchylnější ke vzniku středových trhlin, a to v důsledku 

středových segregací, které zhoršují tvařitelnost centrální části kontislitku (Kvíčala a kol. 

2009). 

 
a) vzorek s trhlinou ve výchozím stavu – 1200 °C 

 

 
b) vzorek bez trhlin ve výchozím stavu – 1100 °C 

Obr 13:Rozvoj trhlin při válcování (Kvíčala a kol. 2009). 

 

 

PC simulace provedené Fabíkem a kol. 2007 vykazují velkou shodu s praktickými 

pozorováními, kdy velikost vnitřního defektu ve směru válcování je větší neţ ve směru 

kolmém k ose válců. Je to dáno skutečností, ţe při prvních průchodech válci je styčná plocha 

mezi provalkem a válci velmi malá, coţ má za následek převládající tahová napětí v provalku 

a tomu odpovídající podélné šíření vnitřního defektu. 

Vyjdeme-li z předpokladu, ţe kontislitky, které se válcují na blokovně VH, jiţ 

obsahují vnitřní necelistvosti, pak se jako praktické řešení problematiky minimalizace 

vadných bloků po válcování nabízí optimalizace úběrových plánů. Z obr. 96 je zřejmé, ţe 

sníţení počtu průchodů při válcování bloků z kontislitků o průměru 525 mm (25CrMo4) ze 17 

(původní úběrový plán) na 15, resp. 13 průchodů vedlo k výrazně niţšímu výskytu UZ nálezů 

u vývalků (obr. 14). 
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                    Obr. 14: Závislost celkového výskytu UZ nálezů u oceli 25CrMo4 na počtu průchodů (modrá – 17   

                     průchodů; červená – 15 průchodů; zelená – 13 průchodů); normalized number of US findings –   

                     normalizovaný počet UZ nálezů. 

 

Značky oceli EA4K a 25CrMo4 se obecně vyznačují niţším výskytem vadných bloků 

po válcování (pro srovnatelné průměry kontislitků a výsledné rozměry bloků), nicméně i u 

těchto značek oceli vedla úprava úběrových plánu na blokovně VH k znatelnému poklesu 

výskytu UZ nálezů, coţ je patrné z obr. 15 a 16. 

 
Obr. 15:Závislost celkového výskytu UZ nálezů u oceli EA4K na počtu průchodů (modrá – 15 

průchodů;červená – 13 průchodů); normalized number of US findings – normalizovaný počet UZ 

nálezů. 
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Obr. 16: Závislost celkového výskytu UZ nálezů u oceli A4K na počtu průchodů (modrá – 15 průchodů; 

 červená – 13 průchodů); normalized number of US findings – normalizovaný počet UZ nálezů. 

 

Lze předpokládat, ţe redukce počtu úběrů na blokovně VH vedla ke svaření vnitřních 

necelistvostí, které nebyly příliš velké. Je ovšem nutné podotknout, ţe redukovat počet úběrů 

nelze do nekonečna, a to hned ze tří důvodů. S klesajícím počtem úběrů je obtíţnější dodrţet 

rozměrové poţadavky kladené na vývalek, zvyšuje se náchylnost ke vzniku přeloţek (jsou po 

třetím úběru fakticky neodstranitelné) a případně k výskytu dalších vad po válcování a dále 

pak je velikost jednotlivých úběrů limitována velikostí válců na blokovně. 

 

7. DISKUZE 

Vypracování disertační práce s názvem „Studium příčin výskytu vnitřních 

necelistvostí ve vývalcích z Cr-Mo ocelí“ si vyţádalo velmi komplexní přístup k řešení 

studované problematiky, a to hned z několika důvodů. Vnitřní necelistvosti ve vývalcích 

z nízkolegovaných ocelí na bázi Cr-Mo jsou detekovány aţ při ultrazvukové kontrole na 

bramovém hospodářství, coţ si vyţádalo detailní sledování celého výrobního toku, počínaje 

výrobou oceli v konvertoru a podmínkami vychlazování po válcování na blokovně konče. 

Statistická analýza více neţ čtyř tisíc vývalků jasně ukázala, ţe mezi faktory, které 

mají zásadní vliv na výslednou kvalitu vývalků, patří průměr kruhových kontislitků, rozměr 

bloků, do kterých jsou kontislitky válcovány, mikrolegování oceli vanadem, licí rychlost, 

teplota přehřátí oceli v mezipánvi a do jisté míry i aplikace elektromagnetického míchání v 

krystalizátoru. Důkladná analýza těchto parametrů – sníţení teploty přehřátí oceli v mezipánvi 

a zvýšení licí rychlosti – vedla k určitému sníţení výskytu vnitřních necelistvostí ve 

vývalcích, nicméně vzhledem k nutnosti mikrolegování oceli vanadem nebyly dosaţené 

výsledky uspokojivé. V druhé etapě se pozornost zaměřila na podmínky, za kterých jsou 

kruhové kontislitky válcovány do bloků, přičemţ došlo k redukci stávajícího průchodového 

plánu pro kontislitky o průměru 525 mm ze 17 na 15 a později aţ na 13. Tato úprava 

technologie válcování skutečně přinesla výrazné zlepšení z hlediska vnitřní kvality vývalků, 

nicméně i ona měla své mantinely, a to jednak z hlediska konstrukce blokovny, kdy nebylo 

moţné dosáhnout ţádoucího stupně protváření ve středu provalku, a stejně tak hrozilo, ţe 
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dojde ke vzniku přeloţek u vývalků. Ze statistické analýzy provozních dat vyplývá, ţe 

největší výskyt UZ nálezů se vyskytoval u bloků typu 280x280 mm, coţ svědčí o velmi 

negativním vlivu tahových napětí generovaných v prvních stádiích tváření kruhových 

kontislitků. Třetím a nejvýznamnějším krokem byla úprava reţimu ohřevu kontislitků v 

hlubinné peci. V rámci těchto opatření autor disertační práce navrhl novou strategii ohřevu 

kontislitků, která se od té stávající liší především dvoustupňovým ohřevem, kdy nedochází ke 

kontinuálnímu ohřevu na teplotu výdrţe před válcováním, ale realizuje se pomalý ohřev na 

750 °C s následující výdrţí na této teplotě, aby kontislitek měl dostatek času vyrovnat teplotní 

rozdíly mezi povrchem a středem a odstranit tak neţádoucí pnutí. Dále pak následuje další 

ohřev aţ na válcovací teplotu a výdrţ na teplotě válcování jako při klasickém ohřevu. Takto 

navrţený postup je výsledkem fyzikálního modelování, které zohledňuje rozdílnou tepelnou 

vodivost legovaných ocelí ve srovnání s konvenčními C-Mn ocelemi. Nová ohřevová strategie 

byla následně ověřena za pouţití FEM, přičemţ se ukázalo, ţe nová ohřevová strategie je 

podstatně šetrnější vůči kontislitkům a sniţuje tak zásadním způsobem riziko vzniku, 

případně rozvoje vnitřních necelistvostí. Navrţený reţim ohřevu kontislitků umoţnil oddělit 

pnutí generovaná teplotními rozdíly v průřezu kontislitku od strukturních napětí vyvolaných 

fázovým přechodem ferit/austenit. Jestliţe v roce 2008 bylo moţné se setkat s tavbami, kdy 

podíl vývalků, které šly do šrotu, dosahoval 50 – 90 %, v současné době se defektní vývalky 

objevují jiţ jen velmi vzácně a z výrobně-ekonomického hlediska nepředstavují ţádný 

problém. 

Aby bylo moţné lépe porozumět mechanizmu vzniku vnitřních necelistvostí ve 

vývalcích z nízkolegovaných Cr-Mo ocelí, byla realizována celá řada experimentů – 

mikrostrukturní a fraktografická analýza vývalků s vnitřní necelistvostí a střední části 

kontislitků. Zhotoveny byly extrakční repliky, které byly posléze analyzovány za pouţití 

TEM. Byla provedena celá řada mikrochemických rozborů a stanovení mikrotvrdosti. 

Realizovaly se zkoušky technologické tvařitelnosti. Z provedených experimentů a ze znalosti 

výsledků technologických opatření, které vedly k výraznému omezení výskytu vnitřních 

necelistvostí, je moţné konstatovat, ţe jako nejpravděpodobnější se jeví následující 

mechanizmus. Primární defekty vznikají jiţ při plynulém odlévání oceli, přičemţ mají 

charakter ředin a staţenin. U značek ocelí, které nejsou mikrolegovány vanadem, tyto defekty 

nemají významnější vliv na středovou kvalitu vývalku po válcování. Nicméně u značek 

mikrolegovaných vanadem se přidává další negativní faktor, a tím je precipitace VC, VN a 

V(C,N) při rovnání kontislitků na radiálním licím stroji. Teplotní pásmo precipitace vanadu 

koresponduje s oblastí sníţené tvařitelnosti oceli, coţ umoţňuje rozvoj jiţ přítomných licích 

defektů, které vznikly při vyšších teplotách. Dalším zásadním faktorem, který má vliv na 

rozvoj vnitřních necelistvostí, je zcela nevhodný ohřev kontislitků před válcováním. Nejsou-li 

zohledněny specifické termofyzikální vlastnosti nízkolegovaných ocelí, dochází k výraznému 

rozvoji přítomných licích defektů při ohřevu na teplotu 800 °C. Lze předpokládat, ţe kritický 

pro rozvoj vnitřních necelistvostí je především teplotní interval AC1 – AC3. Pokud nejsou 

defekty přítomné v kontislitcích příliš velké, můţe dojít k jejich zacelení při dostatečně 

vysokém stupni protváření na blokovně. V opačném případě se během prvních průchodů na 

blokovně realizují neţádoucí tahová napětí, která vznikají v důsledku malé styčné plochy 

mezi válci a kruhovým kontislitkem, tím dochází k dalšímu šíření jiţ přítomných defektů. 
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8. ZÁVĚR 

Tato disertační práce pojednává o problematice vzniku vnitřních defektů, které je 

moţné indikovat ultrazvukem u vychlazených vývalků z nízkolegovaných Cr-Mo ocelí 

mikrolegovaných vanadem, a dále pak o opatřeních nezbytných k minimalizaci těchto 

defektů. Statistická analýza více neţ čtyř tisíc vývalků ukázala, ţe mezi zásadní faktory, které 

mají vliv na výskyt vnitřních necelistvostí u vyválcovaných bloků, patří výchozí průměr 

kontislitků, rozměr bloků, do kterých jsou kontislitky válcovány, mikrolegování oceli 

vanadem, licí rychlost a teplota přehřátí oceli v mezipánvi. Následně byla zavedena opatření 

vztahující se k technologii válcování, kdy sníţení počtu průchodů provalku válci vedlo 

k výraznému sníţení indikovaných vnitřních necelistvostí. Na základě fyzikálního 

modelování, pouţití programu IDS a MARC/Mentat byly simulovány napěťově-deformační 

charakteristiky ohřevu kontislitků v HP a posléze byla navrţena modifikovaná strategie 

ohřevu kontislitku v HP, která vedla ke zcela zásadnímu omezení výskytu vnitřních 

necelistvostí u vyválcovaných bloků. U vzorků odebraných z kontislitků a vývalků byla 

provedena celá řada experimentů (metalografie, fraktografie, elektronomikroskopické studium 

extrakčních replik, mikrochemické rozbory, stanovení mikrotvrdosti), a to za účelem 

objasnění mechanizmu vzniku a rozvoje vnitřních defektů. Z provedených experimentů 

vyplývá, ţe na vzniku vnitřních necelistvostí se podílí synergický efekt hned několika 

negativních faktorů, a to primární licí defekty, rovnání kontislitků z oceli mikrolegované 

vanadem v teplotní oblasti, kdy dochází k precipitaci VN, V(C,N) a VC, dále pak nevhodný 

ohřev kontislitků v HP a v neposlední řadě nedostatečné protváření středové oblasti provalku 

na blokovně v kombinaci s nadměrnými tahovými napětími při prvních průchodech 

kruhového kontislitku válci. 

Ačkoli nedošlo k úplnému zamezení výskytu vnitřních necelistvostí u bloků 

z nízkolegovaných Cr-Mo ocelí mikrolegovaných vanadem, je nutné zdůraznit, ţe jejich 

výskyt nepředstavuje nadále zásadní technologický problém. 
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