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Abstrakt 

Tato práce se zabývá vlivem fyzikálně chemických pochodů probíhajících při 
přelévání a odlévání jakostních ocelí na odlitky.  

Nejprve je zmíněn rozbor výroby těchto ocelí s  různým stupněm legování a jsou 
uvedeny zástupci technologií, kterými  se mohou oceli vyrábět. Jsou provedeny modelové 
studie proudění oceli při jejím výtoku z pánve ASEA a vybrané zátkové pánve.  

Nedílnou součástí této práce je i modelová studie proudění oceli ve vtokové soustavě. 
Je zmíněn původní způsob odlévání odlitků a nově navržený, který byl vyzkoušen v 
praxi. V průběhu jednotlivých operací s ocelí před a po jejím odlití byly prováděny 
měření aktivity kyslíku, obsahu vodíku a odběry vzorků taveniny k následnému 
chemickému rozboru.  

V závěrečné části práce je provedeno hodnocení mikročistoty a mechanických 
vlastností vybraných taveb. 

 

Klíčová slova 

Výroba oceli, odlévání oceli, pánev ASEA, zátková pánev, vtokové soustavy, reoxidace 
oceli, vzorkování oceli, mikročistota oceli, mechanické vlastnosti oceli.  

 
 
 

Abstract 

This thesis deals with an impact of physico-chemical processes taking place in 
reladling and casting of quality steel castings. 

First, the analysis of manufacture of these steels with different alloying degrees is 
mentioned, and the representatives of furnace units for steel making are shown. The 
paradigmatic case study of a steel flow at its outlet from the ASEA ladle and selected 
stopper ladle.   

The integral part of this thesis is also paradigmatic case study of a steel flow in the 
gating system. The original method of the pouring of castings, and newly designed 
method tested in practice are mentioned. In the course of particular operations with 
steel before and after its casting, the measurements of an oxygen activity, hydrogen 
content, and molten steel sampling for a subsequent chemical analysis were conducted.  

In the concluding part of the theses, the appraisal of micropurity and mechanical 
properties of selected heats is conducted. 
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1 Úvod 

S rozvojem výroby zařízení pro energetiku dochází ke zvyšování požadavků  
na kvalitu odlitků. Pro dodržení přísných požadavků je nutné stále zdokonalovat 
všechny operace výroby. Pro zdokonalení jednotlivých částí výroby je nutné 
prohlubovat znalosti o pochodech, které mají vliv na kvalitu odlitků.  

V provozu Slévárna PILSEN STEEL s.r.o. jsou těžké ocelové odlitky odlévány  
z licích pánví se zátkovým ústrojím, do kterých je ocel přelévána z pánve ASEA. 

Nevýhodou přelévání oceli do zátkových pánví je zhoršování kvality oceli 
probíhajícími reoxidačními pochody, naplyňováním a mechanickým otěrem  
o šamotovou vyzdívku. Při delším odstátí oceli, kdy je po přelití čekáno na předepsanou 
licí teplotu, se vytváří nehomogenní teplotní pole a dochází ke snižování 
pravděpodobnosti úspěšného otevření zátkového ústrojí pánve. Před každým odléváním 
je nutné pracně pánve kompletovat, tzn. po vyhřátí, je nutné osadit je zátkovými tyčemi  
a převézt na místo, kde do nich bude ocel přelita. Při  nekvalitní kompletaci může dojít 
k nízkému zdvihu zátkové tyče, tzn. při odlévání dochází ke škrcení průtoku kovu 
výlevkou. Díky tomu se prodlužuje doba lití, což má za následek snížení výsledné kvality 
odlitků. 

Alternativou proti odlévání odlitků ze zátkových pánví je lití z pánve ASEA. Není 
nutné, kvůli přelévání, přehřívat taveninu na vysoké teploty a proto je možné snížit 
náklady za elektrickou energii a keramický materiál. Odstraněním přelévání oceli lze 
dosahovat velmi nízkých obsahů kyslíku, vodíku, dusíku a odlévat hluboce dezoxidovanu 
ocel s minimálním obsahem nekovových vměstků. 

Dalším nezanedbatelným činitelem při odlévání odlitků je vtoková soustava, která 
velkou mírou přispívá k výsledné kvalitě. Správný návrh vtokové soustavy vyžaduje 
pochopení všech dějů, které probíhají při plnění formy.  

Aby výsledný odlitek byl opravdu prvotřídní, musíme věnovat velkou pozornost také 
metalurgii a technologii výroby kvalitních nelegovaných, nízko, středně a vysoko 
legovaných ocelí velkých hmotností . 

 
Tato práce navazuje na autorovu bakalářskou práci: 

ODEHNAL, J.: Filtrace těžkých ocelových odlitků. Ostrava, 2010. Bakalářská práce. VŠB-TU 
Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 
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1.1 Stanovení cílů práce 

Cílem práce je ověření a kvantifikace fyzikálně chemických pochodů při přelévání  
a odlévání oceli, ověření výtokových charakteristik používaných pánví a ověření správné 
hmotnosti technologických zbytků v  pánvích.  

Dalším cílem práce je návrh technologie odlévání velkých odlitků ze zátkových pánví  
i z pánví ASEA, verifikace navržených vtokových soustav, vyhodnocení mikročistoty  
a mechanických vlastností oceli.  

Souběžně s touto prací bude přepracována interní technologická směrnice, která 
aplikuje všechny zjištěné výsledky do praktického využití. (TS 07/76/02) 

 

1.2 Postup řešení 

 Současný způsob odlévání využívaný v Pilsen Steel 

- Zátkové pánve 
- Možné úpravy pro zvýšení jakosti odlitků 

 Návrh nového způsobu odlévání 

- Pánve ASEA 
- Úprava pánví ASEA pro odlévání odlitků velkých hmotností  

 Modelové studie způsobů odlévání 

- Modelové studie upravené pánve ASEA 
- Modelové studie vybrané zátkové pánve 

 Provedení taveb 

- Praktická výroba jakostních nelegovaných ocelí velkých hmotností 
- Praktická výroba jakostních vysoko legovaných ocelí velkých hmotností 

 Návrh a provedení vtokových soustav  

- Vtoková soustava pro odlévání ze zátkových pánví  
- Vtoková soustava pro odlévání z pánví ASEA 

 Odlévání odlitků 

- Původní způsob odlévání 
- Navržený způsob odlévání 

 Odběry vzorků 

- Dosažené aktivity kyslíku a dosažené obsahy kyslíku ve vzorcích 
- Dosažené obsahy vodíku 
- Dosažené obsahy dusíku 
- Chemické rozbory vzorků s ohledem na nehomogenitu taveniny 

 Rozbor parametrů hotového kusu 

- Mikročistota oceli 
- Mechanické vlastnosti oceli 

 Vyhodnocení zjištěných výsledků 
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2 Literární rozbor výroby oceli 

Užitné vlastnosti ocelí budou ovlivňovány čistotou vsazených surovin i zvoleným 
způsobem výroby. 

2.1 Výroba kvalitních nelegovaných, nízko a středně legovaných ocelí velkých 
hmotností 

Výrobu kvalitních ocelí velkých hmotností je možné provádět několika způsoby. 
1. Výroba oceli z tekutého surového železa a šrotu za použití kyslíkového 

konvertoru, pánvové pece a vakuovacího zařízení viz obr. 1. 

 
Obr. 1 Výroba oceli z tekutého surového železa [18] 

2. Výroba oceli z tuhé vsázky za použití elektrické obloukové pece, pánvové pece 
a vakuovacího zařízení viz obr. 2. 

 
Obr. 2 Výroba oceli z tuhé vsázky [14] 

Způsob výroby z tuhé vsázky je používán ve společnosti PILSEN STEEL, proto bude 
dále s přihlédnutím ke skutečně používaným technologiím detailně rozebrán. 

Aby vyráběná ocel měla vysoké užitné vlastnosti, bylo nutné celý pochod výroby 
rozdělit do dvou částí: 

a) Primární – výroba surové oceli tavením na elektrické obloukové peci, kde je 
provedeno roztavení vsázky, oduhličení a odfosfoření lázně. Surová ocel je 
odpíchnuta do pánve. 

b) Sekundární – výroba kvalitní čisté oceli je prováděna na pánvové peci, kde se 
surová ocel ohřeje elektrickým obloukem, dezoxiduje, doleguje na předepsané 
chemické složení, částečně se odsíří a je provedena modifikace vměstků 
plněným profilem. Ocel je následně vakuována. Vakuováním je docíleno 
odsíření, snížení obsahu plynů a nekovových vměstků. 

2.1.1 Elektrická oblouková pec (EOP) 
Moderní elektrická oblouková pec, viz obr. 3, je určena pro výrobu surové oceli a to 

roztavením, oduhličením a odfosfořením vsázky v  co nejkratší době. 
V současné době existuje mnoho typů těchto pecí, které se liší tvarem pecní nádoby, 

zavážením pece vsázkou, metodou odpichu, intenzifikací chemickou energií a pecními 
transformátory. Nejrozšířenější jsou třífázové obloukové pece, kde elektrický oblouk 



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

4 

hoří mezi třemi grafitovými elektrodami a vsázkou. Tvar pecní nádoby může být 
hruškovitý s půdním odpichem (EBT) viz obr. 4 nebo kruhový s půdním odpichem 
(RBT) viz obr. 5. Ovládání výtokového uzlu může být prováděno hydraulicky ovládaným 
šoupátkovým uzávěrem. Horní plášť a víko je chlazeno vodou, vyzděná  
je pouze nístěj pece. V nístěji pece bývá zabudováno tři až pět dmyšných elementů 
k teplotní a chemické homogenizaci taveniny.  K napájení grafitových elektrod je použit 
výkonný pecní transformátor připojený přes tlumivku, vysokonapěťový vypínač  
a odpojovač do sítě 22 kV. Transformovaná elektrická energie se k  elektrodám dostává 
přes vývody na vnější straně trafokobky, na které jsou připojeny vodou chlazená 
měděná lana vedoucí na ramena držáků elektrod a pomocí měděných pasů jsou 
propojena s držáky elektrod. Grafitové elektrody jsou při tavbě chlazeny vodní sprchou, 
aby se snížil jejich úbytek. Pohyb elektrod je řízen elektrohydraulicky. V moderních 
pecních agregátech není elektrická energie jedinou, která se podílí na tavení vsázky. 
S velkou výhodou se používá kyslíko-palivových hořáků a kyslíkových trysek. Jsou 
umístěny v horním plášti pece, viz obr. 6, pomáhají tavit vsázku a ohřívat chladnější 
místa v prostoru pece. Kyslíko-palivové hořáky mohou dosahovat výkonu až pěti 
megawat. Kyslíkové trysky se využívají k řezání velkých kusů vsázky, oxidaci lázně  
a v kombinaci s tryskami pro injektáž prachového uhlíku k napěňování strusky a také 
k dospalování CO v peci. Dospalováním CO na CO2 získáme značné množství tepelné 
energie. Všechny obloukové pece jsou vybaveny odsáváním exhalací a nejčastěji jejich 
dvoustupňovou suchou separací. Zplodiny z pece jsou odsávány otvorem ve víku pece. 
Pece jsou vybaveny automatickým zařízením k odběru tavebních vzorků a k měření 
teploty a aktivity kyslíku v lázni. Spotřebované množství elektrické energie, zemního 
plynu, kyslíku, argonu a dusíku je automaticky zaznamenáváno do tavebního listu , stejně 
jako je tomu u výsledků tavbových analýz, hodnot aktivit kyslíku a teploty taveniny. 

 
Obr. 3 Moderní EOP s půdním odpichem, vodou chlazenou horní částí pláště  a víkem [15] 

     
Obr. 4 Tvar pecní nádoby             Obr. 5 Tvar pecní nádoby        Obr. 6 Kyslíko-palivové hořáky  

s půdním odpichem EBT             s půdním odpichem RBT        ve vodou chlazené části pláště 
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2.1.2 Plnění pece vsázkou 

Prvním krokem při výrobě taveniny dané značky je příprava vsázky. Jako kovonosná 
vsázka se používá: ocelový odpad, vratný materiál, ocelárenské surové železo, přímo 
redukované železo (přímo redukovaná železa DRI (Direct Reduced Iron) a HBI (Hot 
Briquette Iron) jsou produkty přímé redukce železné rudy s velmi nízkým obsahem 
škodlivých a doprovodných prvků [9].), nebo balíky HTP (hluboko tažné plechy). 
Součástí vsázky jsou i struskotvorné přísady jako vápenec, dolomit, vápno, okuje a koks. 
Napěněná struska, která vzniká během tavení, zvyšuje účinnost přestupu tepla 
z oblouků na lázeň. Literatura [10] doporučuje, vzhledem k  vysokým ztrátám tepla při 
otevření pece, rozdělit celou vsázku do 2 – 3 košů. Z hlediska spotřeby elektrické 
energie, životnosti vyzdívky a spotřeby opravárenských materiálů je důležité rozmístění 
vsázky v sázecím koši podle kusovitosti. Při špatném rozložení vsázky v koši může dojít 
během tavení k náhlému sesuvu těžkých kusů z boku pece a zlomení elektrod. Snahou by 
mělo být rozmístit vsázku v sázecím koši tak, aby se těžké kusy vsázky po zavezení do 
pece nacházely pod elektrodami ve spodní polovině pece. Na dno sázecího koše se pod 
těžké kusy sází lehký šrot, který chrání dno pece před mechanickým poškozením během 
vysýpání sázecího koše do pece. Po zapnutí pece se elektrody protavují vsázkou.  
Je důležité, aby se pod elektrodami nacházely hmotné kusy, které po roztavení oblouky 
vytvoří lázeň, ve které se taví další vsázka. 

2.1.3 Tavení vsázky 

Tavení se provádí za použití elektrické a chemické energie.  
Elektrická energie se do vsázky vnáší pomocí uhlíkových elektrod. Po několika 

minutách tavení jsou elektrody dostatečně hluboko ve šrotu, že je možné použít 
největšího příkonu energie do pece. Při nastavení největšího napětí na sekundární 
straně pecního transformátoru vznikne na elektrodách největší délka oblouků. Největší 
délku oblouků je možné používat, je-li oblouk zakryt vsázkou, tzn. záření oblouků  
se absorbuje ve vsázce a nehrozí tak poškození stěn a víka pece. Na začátku tavení  
je oblouk značně nestabilní. Velké výkyvy  můžeme sledovat na rychlém pohybu 
elektrod. V průběhu tavby se pecní atmosféra zahřívá a oblouk se stabilizuje 
v roztaveném kovu pod elektrodami. 

Chemická energie může být do pece dodávána pomocí kyslíko-palivových hořáků  
a kyslíkové trysky. Kyslíko-palivové hořáky spalují zemní plyn s  použitím kyslíku nebo 
směsi kyslíku se vzduchem. V některých případech se kyslík používá k řezání šrotu, 
protože velké kusy šrotu se taví déle než menší. Po roztavení větší části vsázky se kyslík 
dmýchá do lázně. Exotermické reakce probíhající při dmýchání kyslíku jsou významným 
zdrojem tepla. Při dmýchání kyslíku je dále napěňována struska viz obr. 7, 8 a 9,  
čímž se zvyšuje přenos tepla z oblouků a zkracuje se i celková doba tavení. Na napěnění 
strusky má vliv její složení. V literatuře [10] se uvádí několik faktorů pro dobře 
napěněnou strusku: 

- dostatečné množství kyslíku a uhlíku (resp. CO) 
- vyšší viskozita 
- bazicita strusky > 2,5 
- obsah FeO 15 – 20 % 

Grafické znázornění vlivu bazicity na výšku napěněné strusky je zobrazeno na obr. 10 
a závislost výšky napěněné strusky na množství nafoukaného kyslíku a obsahu FeO  
ve strusce viz obr. 11. Jestliže byla vytvořena stabilní napěněná struska a celá vsázka 
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roztavena, je možné provést měření teploty a při dostatečné teplotě odebrat vzorek pro 
chemickou analýzu. Na základě chemického rozboru se určí množství foukaného kyslíku 
do lázně. 

    
Obr. 7 1.fáze - Injektáž kyslíku do lázně obsahující        Obr. 8 2.fáze - Injektáž uhlí do strusky obsahující  
potřebné množství uhlíku vytváří bubliny CO [15]            FeO, redukuje Fe zpět do lázně a vytváří další bubliny  

      CO [15] 

 

 
Obr. 9 3.fáze - Současnou injektáží kyslíku a injektáží  

           uhlí do strusky se maximalizuje vznik bublin CO [15] 

 

     
Obr. 10 Vliv bazicity na výšku napěněné        Obr. 11 Závislost výšky napěněné strusky na množství 

strusky [10]          nafoukaného kyslíku a obsahu FeO ve strusce [10] 

2.1.4 Oxidační údobí 

Oxidační údobí v elektrické obloukové peci umožňuje oduhličení a odfosfoření lázně, 
dochází při něm také ke snižování obsahu hliníku, křemíku, manganu a v  oblasti hoření 
oblouků se odpařuje síra. Oxidaci kovů, při které vznikají oxidy typu MeO, je možné 
popsat rovnicí (1) 

    [Me] + [O] = (MeO)             (1) [3] 

Pro oxidaci fosforu a uhlíku, tj. pro odfosfoření a oduhličení, je nutné dosáhnout vyšší 
aktivity kyslíku, což je podmíněno nízkým obsahem křemíku v tavenině. Reakci křemíku, 
která by měla proběhnout již během tavení, je v  soustavě Fe-O-Si možné popsat rovnicí 
(2) [3] 

    [Si] + 2[O] = (SiO2)             (2) [3] 

Oduhličovací reakce – uhlíkový var 
Při použití kyslíku pro oxidaci lázně budou probíhat následující reakce: 
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- reakce oduhličení [C] + [O] = [CO] 
- tvorba zárodků bublin, s hloubkou lázně roste parciální tlak oxidu uhelnatého.  

Po transportu bubliny oxidu uhelnatého na mezifázové rozhraní, probíhá reakce  
[CO] = {CO} 

- difuze atomů uhlíku a kyslíku na povrch bublin CO  
- růst bublin v důsledku průběhu slučování uhlíku a kyslíku na povrchu bublin  

a jejich vyplouvání z oceli – uhlíkový var [3] 

Význam uhlíkového varu 

Díky uhlíkovému varu a promíchávání lázně inertními plyny přes dmyšné elementy 
umístěné v nístěji pece je ocel zbavována nekovových vměstků, odplyňována, tepelně  
a chemicky homogenizována.  

a) Odplynění oceli – snížení obsahu vodíku a dusíku 

Parciální tlak vodíku a dusíku v  bublině oxidu uhelnatého v okamžiku jejího vzniku, 
lze považovat za nulový. Vodíku a dusíku rozpuštěným v oceli (jejich aktivitám) 
odpovídá podle rovnice (3) určitý rovnovážný parciální tlak vodíku a dusíku 
v atmosféře, která je ve styku s roztavenou ocelí. Za takovou atmosféru můžeme 
považovat i bublinu CO. [3] 

½ H2 = [H]              (3) [3] 

Pro reakci (3) odpovídá parciálnímu tlaku plynného vodíku v atmosféře, např. 
v bublině oxidu uhelnatého, podle Sievertsova zákona (4) určitá koncentrace vodíku 
v oceli. [3] 

    [H] = K.pHz1/2              (4) [3] 

b) Teplotní a chemická homogenizace oceli 

Bubliny oxidu uhelnatého intenzivně promíchávají lázeň i strusku. Promíchávání 
vede k tepelné a chemické homogenizaci. Tepelná homogenizace je příznivá i pro ohřev 
oceli. Během uhlíkového varu by měly být oblouky skryty v  napěněné strusce. [3] 

Odfosfoření oceli 
Udržení fosforu ve strusce je funkcí teploty lázně, bazicity strusky a obsahu FeO v  ní. 

Při vyšší teplotě a nízkém obsahu FeO se může fosfor redukovat zpět do lázně. 
Odfosfoření je vhodné provádět při relativně nízké teplotě, protože dle Chatelier-
Braunova principu podporuje snížená teplota průběh exotermických reakcí (s klesající 
teplotou roste hodnota rovnovážné konstanty). [3] 

Reakci odfosfoření je možné popsat rovnicí, kterou uvádí literatura [3] a [8]: 
 
  2[P] + 5(FeO) + 4(CaO) = (4CaO  P2O5) + 5[Fe] 
 
Myslivec v literatuře [2] popisuje reakci odfosfoření přesněji: 
 
   2[%P] + 5(FeO) = (P2O5) + 5[Fe]       (5) 
   (P2O5) + 4(CaO) = (Ca4P2O9)                  (6) 
  2[%P] + 5(FeO) + 4(CaO) = (Ca4P2O9) + 5[Fe] 
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Myslivec vysvětluje reakci odfosfoření tak, že probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni 
vzniká oxidace fosforu (5), ve druhém stupni se (P2O5) ve strusce váže na stálou 
chemickou sloučeninu (6), jež znesnadňuje zpětnou redukci fosforu do kovové lázně.  

V průběhu oxidační fáze tavby dochází k samovolnému vytékání napěněné strusky 
přes strusková dvířka a tím se také vylučuje zpětná redukce fosforu do lázně. Na konci 
oxidační fáze je odebrán vzorek pro tavbovou analýzu, změřena teplota lázně a aktivita 
kyslíku. 

2.1.5 Odpich 

Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty je proveden bezstruskový 
odpich do rafinační pánve, ve které bývají připraveny struskotvorné přísady. Během 
odpichu je provedena dezoxidace hliníkem, ocel může být i částečně předlegována. 
Množství dezoxidačních přísad je voleno na základě naměřené aktivity kyslíku. [10] 

2.1.6 Oprava a čištění pece 

Po skončení odpichu je prováděna kontrola odpichového otvoru, pokud je to nutné 
vyčistí se. Odpichový otvor je zasypán zásypovým materiálem. Provede se kontrola 
pracovní vyzdívky a případné poškození se opraví torkrétováním (nástřikem) za tepla. 
Po skončení oprav se do pece vsadí další vsázka. 

2.1.7 Zařízení pro sekundární metalurgii 

Následné zpracování částečně předlegované surové oceli v  pánvi se nejčastěji provádí 
v pánvových pecích v kombinaci s vakuovacím zařízením. Je vhodné uvést zařízení,  
ve kterých lze vyrábět kvalitní ocel velkých hmotností: 

1. Pánvová pec (LF) + vakuový keson (VD) 
2. Kombinovaný pochod elektrického obloukového ohřevu za současného vakuování 

Fink-Mohr (VAD) 
3. Kombinovaný pochod ASEA–SKF se stanovištěm pro elektrický obloukový ohřev  

a stanovištěm pro vakuování. Pohyb pánve s taveninou mezi oběma stanovišti  
se provádí pánvovým vozem doplněným o indukční míchač k míchání taveniny 
v pánvi. 

Literatura [1] a [17] porovnává možnosti výše uvedených zařízení, viz tab. 1. 
 

Tab. 1 Porovnání možností zařízení [1], [17] 

Rafinační postup 
Zařízení 

LF (Ladle Furnace) VAD (Finkl-Mohr) ASEA-SKF 
Odsíření Ano Ano Ano 
Dezoxidace Ano Ano Ano 
Oduhličení Ne Ne (po úpravě Ano) Ano 
Ohřev Ano Ano Ano 
Legování Ano Ano Ano 
Odplynění Ne (VD, RH, DH) Ano Ano 
Homogenizace Ano Ano Ano 
Zvyšování čistoty Ano Ano Ano 
Modifikace vměstků Ano Ano Ano 
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Pro úplnost je vhodné přiblížit si vyjmenovaná zařízení stručným popisem z důvodu 
jejich výjimečnosti, zejména pak VAD a ASEA–SKF. 

1. Pánvová pec (LF – Ladle Furnace) + vakuový keson (VD – Vacuum Degasing) 

Rafinační zařízení, viz obr. 12, se skládá ze tří částí a to: z licí pánve s možností 
dmýchání inertního plynu prodyšnou tvárnicí zabudovanou ve dně pánve a výtokovým 
uzlem opatřeným šoupátkovým uzávěrem, ze zařízení pro obloukový ohřev a z vodou 
chlazeného víka. 

Při ohřevu elektrickým obloukem, jsou elektrody ponořeny ve strusce, čímž se snižuje 
poškození vyzdívky pánve otavováním přímým působením oblouků. Intenzivní rafinace 
taveniny je prováděna s použitím zásadité syntetické strusky v prostředí redukční 
atmosféry a tím je zvyšována čistota oceli. Míchání oceli během rafinace, je zajištěno 
pouze zabudovanou porézní tvárnicí, přes kterou se dmýchá inertní plyn. V pánvové 
peci je tedy možné provádět odsíření, dezoxidaci, obloukový ohřev, legování, teplotní  
a chemickou homogenizaci, zvyšování čistoty vymícháváním vměstků a jejich modifikaci 
plněnými profily. Na pánvovou pec navazuje vakuovací zařízení (VD), viz obr. 13. Jedná 
se o metodu, při které se kov v pánvi zaváží do vakuovaného prostoru – kesonu [3]. 

Literatura [3] popisuje pochod VD tak, že po zavezení pánve se keson uzavře 
hermeticky utěsněným víkem a při omezeném průtoku argonu se sníží tlak pod víkem 
v kesonu. V celém prostoru se pomocí paroproudých vývěv vytváří vakuum. Ocel se 
během vakuování udržuje při tlaku 2 – 4 kPa (15 – 30 torr), případně i nižším, po dobu 
10 – 15 minut. Snížením tlaku nad hladinou kovu je zvýšena aktivita uhlíku ke kyslíku. 
Při vakuování neuklidněné oceli dochází k uhlíkové reakci VCD (Vacuum Carbon 
Deoxidation) mezi uhlíkem a kyslíkem rozpuštěným v tavenině i kyslíkem vázaným 
v oxidických vměstcích. Výsledkem je hluboká dezoxidace kovu uhlíkem a zároveň  
se snižuje obsah vodíku, dusíku a nekovových vměstků. Dále probíhá hluboké odsíření, 
které je usnadněno vysokým stupněm dezoxidace oceli. Během dmýchání inertního 
plynu dochází k tepelné a chemické homogenizaci a zvyšování mikročistoty oceli.  

    
   Obr. 12 Pánvová pec       Obr. 13 Vakuový keson 

2. Rafinační zařízení Finkl–Mohr (VAD - Vacuum Arc Degassing) 

Autoři [1], [12], [13] a [17] uvádějí, že toto zařízení umožňuje veškeré metalurgické 
operace, tj. vakuové odplynění, obloukový ohřev, míchání oceli argonem, legování, 
dezoxidaci, oduhličení a odsíření. Veškeré rafinační operace probíhají na jediném 
stanovišti ve vakuově těsné komoře, viz obr. 14. Míchání oceli v pánvi se uskutečňuje 
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dmýcháním inertního plynu prodyšnou tvárnicí zabudovanou ve vyzdívce dna pánve, 
nezbytnou součástí je i šoupátkový uzávěr výtokového uzlu. Ohřev taveniny 
elektrickými oblouky je prováděn při sníženém tlaku asi 20 – 53,3 kPa (150 – 400 torr). 

Rafinace probíhá v pánvi umístěné ve 
vakuové komoře, která je napojena na systém 
paroproudých vývěv. Při vakuování taveniny 
je možné dosahovat tlaku pod 133,3 Pa  
(1 torr). Na konci vakuování se tlak ve 
vakuové komoře vyrovnává napouštěním 
dusíku. Víko vakuové komory je otočné na 
čepu a je zdviháno pomocí hydraulického 
mechanismu. Uvnitř víka je nad pánví zavěšen 
vodou chlazený štít, který brání nadměrnému 
vyzařování tepla z pánve během obloukového 
ohřevu. Na horní části víka je umístěn systém 
zásobníků s násypkami a vakuovým 
uzávěrem, umožňujícím přidávat legující  
a dezoxidační přísady během zpracování; 
kyslíková tryska pro výrobu nerezových ocelí; 
zařízení pro automatický odběr vzorků  
a měření teploty taveniny během rafinace  
a kamerový systém pro kontrolu průběhu 
rafinace. K ohřevu se používají grafitové 
elektrody, jejichž části nad víkem jsou 

uzavřeny ve vakuově těsných trubkách. Pohyb elektrod a trubek je umožněn pomocí 
speciálního teleskopického těsnění mezi vnější a vnitřní trubkou. Jednotky s kapacitou 
60 – 160 tun jsou vybaveny transformátory o příkonu 7,5 – 15 MVA a v závislosti na 
použitém příkonu se dosahuje rychlosti ohřevu 2 – 5 °C.min-1. 

3. Rafinační zařízení ASEA–SKF 

V literatuře [1] a [21] se uvádí, že zařízení ASEA–SKF, viz obr. 15, se skládá z rafinační 
pánve, zařízení pro obloukový ohřev roztavené oceli, zařízení pro vakuování, zařízení 
pro indukční míchání a pomocných zařízení. Nejrozšířenějším typem je uspořádání, kdy 
se rafinační pánev pohybuje na přepravním voze s indukčním míchačem mezi dvěma 
stanovišti. Na prvním stanovišti probíhá ohřev kovu elektrickým obloukem a na druhém 
stanovišti jeho vakuové zpracování. 

Autoři Kepka [1] a Grevillius [21] upozorňují na odlišnost tvaru rafinační pánve proti 
ocelářským pánvím běžného typu. Pánev má odlišný poměr šířky k  její výšce, který  
je okolo jedné. Větší výška rafinační pánve ASEA ve srovnání s  běžnou ocelářskou pánví, 
je nutná proto, aby v pánvi byl k dispozici dostatek volného prostoru pro pohyb oceli. 
Další odlišností oproti běžným pánvím je provedení pláště pánve, kde část válcového 
pláště v úhlu 120° je provedena z austenitické korozivzdorné (nemagnetické) oceli, což 
je důležité k zajištění účinného indukčního míchání. Ostatní část pláště pánve  
je vyrobena z oceli pro tlakové nádoby. Pánev je v  horní části opatřena přírubou  
a v místech, kde na ni dosedá víko ohřevu a víko vakua, je chlazena vodou. Příruba musí 
být přesně opracována, aby se zajistila dostatečná těsnost spojení s vakuovým víkem. 
 Ve spodní části je pánev osazena šoupátkovým uzávěrem a porézními tvárnicemi 
k dmýchání inertního plynu. 

Obr. 14 Rafinační zařízení Finkl-Mohr (VAD) [17] 
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Zařízení pro obloukový ohřev je vybaveno klenbou se třemi grafitovými elektrodami, 
které se spouští na rafinační pánev [1]. Příkon transformátoru zařízení pro obloukový 
ohřev je využíván pro dodání tepla k vyrovnání teplotních ztrát a na roztavení 
přísadových látek. Literatura [22] doporučuje následující výkony transformátorů  
v závislosti na nominální kapacitě zařízení, viz tab. 2. 

Tab. 2 Výkony transformátorů v závislosti na kapacitě zařízení [22] 

 
Autoři [1] a [22] se shodují na tom, že během ohřevu ocelí v  rafinační pánvi ASEA není 

pozorováno větší nauhličení oceli, než je obvyklé u elektrické obloukové pece.  
Bez speciálních opatření je možné na tomto zařízení vyrábět korozivzdorné oceli 
s obsahem uhlíku max. 0,025 % [22]. Běžný měrný příkon při ohřevu na zařízení ASEA 
60 – 90 kW.t-1 umožňuje rychlost ohřevu 2 – 4 °C.min-1. Legující přísady se přidávají  
na stanovišti pro ohřev násypkou procházející klenbou, přičemž v okamžiku legování  
se přerušuje obloukový ohřev [1]. 

Na stanovišti pro vakuování oceli se na pánev nasazuje vakuově těsné víko spojené 
potrubím se čtyřstupňovou vakuovou stanicí. Dokonalé utěsnění zajišťuje pryžové 

Hmotnost tavby (t) 20 40 60 100 150 200 
Výkon transformátoru (MVA) 3,2 5,4 7,0 9,7 12,2 14 

Obr. 15 Rafinační zařízení ASEA-SKF [20] 
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těsnění mezi přírubou pánve chlazenou vodou  
a dosedací plochou víka. Paroproudé vývěvy 
snižují tlak v pánvi až na hodnotu 67 Pa  
(0,5 torr). Zařízení je vybaveno kamerou pro 
sledování „varu“ (VCD) během vakuování oceli, 
což umožňuje plynule zapojovat další vývěvy, 
aniž by došlo k příliš prudkému vzkypění oceli 
v pánvi. [1] 

Ocel je v rafinační pánvi míchána pomocí 
indukčního míchače a argonovacích uzlů ve dně 
pánve. Prameny [23], [24], [25], [26] a [27] se zabývají indukčním mícháním oceli 
v pánvi, porovnávají jej s mícháním taveniny argonovacími uzly, viz obr. 16 a popisují 
přínos kombinovaného způsobu míchání oceli 
indukčním míchačem a argonovacími uzly. Účinné 
míchání zajišťuje rychlou homogenizaci taveniny, 
urychluje průběh rafinačních metalurgických reakcí  
a rozpouštění legujících přísad. Vzorky odebrané 
v krátkém čase po přidání legujících přísad jsou 
reprezentativní pro celý objem taveniny. Mícháním oceli 
indukčním míchačem a argonovacími uzly se dosahuje 
vysoké mikročistoty, kdy vyplouváním vměstků do 
strusky  dochází ke snižování obsahů vodíku a dusíku 
v oceli. Pánvové pece ASEA–SKF jsou vybaveny řadou 
pomocných zařízení: naklápění pánve pro usnadnění 
odstranění strusky vodou chlazeným hřebenem, 
počítačově řízené přidávání legujících přísad,  
 automatický odběr tavebních vzorků, měření teploty, 
aktivity kyslíku a obsahu vodíku. Mezi pomocnými 
zařízeními je nutné uvést i kamerový systém pro 
sledování průběhu rafinace při vakuovém zpracování. 
Vakuové víko bývá opatřeno násypkou na legující 
přísady a kyslíkovou tryskou, viz obr. 17, takže na těchto 
zařízeních lze provádět i vakuové oxidační oduhličení 
korozivzdorných ocelí. 

2.1.8 Dezoxidace oceli 

Předběžná srážecí dezoxidace hliníkem se může provádět již v EOP ihned po stažení 
oxidační strusky, či při odpichu oceli do rafinační pánve, aby byly připraveny podmínky 
pro vznik redukční strusky. Jak již bylo uvedeno v  kapitole 2.1.5, množství 
dezoxidačního hliníku je voleno dle aktivity kyslíku v  oceli. 

 Srážecí dezoxidace hliníkem 
Hliník patří mezi nejsilnější a běžně používané dezoxidační přísady. Přísadou hliníku 

do neuklidněné surové oceli dochází ke vzniku oxidu hlinitého. Dezoxidační reakci 
hliníkem lze popsat rovnicí (7). 

2[Al] + 3[O] = (Al2O3) (S)          (7) [17] 

Rovnovážné izotermy v diagramu Fe-Al-O ukazují, viz obr. 18, že obsah kyslíku se 
snižuje tak výrazně, že při obsahu 0,1 % Al je v  lázni řádově 10-4 % kyslíku. Zvýšíme-li 

Obr. 16 Porov nání účinnosti mí chá ní tave niny  

porézní tvárnicí a indukčním míchačem [24] 

Obr. 17 Kyslí ková  try ska  pro 

vakuové oxidační oduhličení [22] 
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obsah hliníku nad 0,26 %, obsah kyslíku v  lázni opět stoupá. V soustavě Fe-O-N-Al může 
být hliník jako:  

- Alkov., tj. hliník, který jedině určuje obsah kyslíku v tavenině,  
- AlN (nitrid hliníku),  
- Al2O3 (oxid hlinitý) nebo MeO.Al2O3 (komplexní oxid). 

Kovový hliník snižuje obsah kyslíku 
v oceli. Jeho přebytek má však vliv na 
jakost ocelí, proto musí být udržován 
v poměrně nízkých hranicích.[1] 
Literatura [4] uvádí, že horní obsah 
zbytkového (kovového) hliníku je 
limitován nebezpečím vzniku lasturových 
lomů. Dále je uveden vztah (8) pro 
minimální obsah hliníku v tavenině, aby 
nedocházelo ke vzniku bodlin. Maximální 
množství hliníku, které v závislosti na 
tloušťce stěny odlitku povede ke vzniku 
lasturových lomů, lze vyjádřit pro střední 
tloušťku 2R = 2 až 38 cm vztahem (9) [3]. 

[      ]        [   ]
 
                                                                                     ( ) [ ] 

 

[      ]   
    

(  )
 
 

                 
 

 
     
                    

                   
                ( ) [ ] 

2.1.9 Odsíření oceli 

Obsah síry v oceli je závislý na následujících faktorech: 
1. na aktivitě kyslíku v oceli, která je většinou určována obsahem hliníku v  oceli  

– prvkem s nejvyšší afinitou ke kyslíku; 
2. na chemickém složení strusky, především na obsahu CaO, SiO2, ale také Al2O3, FeO  

a MgO a na hmotnosti strusky; 
3. na počátečním obsahu síry v oceli; 
4. na teplotě. 

Řízení obsahu síry lze úspěšně realizovat vývojem aktivity kyslíku v  oceli a řízením 
zásaditosti a také tekutosti strusky, tzn. řízením chemického složení a teploty systému 
ocel-struska. Ocel i struska musí být neustále intenzivně míchány, aby se obnovovalo 
mezifázové rozhraní a systém se co nejvíce přiblížil rovnováze. [16] 

Literatura [14], [16] a [17] uvádí jako hlavní složku odsiřujících pánvových strusek 
oxid vápenatý a proces odsíření shodně popisují rovnicí (10) s rovnovážnou konstantou 
(11). 

(   ) [ ]  (   )  [ ]                                               (  ) [  ] 
 

    
 [ ]

 [ ]
 
 (   )

 (   )
                                              (  ) [  ] 

Dále je poukazováno na slučovací volnou entalpii CaO, která je zápornější než 
slučovací volná entalpie CaS a tudíž k odsíření podle rovnice (10) může dojít pouze za 

Obr. 18 Rovnovážné obsahy [Al] a [O] v tavenině železa [1] 
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předpokladu, že uvolněný kyslík bude vázán na stabilní sloučeninu, a tak odváděn 
z reakční soustavy [16]. Je známo, že dosažení nízkých obsahů síry je možné pouze 
v podmínkách hluboko dezoxidovaných ocelí při rafinaci struskou s  vysokou aktivitou 
oxidu vápenatého, respektive nízkým poměrem a(CaS)/a(CaO) [16]. 

Literatury [1], [2], [3], [4], [6] a [8] uvádí rovnici (12), která je použitelná pouze 
v případě, že by ocel neobsahovala prvky s  vyšší afinitou ke kyslíku než má železo a celý 
proces je limitovaný obsahem FeO ve strusce. 

 
[  ] [ ] (   )  (   ) (   )                                        (  ) [  ] 

 
Literatura [16] pak uvádí rovnici (13), ze které vyplývá, že nízké obsahy síry v  oceli 

lze dosáhnout pouze s minimálním obsahem FeO (max. 1 – 2 %). 
 

[ ]  (              )  
 (   )   (   )

 [ ]   (   )
         [ ]                                (  ) [  ] 

 
Vysoká aktivita CaO ve strusce vyžaduje i nízký obsah kyselého oxidu SiO 2 tak,  

aby bazicita strusky B = (% CaO)/(% SiO2) byla minimálně 3,0 – 3,5. 
Prameny [11], [12], [13], [16] a [17] se zabývají odsířením oceli při její dezoxidaci. 

Ocel odsiřovaná v pánvi struskou má snížený obsah kyslíku po předchozí dezoxidaci. To 
znamená, že obsah kyslíku v oceli podle rovnice (10) není obvykle určován obsahem 
FeO ve strusce, ale obsahem dezoxidujícího prvku s nejvyšší afinitou ke kyslíku v  oceli. 
Z prvků běžně používaných k dezoxidaci (Mn, Si, Al) je to hliník. [16] 

Jestliže dezoxidace oceli hliníkem probíhá dle rovnice (14) s rovnovážnou konstantou 
(15), je možné proces odsíření oceli za přítomnosti dezoxidačního hliníku definovat 
právě kombinací rovnic (10) a (14), kde výsledkem je rovnice (16) s rovnovážnou 
konstantou (17). 
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V rovnici (18) je vztah mezi sírou a kyslíkem v oceli vyjádřen prostřednictvím obsahu 

hliníku v oceli. 
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Pozn.: hodnoty aktivačních součinitelů lze vypočítat pomocí interakčních koeficientů, 
poměr CaS, Al2O3 a CaO je nutné pro konkrétní značku oceli stanovit empiricky.  [16] 

2.1.10 Dolegování oceli a modifikace vměstků 

Dolegování oceli na hodnoty, které jsou určeny příslušným předpisem chemického 
složení je prováděno na základě výsledků chemické analýzy z odebraného zkušebního 
vzorku. Po roztavení všech legujících prvků a dosažení předepsané teploty lázně se 
provádí modifikace vměstků (produktů chemických reakcí) plněným profilem. 

Některé typy nekovových vměstků se obtížně odstraňují z  taveniny kovů i za 
podmínek míchání či čeření taveniny [28]. K odstraňování drobných hlinitanových 
vměstků byly vyvinuty vápníkové technologie využívající vyšší afinity vápníku  
ke kyslíku, než má hliník. Základní 
myšlenkou této technologie je 
přeměna hlinitanových vměstků na 
typ CA (C = CaO, A = Al2O3), které 
jsou při daných teplotách tekuté, 
shlukují se a rychle vyplouvají 
z kovu. Shlukování a rychlé 
vyplouvání tavitelných vměstků typu 
CA a C12A7 se dosáhne při poměru 
Ca:Al > 0,08. V oceli se vyskytuje také 
síra tvořící sulfidy, je tedy možné 
provést i modifikaci těchto vměstků 
s přeměnou MnS na CaS. Literatura 
[28] uvádí, že nezbytný poměr pro 
úplnou přeměnu těchto vměstků je [Ca]:[S] > 2,0.  

Literatura [12] a [13] uvádí vznikající reakce při modifikaci: 
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a schematicky znázorňuje změnu morfologie vměstků, viz obr. 19.  

Pro spolehlivé dosažení žádoucí modifikace je nutné dosáhnout nízkého obsahu 
kyslíku a síry. 

Význam modifikace vměstků je ve zlepšení mechanických vlastností a zvýšení 
tekutosti oceli. Zlepšení mechanických vlastností se objasňuje globularizací oxidických 

Obr. 19 Znázornění změny morfologie vměstků [12], [13] 
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vměstků. Dochází k přeměně řádkovitých vměstků (Al2O3) a protáhlých sulfidických 
vměstků (MnS) na globulární oxysulfdické vměstky. V některých případech je výhodou 
zvýšení tekutosti oceli, které je zapříčiněno změnou podstaty nekovových vměstků 
(zvýšení podílu tekuté fáze a snížení množství krystalizačních zárodků). 

Po přísadě plněného profilu je odebrán vzorek na tavební analýzu chemického 
složení, a pokud je výsledek zkoušky dle předpisu je možné provést vakuování oceli.  

2.1.11 Vakuování oceli 

Vakuováním oceli je ovlivňován průběh heterogenních reakcí v  tavenině. Rafinace 
oceli pod sníženým tlakem umožňuje: 

- Snížení obsahu vodíku a dusíku (vakuové odplynění), 
- snížení obsahu kyslíku a uhlíku (vakuová uhlíková dezoxidace – VCD), 
- snazší hluboké odsíření, 
- dolegování oceli, 
- konečnou dezoxidaci a modifikaci nekovových vměstků,  
- snazší vyplouvání vměstků. 

Vakuování oceli lze provádět pomocí různých zařízení: 

- zdvižné vakuování DH (Dortmund – Hörder Hüttenunion, A.G.), 
- oběhové vakuování RH (Ruhrstahl – Heraeus), 
- vakuování v kesonu VD (Vacuum Degassing), 
- kombinované zařízení ASEA – SKF, 
- kombinované zařízení VAD (Vacuum Arc Degassing). 

Průběh odplynění oceli ve vakuu se uskutečňuje dvěma mechanismy: 

1. vznik plynných bublin v tavenině, jejich 
růst a vylučování z objemu taveniny. Při 
odplyňování v pánvi či vakuové komoře 
nastává tímto účinkem var lázně. Pro tuto 
formu odplynění má rozhodující význam 
uhlíková reakce. [1], [16] 

2. odplynění kovu difúzí atomů 
rozpuštěných v plynu k povrchu taveniny  
a jejich přechodem do vnější atmosféry. Při 
odplyňování přes hladinu lázně jde o difuzi 
plynů k povrchu této hladiny, resp. k povrchu 
bublin CO vzniklých v důsledku současně 
probíhající uhlíkové reakce nebo k povrchu 
bublin do lázně dmýchaného argonu,  
viz obr. 20. Tato forma odplynění je typická pro 
snižování obsahu uhlíku a dusíku v tavenině 
[16]. Je vhodné upřesnit, že k vysokému snížení 
obsahu vodíku a dusíku v tavenině musí být 
lázeň značně čeřena, aby docházelo 
k odplyňování jednotlivých kapiček. Jednotlivé 
kapičky mají velký povrch a snadněji z nich 
obsažené plyny difundují. 

Pochod vakuování v pánvi je doprovázen intenzivním varem oceli, a proto tlak nad 
hladinou lázně musí být snižován pozvolna. Celková doba vakuování bývá 10 – 15 minut. 

Obr. 20 Možnosti sni žová ní obsa hu kyslíku,  

uhlíku a vodíku v pánvi [16] 
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Ocel pro vakuové zpracování musí být přehřáta. Velikost tohoto přehřátí závisí 
především na hmotnosti tavby, chemickém složení vakuovaná oceli, době vakuování,  
při dezoxidaci a legování oceli i na množství přídavných legujících přísad.  

Intenzita pohybu roztavené oceli se zvyšuje pomocí argonu přiváděného prodyšnou 
tvárnicí umístěnou ve dně pánve, intenzitu pohybu oceli  v pánvi lze zvýšit i pomocí 
indukčního míchání. 

Uhlíková vakuová dezoxidace (VCD - Vacuum Carbon Deoxidation) 
Kyslík je v oceli obsažen jako rozpuštěný plyn a také ve formě oxidických vměstků. 

Snížením tlaku se současně snižuje obsah uhlíku i kyslíku v  lázni. Uhlík je za sníženého 
tlaku ideálním dezoxidačním prostředkem. Zplodinou jeho reakce s  kyslíkem je plyn, 
který nevytváří v lázni škodlivé vměstky a jeho dezoxidační účinnost je velmi vysoká, 
což je možné vidět z obr. 20. 

Bubliny oxidu uhelnatého mohou vznikat v  takové hloubce, kdy bude ferostatický tlak 
nižší než 0,1 MPa, protože parciální tlak oxidu 
uhelnatého v uklidněné oceli nemůže překročit 
tuto hodnotu [1]. Během vakuování se tato 
hloubka bude snižovat podle stupně 
dezoxidace oceli, jak bude klesat hodnota 
parciálního tlaku oxidu uhelnatého. 
Probublávání oceli argonem při současném 
vakuování bude tedy žádoucí v  těch případech, 
kdy celková hloubka lázně oceli bude větší než 
hloubka lázně, v níž nastává vakuový var [1].  
I při menších hloubkách se bude při současném 
probublávání vakuované oceli zvyšovat stupeň 

odplynění a odstraňovat větší množství nekovových vměstků. Na obr. 21 je znázorněn 
průběh vyplouvání bublin, které přispívají k odplynění a čištění tavenin od nekovových 
vměstků.   

 Vlivem sníženého tlaku se současně poruší rovnováha mezi dezoxidačním prvkem 
obsaženým v tavenině, jeho oxidem a rozpuštěným kyslíkem. Při zpracování  oceli ve 
vakuu probíhají tyto reakce: 

[ ]  [ ]   {  } 
 

(     )   [ ]    [  ]    {  } 
 

(    )   [ ]  [  ]    {  } 
     [1], [17] 

Po ukončení vakuování je odebrán vzorek na tavební analýzu chemického složení. 
V případě, že výsledek chemického složení taveniny odpovídá požadovanému předpisu 
pro vyráběnou jakost oceli a teplota lázně byla upravena na předepsanou hodnotu, 
pánev se vyjme z pánvového vozu či kesonu. 

Ocel v pánvi je připravena k odlévání. 

2.2 Výroba kvalitních vysoko legovaných korozivzdorných ocelí velkých hmotností 

Korozivzdorné oceli zaujímají významné místo mezi žáruvzdornými, žárupevnými, 
otěruvzdornými a nástrojovými ocelemi. Nerezavějící oceli mají zvýšenou odolnost proti 
korozi za normální i zvýšené teploty. Korozivzdornost je zapříčiněna tvorbou ochranné 
vrstvy na povrchu kovu = pasivita. Pasivní vrstva u nerezavějících ocelí je tvořena oxidy 
chromu, titanu aj. Literatura [16] uvádí minimální obsah chromu 11,7 % rozpuštěného 

Obr. 21 Průběh vyplouvání bublin [29] 
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v tuhém roztoku k zaručení schopnosti pasivace povrchu. Obsah uhlíku má 
nezanedbatelný vliv na mezikrystalovou korozi, a proto musí být jeho koncentrace co 
nejnižší (pod 0,03%). Korozivzdorné oceli obsahují kromě chromu a uhlíku také nikl, 
molybden, mangan, dusík a další doprovodné i škodlivé prvky. Nerezavějící oceli jsou 
rozlišovány dle výsledných metalografických struktur na: martenzitické, feritické, 
austenitické a dvoufázové (duplexní). Výsledné struktury korozivzdorných ocelí lze určit 
Schaeffler-Delongovým diagramem pomocí tzv. ekvivalentu niklu Niekv. a ekvivalentu 
chromu Crekv.  

Varianty využívané pro výrobu korozivzdorných ocelí je možné rozlišovat podle 
vsázkových materiálů: 

1. Legovaný ocelový odpad – podstatná část korozivzdorných ocelí je vyráběna 
z legovaného ocelového odpadu, který bývá roztaven na elektrické obloukové 
peci (EOP). 

a) Způsob EOP -> LF -> VOD 
Literatura [20] uvádí moderní ekonomický způsob výroby korozivzdorných 
ocelí, jehož schéma lze vidět na obr. 22. Výroba oceli probíhá tavením vsázky 
na EOP a následným bezstruskovým odpichem do rafinační pánve. Odpíchnutá 
surová ocel je na pánvové peci nalegována s  minimálním propalem na 
požadované chemické složení před následným zpracováním na zařízení VOD. 
Předlegovaná ocel se rafinuje v zařízení VOD (Vacuum Oxygen 
Decarburisation), kde se snižuje obsah uhlíku, rozpuštěných plynů a dalších 
nežádoucích prvků. 
 

 
Obr. 22 Postup výroby korozivzdorných ocelí [20] 

b) Způsob EOP -> konvertor  -> vakuovací zařízení 
Způsob spočívá v roztavení legovaného ocelového odpadu v EOP s následnou 
rafinací tekutého kovu v atmosférických konvertorech AOD, K-OBM-S nebo 
CLU v kombinaci s vakuovacím zařízením VOD, RH-OB/KTB. Na obr. 23  
je schematicky znázorněn popsaný způsob výroby. [30] 
 

 
Obr. 23 Postup výroby korozivzdorných ocelí pochodem EOP - K-OBM-S - VOD [30] 
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2. Tekuté odfosfořené surové železo a tuhé slitinové materiály 
Literatura [16] a [30] popisuje možnost výroby korozivzdorné oceli z  tekutého 
surového železa, viz obr. 24. Odfosfořené surové železo a legující přísady se 
zpracovávají v konvertoru s horním a spodním dmýcháním. Legovaná 
tavenina s vysokým obsahem uhlíku se následně ve druhém konvertoru 
oduhličí na korozivzdornou ocel. K výrobě vysocechromových, 
ultranízkouhlíkových a vysocečistých ocelí se zařazuje za konvertor ještě 
oxidační vakuování – např. SS-VOD (Strong Stirring VOD) [16]. 
 

 
Obr. 24 Postup výroby korozivzdorných ocelí ze surového železa [30] 

Výroba vysoko legovaných korozivzdorných ocelí velkých hmotností na odlitky  
je prováděna z kvalitní pevné vsázky způsobem EOP -> LF -> VOD. Triplexní pochod 
výroby je rozdělen do tří agregátů z důvodu ekonomiky a vynikajících výsledných 
materiálových vlastností oceli. Vzorový sled operací, které budou následně popisovány, 
je uveden na obr. 25. 
 

 
     Obr. 25 Průběh operací při výrobě korozivzdorných ocelí [36] 
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2.2.1 Vsázka do EOP 

Pro ekonomickou výrobu kvalitních korozivzdorných ocelí je žádoucí věnovat 
zvýšenou pozornost výběru vsázkových surovin. Je nutné sestavit vsázku ze surovin  
o známém chemickém složení. Mezi vhodné suroviny se řadí legovaný odpad z  vlastní 
výroby, balíky hlubokotažných plechů (HTP) a vysokouhlíkový ferochrom. Při volbě 
vsázkových surovin je dbáno na nízké obsahy fosforu, síry a dalších škodlivých prvků. 
Jedinou struskotvornou přísadou bývá vápno. Rozmístění vsázky v  peci se provádí 
shodně jako v kapitole 2.1.2. 

2.2.2 Tavení vsázky 

Tavení vysoko legované vsázky probíhá odlišně než tavba nelegovaných, nízko  
a středně legovaných ocelí. Průběh tavby je volen s  ohledem na vysoké využití chromu 
ze vsázky. Vsázka je většinou tavena pouze za použití elektrické energie, ale literatura 
[30] připouští použití kyslíko-palivových hořáků a kyslíkových trysek na počátku tavení. 

Teplo potřebné k roztavení vsázky je do pece vnášeno přes uhlíkové elektrody. 
Elektrody se po několika minutách protaví dostatečně hluboko a vsázka zakrývá 
elektrické oblouky a tím nedochází k nadměrnému namáhání pláště pece sálavým 
teplem. V případě, že je nutné vsadit další koš se vsázkou, měla by být předchozí vsázka 
zcela roztavena. Je-li vsázka roztavena, hladinu pokrývá struska tvořená vápnem  
a převážně oxidy chromu. Literatura [30] uvádí, že struska tvořící se při tavbě 
vysocechromové vsázky má vysoký obsah oxidu chromu a nízkou tekutost. Díky 
vysokému obsahu oxidu chromu nelze využívat předností napěněné strusky [30]. 
V průběhu celé tavby je do pece dmýchán inertní plyn přes porézní tvárnice umístěné ve 
dně agregátu. Dmýcháním inertního plynu do lázně dochází k  chemické a teplotní 
homogenizaci taveniny. Po roztavení vsázky je změřena teplota lázně a odebrána první 
zkouška na tavbovou analýzu. 

2.2.3 Oxidační údobí 

K oxidaci taveniny dochází v průběhu tavení vsázky. 

Odfosfoření oceli 
Pro odfosfoření vysocechromových tavenin nejsou v  podmínkách EOP vytvořeny 

vhodné podmínky [31].  
Příčiny: 

a) Vysoká teplota při oxidační rafinaci – působí zpětnou redukci fosforu do lázně.  
b) Tvorba velmi viskózní chromité strusky – zhoršení kinetiky pochodu. 
c) Negativní působení chromu na aktivitu fosforu.  

Literatura [30] a [31] se shoduje na silně omezeném odfosfoření vysocechromových 
tavenin v EOP. Upozorňují na nutnost výběru vsázkových surovin s  nízkým obsahem 
fosforu. 

Oduhličovací reakce 
Oduhličovací reakce se provádí až v zařízení sekundární metalurgie. 

2.2.4 Redukční údobí 

Z literatury [11] a [30] je zřejmé, že k redukci chromu ze strusky se používá silných 
dezoxidovadel a to Al nebo FeSi. Dezoxidační přísada se používá do lázně i na její 
hladinu. Při stálém ohřevu elektrickým obloukem a promíchávání inertním plynem 
dochází k redukci oxidu chromu dle rovnice (19) a (20). Dobrá redukce chromu ze 
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strusky je podmíněna její vysokou teplotou. Je-li teplota strusky nízká, je nízká i její 
tekutost. 

 [  ]  (     )  (     )  [  ]                                 (  ) [  ] 
 

 [  ]   (     )   (    )  [  ]                                 (  ) [  ] 
 

Na konci redukčního údobí se provede měření teploty a odběr zkoušky na tavební 
analýzu. Po dosažení předepsaného chemického složení a teploty se provede stažení 
strusky z hladiny lázně. 

2.2.5 Odpich 

Bezstruskový odpich oceli je proveden do připravené rafinační pánve. Během 
odpichu je možné surovou ocel předlegovat, aby se legující přísady již částečně roztavily 
a jejich úplné roztavení na pánvové peci nebylo tak zdlouhavé. 

Oprava a čištění pece se provádí shodně s kapitolou 2.1.6. 

2.2.6 Vyzdívky rafinačních pánví pro výrobu nízkouhlíkových korozivzdorných ocelí 

Druh použité vyzdívky je nutné volit podle požadovaného výsledného obsahu uhlíku 
v tavenině. Vyzdívka pánve se většinou skládá z několika vrstev: 

- trvalá vyzdívka (cihly ze směsi Al2O3 – SiO2) 
- bezpečnostní vyzdívka (cihly střední a vysoké kvality ze směsi MgO-Cr2O3-Fe2O3) 
- pracovní vyzdívka (cihly vysoké kvality s  různým složením rozdělené do čtyř 

částí: 1. dno pánve, 2. spodní část stěny pánve, 3. strusková oblast, 4. volný okraj  
- poslední řada v horní části pánve) 

Různé možnosti vyzdění pánve je možné porovnat na obr. 26 a 27. 
 

               
Obr. 26 Vyzdívka pánve pro VOD [32]                    Obr. 27 Vyzdívka běžné pánve [32] 

Literatura [33] uvádí druhy zásaditých vyzdívek určených pro výrobu 
korozivzdorných ocelí na zařízení VOD. 

Např.: magnesitové vyzdívky (MgO-C) s různým obsahem MgO a uhlíku dle použití, 
magnesito-chromitové vyzdívky (MgO-Cr2O3-Fe2O3), 



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

22 

dolomitické vyzdívky (MgO-CaO-C). 

Ve dně pánve jsou umístěny dmyšné elementy, které dovolují tepelnou a chemickou 
homogenizaci taveniny. Obr. 28 ukazuje průřez různých typů dmyšných elementů a obr. 
29, 30 a 31 zobrazují funkci vybraných dmyšen při nízkém a vysokém tlaku dmýchaného 
plynu a jejich uchycení ve dně pánve je zobrazeno na obr. 32. 

 

 
Obr. 28 Průřez různých typů dmyšných elementů [34] 

               
Obr. 29 Průtok plynu základním typem dmyšny                  Obr. 30 Průtok plynu dmyšnou typu SLOT 

- nízký tlak a vysoký tlak [34]                   - nízký tlak a vysoký tlak [34] 

   
Obr. 31 Průtok plynu dmyšnou typů HYBRID   Obr. 32 Usazení dmyšny do dna pánve [35]  
– nízký tlak a vysoký tlak [34] 
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2.2.7 Legování surové oceli na pánvové peci 

Literatura [36] uvádí legování odpíchnuté oceli chromem, niklem a dalšími prvky na 
zařízeních sekundární metalurgie s elektrickým obloukovým ohřevem, popsaných 
v kapitole 2.1.7, za velmi ekonomické. Je známo, že v případě legování oceli v EOP 
dochází k vysoké oxidaci chromu a jeho redukce zpět ze strusky neproběhne úplně. 
Legováním surové oceli chromem a dalšími prvky na pánvové peci je docíleno 
požadovaného chemického složení a potřebné teploty taveniny před následným 
zpracováním na zařízení VOD. 

Po převozu pánve se surovou ocelí do pánvového vozu je nutné odebrat zkušební 
vzorek pro chemickou analýzu a na základě chemického složení taveninu dolegovat dle 
požadovaného předpisu. Poslední zkouška se odebírá po roztavení všech legujících 
prvků a dosažení předepsané teploty lázně.  

2.2.8 Zařízení pro vakuové oxidační oduhličení v pánvi 

Následné zpracování předlegované surové oceli v  pánvi je nejčastěji prováděno na 
zařízení VOD. Vakuové oxidační oduhličení v  pánvi lze běžně provádět i na zařízení 
ASEA-SKF a VAD, které byly popsány v kapitole 2.1.7 a dále na zařízení RH-OB/KTB 
(Rührstahl Heraeus-Oxygen Blowing/Kawasaki Top Blowing). Zařízení RH-OB/KTB je 
určeno pro veliké kapacity výroby, a proto se používá jen ve velkých ocelárnách  
a hutních provozech. K přiblížení pochodů probíhajících při oxidačním oduhličení 
v pánvi je vhodné popsat zařízení VOD tak, aby doplnilo popisy zařízení v kapitole 2.1.7. 

Zařízení VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation) 
Literatura [37] udává, že zařízení se 

skládá z vakuovacího prostoru (kesonu), 
do kterého se zaváží pánev s nalegovanou 
surovou ocelí a vodou chlazeného 
tepelného štítu, který chrání vakuově 
těsnou klenbu uzavírající vakuovací 
prostor před vysokými teplotami. 
K vytvoření vakua je používáno 
čtyřstupňové vakuovací stanice. 
Paroproudé vývěvy mohou snížit tlak 
v kesonu pod 133,3 Pa (1 torr). Zařízení je 
vybaveno zásobníky s legujícími 
přísadami, vážícím zařízením, pásovým 
dopravníkovým systémem a na vakuové 
klenbě umístěným tlakotěsným zvonem, 
přes který je prováděno legování oceli. 
Vakuovou klenbou je vedena vodou 
chlazená posuvná kyslíková tryska, 
zařízení k odběru vzorků pro chemickou 
analýzu taveniny a celý průběh rafinace v 
pánvi je sledován pomocí kamerového 
systému. Posuv kyslíkové trysky, odběr 
tavebních vzorků a legování oceli je 
počítačově řízeno. Míchání oceli při 
rafinaci je prováděno pouze pomocí 
dmyšných elementů umístěných ve dně 

Obr. 33 Zařízení VOD [30] 
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pánve. Pohled na zařízení je na obr. 33. Dle literatury [37] je možné na tomto zařízení 
dosahovat velmi nízkých obsahů uhlíku (C = 0,005 %), dusíku (N = 0,001 % až 0,004 %) 
a síry (S < 0,005 %). Vysoké snížení uhlíku a dusíku je podmíněno užitím třech 
dmyšných elementů ve dně pánve. Zmíněný postup je založený na intenzivním míchání 
taveniny argonem při rafinaci a je označován jako SS-VOD (Strong-Stirring VOD). 

2.2.9 Oxidační perioda na zařízení VOD 

Prameny [30], [33] a [37] shodně popisují průběh oxidace uhlíku a dalších prvků při 
zpracování vysocechromové oceli na zařízení VOD za sníženého tlaku. Před samotným 
popisem oxidace taveniny je nutné uvést rozdělení reakcí mezi uhlíkem a kyslíkem 
v závislosti na jejich obsahu. Literatura [16] znázorňuje rovnováhu mezi obsahem uhlíku 
a kyslíku v tavenině při teplotě 1600 °C na obr. 34. Na níže uvedeném obrázku  
je znázorněn průběh uhlíkové reakce v  případě oxidačního vakuování oceli (VOD)  
a průběh uhlíkové reakce v případě vakuové uhlíkové dezoxidace oceli (VCD).  

 
Obr. 34 Znázornění rovnováhy mezi C a O při teplotě 1600°C [16] 

Po zavezení pánve s nalegovanou surovou ocelí do kesonu je keson uzavřen klenbou 
s tepelným štítem a sníží se tlak uvnitř na 13,3 až 26,6 kPa (100 až 200 torr). Zahájí se 
dmýchání kyslíku vodou chlazenou tryskou a tavenina je neustále promíchávána 
inertním plynem. Průtok kyslíku se může pohybovat v  rozmezí 10 až 60 Nm3/min. 
Množství kyslíku nafoukaného do lázně je závislé na výchozím obsahu uhlíku, křemíku, 
hliníku, manganu, chromu a hmotnosti taveniny. K určení množství foukaného kyslíku  
je používáno stechiometrických výpočtů nebo příslušného nomogramu. Dle literatury 
[33] a [37] by počáteční teplota lázně před dmýcháním kyslíku měla být okolo 1600 °C. 
Doba oxidace lázně se může pohybovat v závislosti na průtoku, množství dmýchaného 
kyslíku a hmotnosti taveniny v  rozmezí 30 až 60 minut. Průběh oxidační periody 
popisuje literatura [33] rovnicemi: 
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2.2.10 Uhlíková dezoxidace oceli 

Po spotřebování určeného množství kyslíku do taveniny se začne snižovat tlak nad 
hladinou kovu pod 133,3 Pa (1 torr) a tím je zahájena uhlíková dezoxidace oceli (VCD). 
Literatura [37] udává dobu trvání uhlíkové dezoxidace na deset minut a také uvádí,  
že při ní v oceli dochází k dalšímu snížení obsahu uhlíku až pod 0,005 %. Průběh reakcí 
při VCD popisuje literatura [33] rovnicemi: 

[ ]  [ ]   {  } 

(     )   [ ]   [  ]  {  } 

(   )  [ ]  [  ] {  } 

2.2.11 Redukční perioda na zařízení VOD 

Redukční údobí je zahájeno přísadou dezoxidačních činidel a to Al a FeSi. Dále jsou 
přidány struskotvorné přísad v podobě CaO a Al2O3. Průběh dezoxidace popisuje 
literatura [33] rovnicemi: 

(     )   [  ]  (     )   [  ] 

 (     )   [  ]    (    )   [  ] 

(     )   [  ]    (   )   [  ] 

 (   )    [  ]  (     )  [  ] 

Průběh odsíření je shodný s kapitolou 2.1.9. 

2.2.12 Závěrečné legování oceli a modifikace vměstků 

Po skončení redukční periody se měří teplota oceli a odebírá se zkušební vzorek pro 
tavbovou analýzu. Na základě výsledků chemického složení se provede legování oceli  
a je-li to požadováno, tak i modifikace vměstků vápníkem. Po rozpuštění legujících 
přísad je odebrán další vzorek pro tavbovou analýzu. V  případě, že chemické složení 
tavby i teplota lázně souhlasí s výrobním předpisem, je možné pánev s  taveninou 
vyjmout z kesonu VOD a ocel je připravena k odlévání. V průběhu celého metalurgického 
zpracování je ocel promíchávána inertním plynem a tím zbavována nekovových 
vměstků. 
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3 Čistota oceli 

Při výrobě oceli se setkáváme s prvky přísadovými a doprovodnými. Přísadové prvky 
slouží k legování oceli a z tohoto hlediska jsou užitečné, zatímco doprovodné prvky 
považujeme převážně za škodlivé. Do skupiny doprovodných prvků patří fosfor, síra, 
kyslík, dusík, vodík a prvky neželezných kovů. Někdy do této skupiny zařazujeme i prvky 
běžně používané jako legující, jejichž obsah bývá nejčastěji vymezen předpisem 
příslušné normy. Například u běžných ocelí pro všeobecné použití je obsah dusíku 
nežádoucí, ale u austenitických a austeniticko-feritických (duplexních) korozivzdorných 
ocelí je nutnou přísadou, kdy se jím částečně nahrazuje obsah niklu. Dalšími 
nežádoucími prvky v běžných ocelích jsou měď, cín, olovo, arsen, antimon, aj. Tyto prvky 
literatura [1] označuje jako stopové. Uvedené stopové prvky se standardními 
metalurgickými pochody z oceli nedají odstranit. Za nečistoty se také považují nekovové 
vměstky, které se do oceli dostávají jako zplodiny chemických reakcí  probíhajících mezi 
taveninou a okolní atmosférou, žáruvzdornými hmotami atd.  

3.1 Kyslík a síra v oceli 

3.1.1 Kyslík v oceli 

Kyslík je prvek, který se úmyslně přivádí do oceli, aby se odstranily (oxidovaly) 
některé nežádoucí prvky nebo se snížila jejich koncentrace. Ve vyrobené oceli je nutné 
následně snížit obsah kyslíku na takovou úroveň, aby při tuhnutí odlitků nedošlo 
k reakci s uhlíkem za vzniku oxidu uhelnatého. Vzhledem k  jeho nepatrné rozpustnosti 
v roztavené oceli tvoří oxid uhelnatý v odlitcích bubliny, které představují v  hotovém 

odlitku většinou již neopravitelnou vadu. Snížení 
obsahu kyslíku v oceli se nazývá dezoxidací. 
K dezoxidaci se používá prvků s  vyšší afinitou ke 
kyslíku, než má železo. Během dezoxidace vznikají 
oxidy, které jsou v oceli nerozpustné a vyplouvají do 
strusky. Část oxidů však zůstává v oceli jako oxidické 
vměstky. Přítomnost většího množství oxidických 
vměstků může být příčinou horších slévárenských 
vlastností (zabíhavosti), případně zhoršení 
mechanických a korozních vlastností. Aktivita 
(Skutečný podíl atomů (molekul), které nejsou 
jakýmkoli způsobem v roztoku taveniny vázány  
a mohou se tedy efektivně podílet na fyzikálně 
chemických reakcích [2].) kyslíku během tuhnutí 
odlitků ovlivňuje morfologii vměstků (oxidů a sulfidů), 
a tím i vlastnosti materiálu, zejména houževnatost.  

Při výrobě oceli obsahuje železo vedle kyslíku  
i další prvky. Tyto prvky mohou ovlivnit rozpustnost 
kyslíku v železe jednak tím, že ovlivňují aktivitu 
kyslíku v železe a jednak tím, že prvky s vyšší afinitou 
ke kyslíku s kyslíkem reagují (dezoxidují ocel), čímž 
ovlivňují také jeho rozpustnost. 

Afinitu prvků ke kyslíku je možné popsat volnou 
entalpií vzniku oxidů dezoxidační přísady v  oceli 

(vztaženo na jeden mol reagujícího kyslíku). Čím bude vyšší afinita (schopnost látky 
vstupovat do reakce) prvků ke kyslíku, tím bude nižší rovnovážná aktivita kyslíku 

Obr. 35 Vliv aktivity prvků X na  

aktivitu kyslíku v železe při 1600°C [8] 
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s uvažovaným prvkem. [3] Z obr. 35 a 36 je zřejmé, že pořadí dezoxidační schopnosti 
prvků odpovídá jejich chemické afinitě ke kyslíku. 

 
          Obr. 36 Elinghamův diagram oxidů kovů [17] 

3.1.2 Síra v oceli 
Síra je v oceli obvykle nežádoucím prvkem. Přítomnost 

vyšších koncentrací síry může být u hmotnějších a těžkých 
odlitků příčinou vzniku trhlin. Síra snižuje pevnost oceli při 
teplotách pod solidem. Zdrojem síry při výrobě oceli jsou 
vsázkové suroviny. 

Prvky s vysokou afinitou k síře tvoří se sírou při teplotách 
1600 °C sulfidy. Největší afinitu k síře má vápník, hořčík  
a prvky vzácných zemin. Vliv prvků na rozpustnost síry 
v železe při teplotě 1600 °C je uveden na obr. 37. 

Snížení rozpustnosti síry v důsledku tvorby sulfidů se 
používá při odsíření oceli vápníkem pod zásaditou struskou. 
Reakce mezi sírou a prvkem s vysokou afinitou k síře mají 
dále velký vliv na morfologii sulfidů, které vznikají při 
tuhnutí. 

Obr. 37 Vliv prvků na  

rozpustnost síry v železe [3] 
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3.2 Nekovové vměstky v oceli 

Vlastnosti oceli nejsou určovány jen vlastnostmi jednotlivých kovových složek, ale  
i přítomností nekovových vměstků, které mají význam při výrobě oceli s  vysokými 
požadavky na mechanické a technologické vlastnosti. Vliv nekovových vměstků na 
jakost oceli je dán nejen jejich celkovým množstvím, ale i jejich složením, tvarem, 
velikostí a způsobem uspořádání. 

Pochody sekundární metalurgie oceli umožňují snižovat obsah nekovových vměstků  
a mají proto zásadní význam při výrobě oceli o vysoké čistotě. Nejrozšířenější a pro 
všechny oceli společné jsou vměstky oxidické a sulfidické. Vznik oxidických vměstků při 
tavení oceli je běžný, ale vznik sulfidů s prvky běžně používanými k dezoxidaci není 
možný a sulfidické vměstky se tvoří převážně až při krystalizaci. Pouze v přítomnosti 
ceru, lanthanu, vápníku nebo hořčíku je rovnovážný obsah síry natolik nízký, že reakce 
prvků vzácných zemin (ceru, lanthanu), vápníku a hořčíku se sírou může probíhat 
okamžitě po jejich přísadě do lázně. [1, 2]  

3.2.1 Rozdělení nekovových vměstků 

Oxidické vměstky 
Mohou se vyskytovat v nelegovaných (uhlíkových) ocelích, např. jako chemické 

sloučeniny ternální soustavy FeO-MnO-SiO2, které vznikají v kovovém roztoku soustavy  
Fe-Mn-Si-O-C. U ocelí dezoxidovaných a modifikovaných vápníkem, titanem, vanadem, 
zirkoniem a prvky vzácných zemin se budou oxidické vměstky tvořit ve formě oxidů 
příslušných prvků. [1] 

Sulfidické vměstky 
Podobně jako oxidické vměstky tvoří velkou část všech nekovových vměstků. 

Rozpustnost síry v tuhém železe je velmi nízká, naproti tomu v  roztaveném železe  
je prakticky neomezená [1, 2]. Sulfidické vměstky vyskytující se v nelegovaných 
(uhlíkových) ocelích patří na základě chemického složení do dvou základních binárních 
soustav, a to železo-síra a mangan-síra. Vměstky sulfidu železnatého se budou objevovat 
v nelegovaných (uhlíkových) ocelích s velmi nízkým obsahem manganu. Při tuhnutí se 
budou v oceli vylučovat ve formě primárních dendritů binárního eutektika FeO-FeS 
s bodem tání 988 °C, nebo jako složka ternárního eutektika Fe-FeO-FeS s bodem tání 
940 °C. Díky vysokému stupni dendritické segregace síry se v oxysulfidickém eutektiku 
vylučuje síra přednostně na hranicích primárních zrn či v  meziosých prostorech 
dendritů a je příčinou tzv. křehkosti oceli za červeného žáru. [1] 

Literatura [1], [2], [3], [4], [5], [6] a [7] se zmiňuje o výsledcích práce Simpse a Dahla, 
kteří studovali vliv obsahu hliníku v  oceli na morfologii sulfidických a oxysulfidických 
vměstků a vliv jejich morfologie na houževnatost oceli. Na základě jejich práce jsou 
rozlišovány tři základní morfologické typy vměstků. 

3.2.2 Typy vměstků 

I. typ vměstků vzniká v ocelích s vysokou aktivitou kyslíku 
(zbytkový obsah Al < 0,005 %). Vzniklé komplexní oxysulfidické 
kulové vměstky viz obr. 38 jsou tvořeny kyslíkem, sírou, 
hliníkem, manganem a křemíkem. Tyto, v oceli rovnoměrně 
rozložené vměstky, působí v porovnání s ostatními nejméně 
nepříznivě na mechanické vlastnosti a rovněž jsou značně 
odolné proti deformaci. Přítomnost vměstků I. typu v  odlitcích 

Obr. 38 Vměste k I. typu 

(100x) [3] 
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signalizuje vždy nebezpečí vzniku dalších vad. Příčinou je nízký obsah hliníku v  oceli. 

II. typ vměstků vzniká při vyšším obsahu hliníku 
(zbytkový obsah Al 0,005 až 0,020 %), produktem dezoxidace 
je oxid hlinitý, který se vylučuje jako samostatná fáze.  Síra se 
vylučuje až z posledních zbytků matečné taveniny ze které, 
jsou tvořeny sulfidy manganu. Vznikají ploché dendrity MnS, 
které se na metalografickém výbrusu jeví, jako řetízek 
protáhlých šedých vměstků, viz obr. 39. Tyto vměstky II. typu 
zhoršují mechanické vlastnosti. Sulfid manganu je při 
vysokých teplotách velmi tvárný. 

III. typ vměstků má díky vyššímu obsahu hliníku (zbytkový Al > 0,020 %) změněnou 
morfologii sulfidů. Sulfidy tvoří hranaté útvary, které se při mikroskopickém pozorování 
jeví jako náhodně rozmístěné v kovové matrici. V porovnání s II. typem vměstků má III. 
typ méně nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti oceli. 

 Ib. typ vměstků vzniká za velmi nízkých aktivit kyslíku a při 
kombinované dozoxidaci Al, Ca, prvky vzácných zemin (PVZ), Ti, 
Zr aj. Pokud spolu oxidy prvků použitých k dezoxidaci tvoří 
eutektika s teplotou tavení nižší než je teplota oceli při 
dezoxidaci, mohou vznikat tekuté oxidy, které mohou 
rozpouštět i síru. Výsledkem jsou pak kulovité oxysulfidy. 
Podobného typu vměstků se může dosáhnout, jestliže současně 
s kyslíkem reaguje dezoxidační prvek se sírou a vznikající 
produkty (oxidy a sulfidy) tvoří spolu eutektika s  nízkou 
teplotou tavení. Po dezoxidaci, která vede ke vzniku kulovitých oxysulfidů, viz obr. 40, se 
dosahuje nízkých aktivit kyslíku a současně s  tím je dosaženo i nejlepší houževnatosti  
a plastických vlastností. 

IV. typ vměstků vzniká při nadměrném množství silných 
dezoxidačních prvků, jako jsou prvky vzácných zemin (cer, 
lanthan), vápníku a hliníku. Díky tomu se sulfidická fáze 
vylučuje ve formě drobných komplexních sulfidů PVZ, které se 
vyskytují po shlucích, viz obr. 41. Vysoký přebytek těchto 
dezoxidačních prvků způsobuje pokles houževnatosti  
a plastických vlastností, protože vznikají ostrohranné vměstky, 
které mohou být ohnisky vzniku trhlin. 

3.2.3 Vliv nekovových vměstků na vlastnosti oceli 

Nekovové vměstky a jejich shluky, nahromadění vměstků ve vycezeninách a vměstky 
na hranicích zrn vyvolávají v oceli místní napětí a působí na mechanické hodnoty tím,  
že porušují celistvost oceli a zmenšují její soudržnost, tj. vytvářejí se místa s  vysokou 
pravděpodobností mikrotrhlin. Při vhodných podmínkách se mohou tyto mikrotrhliny 
spojovat a vytvářet trhliny s kritickou velikostí vedoucí k lomu oceli. 

Velikost koncentrace napětí v oceli, způsobená vměstky, závisí na: 
- soudržnosti nekovových vměstků a základního kovu, 
- rozdílu mezi vlastnostmi nekovových vměstků a základního kovu (tvářitelnosti, 

teplotní roztažnosti apod.), 
- tvaru, rozměru a vzdálenosti mezi nekovovými vměstky, 

Obr. 39 S ulfid II. ty pu 
doprová zený oxidy III.  ty pu 

(100x) [3] 

Obr. 40 Vměstky ty pu Ib.   

(100x) [3] 

Obr. 41 V městky IV. ty pu 

(100x) [3] 



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

30 

- počtu vměstků a jejich objemovém podílu a distribuci (jejich objemové rozložení).
              [1] 

Autoři [1], [3], [4], [5] a [7] se shodují na tom, že nekovové vměstky výraznou měrou 
ovlivňují všechny mechanické vlastnosti a to tažnost, houževnatost, únavové vlastnosti, 
svařitelnost i obrobitelnost. 

3.3 Dusík a vodík v oceli 

V roztavené oceli jsou vždy v určitém množství přítomny plyny (dusík a vodík).  

3.3.1 Dusík v oceli 

Dusík je ve většině nelegovaných a nízko legovaných ocelích považován za nežádoucí. 
Jeho nepříznivý vliv je nejčastěji spojován se stárnutím oceli. Při poklesu teploty dochází 
k tvorbě nitridů, které způsobují zhoršení některých materiálových vlastností, zejména 
tažnosti a vrubové houževnatosti. Stárnutí se nevyskytuje v  ocelích, které obsahují prvky 
s vysokou afinitou k dusíku (Ti, Al, Zr, Ce, La). V těchto ocelích je dusík vázán na nitridy. 
Literatura [3], [4], [5] a [7] uvádí, že při určitých koncentracích dusíku a hliníku může 
dojít zejména u silnostěnných odlitků ke vzniku lasturových lomů. Dusík se podílí také 
na vzniku popouštěcí křehkosti. Ve vysokolegovaných ocelích se dusík u některých 
značek používá jako legující přísada. 

Dusík se dostává do oceli během celého 
výrobního procesu. Při výrobě ocelí 
legovaných prvky, které zvyšují 
rozpustnost dusíku v oceli (Cr, Mn), se 
hromadí dusík ve vratném materiálu. Při 
vysokém obsahu dusíku v tavenině mohou 
v odlitcích vznikat vady (bubliny). 

Při odlévání kovu do forem pojených 
organickými pojivovými systémy nastává 
při styku kovu s formovacím materiálem 
disociace organických sloučenin  

 
 
a vznikající atomární dusík se poté v kovu 
snadno rozpouští. Jednoduchou představu  
o rozpustnosti dusíku může poskytnout obr. 42, 
který představuje rovnovážné koncentrace 
dusíku v závislosti na teplotě u čistého železa. 
Diagram udává koncentrace dusíku, které jsou 
v rovnováze s atmosférou tvořenou čistým 
dusíkem při tlaku pN = 101325 Pa. [2], [3],[8] 

Protože dusík v oceli nereaguje jen se 
železem, ale i s ostatními rozpuštěnými prvky, 
s nimiž tvoří celou řadu sloučenin, je vhodné 
uvést obr. 43, na kterém je znázorněn vliv 
některých prvků na rozpustnost dusíku 
v roztaveném železe. Literatura [2], [3] a [8] 
uvádí, že rozpustnost dusíku v  čistém železe při 
teplotě 1600 °C a za tlaku dusíku nad taveninou  

Obr. 42 Rozpustnost dusíku v čistém železe [3] 

Obr. 43 Vliv prv ků na rozpustnost dusíku  
 v roztave ném železe při  te plotě  1600°C a  tlaku 

pN= 101325 Pa [3] 



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

31 

rovném 101325 Pa je 0,045 % = 450 ppm. 

3.3.2 Vodík v oceli 

Vodík je v ocelích považován za 
nežádoucí prvek, protože způsobuje 
zhoršení plastických vlastností, převážně 
houževnatosti, aniž by však zvyšoval 
pevnost. Vodík může být u ocelí také 
příčinou vnitřních trhlin, tzv. vloček, 
v důsledku prudkého snížení rozpustnosti 
při fázové přeměně γ→α. Vznik vloček  
je typický pro vysoce pevné oceli pro 
tváření. U ocelí na odlitky bývá vodík 
nejčastěji příčinou bublin v odlitcích. [3] 

 
 
 
Zdrojem vodíku v oceli je atmosféra, vsázkový 
materiál a struskotvorné přísady nebo čerstvá 
vyzdívka transportní pánve či vlhkost ve formě. 
Vodní pára disociuje na povrchu taveniny na 
atomární kyslík a vodík. Koncentrace vodní páry ve 
vzduchu kolísá podle počasí a nejvyšší bývá v  létě. 

Teplotní závislost rozpustnosti vodíku v čistém 
železe je uvedena na obr. 44, kde údaje  
o rozpustnosti vodíku odpovídají jeho koncentraci 
za rovnováhy s plynným vodíkem o tlaku pH = 
101325 Pa. Literatura [2] a [3] se zmiňuje o tom, že 
rozpustnost vodíku v čistém železe při teplotě 1600 
°C a za tlaku pH = 101325 Pa je 0,002466 % = 24,66 
ppm. Rozpustnost vodíku v čistém železe závisí na 
přítomnosti dalších prvků, viz obr. 45, které mohou 

rozpustnost vodíku v železe zvyšovat nebo snižovat. 

3.4 Vliv škodlivých a stopových prvků na vlastnosti oceli 

Fosfor výrazně zhoršuje mechanické vlastnosti, hlavně vrubovou houževnatost  
a způsobuje křehkost ocelí za studena. Fosfor vytváří čtyři fosfidy (Fe3P, Fe2P, FeP  
a FeP2). Fosfid Fe3P vytváří s nasyceným tuhým roztokem α-eutektikum s teplotou tání 
1050 °C. Maximální rozpustnost fosforu v  železe je 2,8 % a snižuje se s klesající teplotou 
až na 0,015 % při teplotě 25 °C. [1] 

Jak již bylo zmíněno, síra se podílí na tvorbě sulfidických vměstků, které významným 
způsobem ovlivňují čistotu oceli. 

Nepříznivý účinek stopových prvků přítomných v  oceli je zesilován tím, že většina 
z nich se vzhledem ke své ušlechtilosti při běžných ocelářských pochodech 
neodstraňuje. Při stále stoupajícím podílu kovového odpadu ve vsázce ocelářských pecí 
se zvyšují obsahy stopových prvků v oceli a s poklesem teploty se rozpustnost stopových 
prvků v železe prudce snižuje. Vlivem velké odlišnosti fyzikálních a chemických 
vlastností stopových prvků od železa dochází při tuhnutí k  jejich odměšování. Většina 
stopových prvků se chová v oceli jako povrchově aktivní látka a z toho vyplývá jejich 

Obr. 44 Rozpustnost vodíku v čistém železe [3] 

Obr. 45 Vliv ně kte rých prvků na  

rozpustnost vodíku v tavenině železa [8] 
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snaha soustřeďovat se do blízkosti energeticky výhodných míst s  porušenou stavbou 
mřížky, jako jsou například mezifázová rozhraní, dislokace apod. V zásadě lze říci,  
že veškeré stopové prvky mají škodlivý vliv na některou z  technologických vlastností 
nebo mechanických hodnot oceli. Určit kvantitativní závislosti vlivu jednotlivých prvků 
na vlastnosti oceli je velmi obtížné, protože výsledek je ovlivňován řadou dalších 
činitelů, které je velmi náročné udržet na konstantní výši. Sledování vlivu stopových 
prvků na vlastnosti oceli nabývá na významu zejména při výrobě vysoce namáhaných 
strojních součástí vyžadujících výkovků nebo odlitků s  velkými průměry a tloušťkami 
stěn, které mají mít zvýšené nároky na pevnostní a plastické vlastnosti za normální  
i zvýšené teploty. 

Jedním z nejzávažnějších zdrojů znečištění kromě vsázky mohou být i feroslitiny, 
kterých se při výrobě ocelí určených pro náročné součásti přidávají poměrně velká 
množství. Škodlivé prvky, nekovové vměstky a stopové prvky obsažené ve feroslitinách 
mohou zhoršovat spolehlivost strojních součástí z nich vyrobených. [1] 

Proto, abychom dokázali vyrobit kvalitní výrobky s vysokými užitnými vlastnostmi,  
je nutné věnovat vysokou pozornost každé výrobní etapě.  
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4 Literární rozbor technologie odlévání ocelových odlitků 
Technologie odlévání je jednou z velmi důležitých oblastí výroby všech odlitků. 

Kvalitních odlitků je možné dosáhnout pouze plynulým plněním formy, vhodně 
zvolenou licí rychlostí a vtokovou soustavou. 

4.1 Odlévání oceli 
K odlévání oceli jsou používány pánve se spodní výpustí.  Kov se odlévá z pánve 

výlevkou, která může být uzavírána zátkovou tyčí nebo šoupátkovým uzávěrem.  
Na obr. 46 je uveden pohled na zátkový uzávěr a na obr. 47 je zobrazen řez přes 
šoupátkový uzávěr.  

4.1.1 Pánve se zátkovými uzávěry 
Literatura [3] uvádí, že výhodou zátkového uzávěru je jeho snadné zhotovení a nízké 

náklady. Zátková tyč je tvořena ocelovou kulatinou se závitem na spodním konci, na 
který je našroubována grafitová zátka. Grafitová zátka může být vyrobena z různých 
žáruvzdorných směsí, jako je např.:  

Grafit-šamot (GS) - pro méně náročné způsoby, 
Grafit-korund (GK) - pro náročnější odlévání vysoko legovaných a speciálních ocelí 
Sical (R-S) - pro náročnější odlévání vysoko legovaných, speciálních ocelí a kontilití. 

Tabulka 3 uvádí vlastnosti žáruvzdorných materiálů používaných pro výrobu 
grafitových zátek. 

Tab. 3 Vlastnosti žáruvzdorných materiálů pro výrobu grafitových zátek [43] 

 

Nad grafitovou zátkou jsou navlečeny šamotové trubky mezi sebou utěsněné 
žárovzdorným jílem. Prostor mezi kulatinou a trubkami je zasypán křemičitým pískem. 
Grafitová zátka uzavírá výlevku, která je umístěna ve dně pánve.  

Otevírání pánve naplněné tekutým kovem se děje zvedáním zátkové tyče, která je 
ovládána ručně přes pákový mechanizmus. Dle literatury [3] je osa zátkové tyče 

Obr. 46 Zátkový uzávěr Obr. 47 Třídeskový šoupátkový uzávěr [35] 
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Obr. 48 Mechani sm us tříde skového šoupá tkového 

uzávěru 

posunuta o cca 20 mm proti ose výlevky. Tomuto posunutí se říká „skluz“, který slouží 
k snadnějšímu otevírání pánve zejména u oceli, které způsobují lepení grafitové zátky  na 
šamotovou výlevku.  

Pro odlévání materiálů, které reagují s kyselým šamotem, se doporučuje výlevka 
zhotovená z jakostnějšího materiálu. Podle požadovaného licího výkonu se volí průměr 
výlevky. Při odlévání ocelových odlitků bývají používány  výlevky o průměru výtokového 
otvoru 40 až 120 mm.  

Po naplnění pánve tekutou ocelí se zátková tyč prohřívá. Vnitřní ocelová tyč není 
chlazena, a proto je omezena doba setrvání kovu v  pánvi.  

Na konci odlévání je nutné uvažovat s ponecháním zbytku kovu v pánvi, aby se 
struska nedostala do odlitku. 

4.1.2 Pánve se šoupátkovými uzávěry 
Všechny pánve používané k mimopecnímu zpracování jsou vybaveny šoupátkovými 

uzávěry. Schéma třídeskového šoupátkového uzávěru je na obr. 47 a obr. 48. Uzávěr 
otevírá keramická deska, která je ovládána hydraulickým válcem. Výtokový uzel je před 

odpichem oceli z EOP zasypán 
žáruvzdorným materiálem viz obr. 49, 
který zabrání zatečení taveniny do 
výlevky a tím by se znesnadnilo jeho 
otevření před odléváním. Před 
odléváním je nutné otevřít pánev nad 
zbytkovou nádobou a po vysypání 
žáruvzdorného materiálu pročistit 
výlevku prolitím několika set kilogramů 
až tuny tekutého kovu, aby se výtokový 
uzel prohřál. V případě, že po vysypání 
žáruvzdorného materiálu z výlevky, 
nezačne vytékat tavenina, je nutné 
provést její propálení dle obr. 50.  
Na konci odlévání je nutné uvažovat 

s ponecháním zbytku kovu v pánvi, aby se struska nedostala do odlitku a do uzávěru.  
Při použití šoupátkového uzávěru je nutné počítat s vyšší licí rychlostí oproti 

zátkovému uzávěru. Šoupátkové uzávěry je možné použít pouze pro odlévání  odlitků 
těžších jak 1000 kg. K odlévání ocelových odlitků bývají používány  výlevky o průměru 
výtokového otvoru 60 až 110 mm. 

 

Obr. 50 Možnost propálení výlevky 

Obr. 49  Zasypání výtokového uzlu 
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4.1.3 Tepelné reakce v pánvi 
Pánev obsahující tekutou ocel je neizolovaná soustava v  prostředí s přibližně 

konstantní teplotou – tepelně-konvekčně cirkulujícího ovzduší. Po naplnění pánve ocelí 
ustává vynucené proudění v makroobjemech, avšak úplný klid se nedostavuje. 
Nastupuje řádově pomalejší samovolná gravitační konvekce, při níž podíly oceli 
ochlazované od stěn pánve klesají a jsou nahrazovány teplejšími podíly. Studený kov se 
shromažďuje na dně pánve a při odlévání prvních odlitků může být příčinou jejich 
snížené jakosti (zavaleniny, broky). Po odlití cca 20% kovu je teplota odlévaného kovu 
nejvyšší a ke konci odlévání opět klesá. Hladina oceli je pokryta struskou, tj. tepelně 
izolační vrstvou. Ocel od hladiny proto chladne pomalu. [3], [42] 

Vyzdívka pánví se zátkovým uzávěrem má být předehřátá alespoň na 400 až 450 °C. 
Pro rafinační pánve se uvádí předehřev až nad teploty 900°C. Přesto se od vyzdívky ocel 
ochlazuje a probíhá v ní samovolná gravitační konvekce. Pánvová vyzdívka se ohřívá od 
oceli. Když je prohřáta i zevně, nastává další etapa chladnutí. Od ohřátého ocelového 
pláště pánve se začíná odvádět teplo do okolního ovzduší, které se dostává do tepelné 
cirkulace. Od tohoto stadia se chladnutí oceli v pánvi urychluje, stěny pánve už nefungují 
jen jako akumulátor tepla, ale jako převaděč tepla. [42] 

S tím vším souvisí tepelné ztráty oceli v pánvi během čekání na dosažení potřebné licí 
teploty. Známkou tepelných ztrát je i pokles teploty oceli v  pánvi. Ten záleží: 

a) na tepelně fyzikálních vlastnostech materiálu pánvové vyzdívky; používá-li  
se stále týž vyzdívací materiál, pak pokles teploty závisí na tloušťce vyzdívky  
a stavu pánve; 

b) na množství a teplotě strusky a na celistvosti jejího povrchu; 
c) na obsahu oceli v pánvi, tj. na obsahu pánve za předpokladu, že se využívá 

prostor pánve; 
d) na povrchovosti ocelové náplně v pánvi, tj. na poměru jejího ochlazovacího 

povrchu k jejímu objemu (to záleží na tvaru pánve); 
e) na tepelně fyzikálních vlastnostech oceli, zejména na její teplotní vodivosti α, čím 

nižší je α, tím pomaleji ocel chladne za srovnatelných podmínek; 
f) na setrvání oceli v pánvi do dosažení teploty vhodné pro odlévání (doba 

odstávání). [42] 

Tepelná homogenita kovu v pánvi se může před odléváním zlepšit dmýcháním 
argonu do pánve před začátkem odlévání přes porézní tvárnici umístěnou ve dně pánve. 
Při dmýchání argonu musí mýt hladina oceli stále přikryta struskou. 

4.1.4 Výtok taveniny z pánve 
Průběh výtoku taveniny z pánve je velmi důležitý ukazatel pro návrh dobré vtokové 

soustavy. Pánvová charakteristika obsahuje údaje o čase výtoku, rychlosti, objemovém  
a hmotnostním toku taveniny při vyprazdňování pánve.  

Skutečné údaje charakterizující pánev jsou následkem hydraulických odporů menší 
než teoretické, proto platí v < v1 nebo φ < 1. Rychlostní součinitel φ závisí na tvaru 
otvoru či nátrubku a na Re-čísle.  

Při výtoku z nádoby nevyplňuje proud kapaliny zpravidla celý výtokový otvor, 
protože proudnice se nemohou náhle zakřivit podle hran otvoru. Setrvačností částic 
kapaliny je způsobeno zúžení neboli kontrakce paprsku. Vyjadřuje se součinitelem 
kontrakce ε = S / So . Součinitel zúžení závisí obecně na tvaru výtokového otvoru, jeho 
umístění vůči bočním stěnám a na Re-čísle. Závislost rychlostního součinitele φ, 
kontrakčního ε a výtokového μ na Re-čísle jsou graficky znázorněny na obr. 51 [44] 
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 Na obr. 52 je zobrazen náčrtek pánve s dvěma výtokovými uzly, který by měl 
usnadnit pochopení následujících vzorců uváděných literaturou [44] pro zjištění 
jednotlivých údajů v pánvové charakteristice: 

                               
    

        √   
  (√    √ )  [ ] 

 

                                         √              [   
  ] 

 

                                          √              [ 
     ] 

 
                                          [    

  ] 
 

kde Sn je průřez pánve (
    

 
) [m2], So .... průřez výlevky (

    

 
) [m2], n .... počet výlevek,  

μ .... výtokový součinitel (φ . ε  kde  φ je rychlostní součinitel, ε .... součinitel kontrakce),  
g .... gravitační zrychlení, ho .... výška hladiny kovu v pánvi [m], h .... konečná výška 
hladiny kovu v pánvi [m],   .... hustota (měrná hmotnost) oceli [      ]. 

   

Literatura [43] uvádí, že při výtoku tekutiny z nádoby nastává plná rychlost až v jisté 
vzdálenosti za otvorem, takže při výtoku ze dna nádoby by měla být dosazena větší 
výška, než je hloubka otvoru pod hladinou, tak jak je ukázáno na obr. 52. 

Noskievič [44] a Vlk [45] se zmiňují o tom, že vypočtená doba úplného vyprázdnění 
nádoby při menších výškách hladiny ho se může lišit od skutečné doby vyprázdnění.  
To je způsobeno kvalitativními změnami ve výtoku kapaliny otvorem, mimo jiné  
i vznikem tzv. výtokového víru (někdy označovaného jako vtokový vír), který se tvoří při 
určité výšce hladiny nad otvorem a má tvar duté nálevky.  

Výtokový vír 
Výtokový vír ve tvaru duté nálevky vzniká spirálovitým pohybem kapaliny při 

vyprazdňování nádoby otvorem. Většinou vzniká při malé hloubce kapaliny a je spojen 
s prohloubením hladiny a strháváním vzduchu. Pokud tento vír nezasahuje do otvoru,  
je jeho vliv na výtokový součinitel bezvýznamný. Za určitých podmínek však proniká 

Obr. 52  Ná črte k pánve se dvě ma výtokovým i  

uzly 

 

Obr. 51 Rychlostní,  kontrakční  a vý tokový součini tel malé ho 

otvoru [44] 
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duté jádro víru až do výtokového otvoru a zmenšuje kapacitu výtoku. Vnikání víru do 
otvoru nastává podle [44] při hodnotě poměru výška hladiny / průměr výtokového 
otvoru rovnému dvěma, starší práce uvádějí tento poměr v  rozmezí 3 až 4. [45] 

Vznikem výtokových vírů se zabývali autoři [45], [46], [47], [48], [49] a [50]. Autoři 
charakterizují vznikající víry a zmiňují se o jejich škodlivosti v oblasti metalurgie 
roztavené oceli. Vlk [45] uvádí, že výtokový vír může strhávat částice strusky z  hladiny 
oceli v pánvi, mezipánvi či při odpichu oceli z výrobního agregátu. Dále uvádí, že tímto 
způsobem se při výtoku z licí pánve může dostat do tekuté oceli až 90% strusky. 

4.2 Vtokové soustavy 
Vtoková soustava má podstatný vliv na jakost odlitků. Je jednou z příčin vzniku 

mnohých vad, jako jsou:  
- řediny či staženiny vlivem záporně usměrněného tuhnutí  při nevhodném zaústění 

vtokové soustavy 
- zálupy, zavaleniny nebo nezaběhnutí kovu při pomalém plnění formy 
- zahlcené plyny vlivem nesprávně zaústěné vtokové soustavy 

Při navrhování vtokové soustavy je dle [51] nutné věnovat pozornost těmto činitelům: 
a) druh vtokové soustavy, to znamená jednoduchá, rozvětvená sifonová, etážová, 

zaplněná (přetlaková), nezaplněná (podtlaková) 
b) místo zaústění zářezů 
c) rychlost nebo doba lití 
d) vlastní konstrukce vtokové soustavy a stanovení průřezu zářezů, rozváděcích 

kanálů (při rozvětvené soustavě) a průřez licího kůlu.  
e) druh formovací směsi 

Při výrobě těžkých ocelových odlitků se používá rozvětvených (členitých) vtokových 
soustav, které umožňují různé způsoby rozvedení kovu k  dosažení nejlepších výsledků. 
Správné navrhování těchto soustav dle [51] vyžaduje znalost proudění kovu v  jejich 
jednotlivých částech. 

4.2.1 Proudění kovu ve vtokové soustavě 
Výpočty vtokových soustav jsou založeny na základech hydrauliky, především 

použitím Bernouliho rovnice. Především jde o způsob proudění, tlakové poměry  
a stanovení průřezů jednotlivých prvků vtokové soustavy. Protože 
jsou tyto děje velmi složité, nelze je vždy početně vyjádřit 
s dostatečnou přesností, zvláště pokud jde o proudění kovu. Proto 
se v této oblasti využívá metody modelování pomocí simulačních 
softwarů. 

Praxí je potvrzeno, že teoretické výpočty vtokových soustav 
podle zákonů hydrauliky neodpovídají plně skutečnosti. Literatura 
[51] uvádí, že skutečná výstupní rychlost kovu z vtokové soustavy 
je menší než rychlost teoretická. Proto je také skutečné množství 
kovu menší než teoretické. Zmenšení průtočné objemové rychlosti 
je způsobeno vnitřním třením taveniny o stěny vtokových kanálů. 
Podstatně složitější podmínky proudění dle [51] a [52] nastávají 
v rozvětvených vtokových soustavách, kde kromě uvedeného 
dochází k zúžení (kontrakci) proudu v ohybech kanálů, ke změně 
průtokových průřezů aj., viz obr. 53. Obr. 53 Změ na proudění  ve  

vtokových kanálech [52] 
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4.2.2 Rychlost lití 
Rychlost lití a způsob plnění formy mají význam k  dosažení kvalitních odlitků. 

Rychlost lití lze vyjádřit různými hledisky. Nejčastěji je uvažováno s  těmito druhy 
rychlosti lití: 

1. Objemový tok, vyjádřený množstvím kovu vytékajícího z pánve (Qv [kg/s]); 
závisí na velikosti průřezu výlevky a výšce hladiny kovu v  pánvi. 

2. Hmotnostní tok, vyjádřený množstvím kovu vytékajícího do formy za jednotku 
času (Qm [kg/s]); s ní také souvisí objemový tok. 

3. Lineární rychlost kovu vstupujícího do formy z ústí zářezu (v [cm/s]); závisí na 
výšce hladiny kovu v licím kůlu, na konstrukci a průřezu jednotlivých prvků 
vtokové soustavy. 

4. Lineární rychlost stoupání kovu ve formě – plnění formy (v [cm/s]); závisí na 
výšce hladiny kovu v licím kůlu a na konstrukci odlitku, hlavně na jeho 
průměrné tloušťce stěny. [51] 

Každá z uvedených závislostí má svůj vlastní vliv na stanovení optimální doby lití  
a tím i na jakost odlitku. 

Ke stanovení optimální doby lití je nutno počítat s některými základními činiteli, jako 
druh formovací směsi, konstrukce a složitost odlitku, odvod plynů, rozdělení teplot 
v odlitku. Z hlediska uvedených rychlostí lití je nejzávažnější především lineární rychlost 
stoupání kovu ve formě (daná hmotnostním tokem) a rychlost kovu vstupujícího do 
formy z ústí zářezů. 

Správný hmotnostní tok má být takový, aby odpovídal optimální rychlosti stoupání 
kovu ve formě [51].  

4.2.3 Provedení vtokových soustav 
Vzhledem k tomu, že vtokové soustavy mohou mít různé rozvětvení, je možné uvést 

několik typů viz obr. 54, o kterých se zmiňují autoři [51], [52], [53]. Zmíněná litera uvádí 
vtokové soustavy, které se používaly při výrobě 
forem ze šamotu, ale literatura [54] se zmiňuje 
o dalších typech použitelných pro současné 
podmínky formování. V dnešní době se pro 
výrobu těžkých ocelových odlitků používá 
zejména formovacích směsí pojených 
furanovou pryskyřicí a vtoková soustava  
je tvořena pomocí šamotových tvarovek 
různých průměrů.  

Vtoková soustava pro formy vyráběné 
z furanových formovacích směsí by měla být 
navržena tak, aby splňovala následující 
požadavky: 

1. klidné (neturbulentní), ale rychlé 

naplnění dutiny formy do 2 minut 
2. rychlost v zářezech vtokové soustavy by 

měla být do 0,8       
3. spodní rozvětvené zaústění zářezů tak, aby bylo zaručeno dostatečné rozložení 

teplotního pole v odlitku a potlačení možnosti vzniku neprůtočných míst (tišin). 

  

Obr. 54 M ožnosti provede ní vtokových soustav  

pro vysoké odlitky [52] 
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5 Literární rozbor reoxidačních procesů probíhajících při odlévání 
oceli na odlitky 
Reoxidace je termín pro proces označující oxidaci  taveniny během metalurgických 

operací a následující doby až do ztuhnutí odlitku. U oxidace se v české literatuře 
rozeznávají dva termíny, podle jejich chronologie a teploty, a to sekundární a terciární 
oxidaci. 

Sekundární oxidací oceli jsou označovány pochody, které jsou spojeny  
se zvyšováním koncentrace a aktivity kyslíku v  oceli po ukončení primární oxidace. 
Sekundární oxidace probíhá jednak během setrvání kovu v  pánvi, jednak při vlastním 
odlévání a plnění dutiny formy. Terciární oxidací, nebo také reoxidací, je pak 
označována oxidace kovu v odlitku při teplotách mezi likvidem a solidem. [3] 

Pod pojmem reoxidace bude dále uvažována společně sekundární a terciární 
oxidace. Reoxidační pochody významně ovlivňují oxidickou čistotu odlévané oceli, a s ní 
související zhoršení některých materiálových a technologických vlastností oceli. 
Literatura [3] uvádí, že při reoxidace oceli mohou vznikat závažné a často také 
neopravitelné metalurgické vady (bubliny, bodliny, sekundární struskovitost, oxidační 
blány – kůže, atd.). 

Pokles obsahu prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, v  souvislosti s reoxidačními 
pochody, je doprovázen vznikem oxidických, případně oxisulfidických vměstků 
mikroskopické i makroskopické velikosti. Kov v  odlitku je z hlediska aktivity kyslíku 
v důsledku reoxidačních pochodů heterogenní a to bývá příčinou vad odlitků, které mají 
původ ve způsobu plnění dutiny formy. Vliv na uvedené vady má jednak způsob 
odlévání, jednak konstrukce vtokové soustavy. [3] 

Hlavní dezoxidační prvek  - hliník bývá v oceli obsažen jen v nízké koncentraci. Při 
silné reoxidaci může jeho koncentrace v  některých místech odlitku klesnout do té míry, 
že zvýšená aktivita kyslíku způsobí oxidaci i slabších dezoxidačních prvků, jako křemíku, 
manganu, železa a případně i uhlíku. V těchto případech mohou vznikat v části, nebo 
v celém odlitku vměstky (oxidy, oxisulfidy) s  odlišným chemickým složením, morfologií 
a vlastnostmi a v případě reakce kyslíku s uhlíkem také bubliny nebo bodliny. [3] 

Vměstky vzniklé v průběhu sekundární, případně terciární oxidace, mají 
díky poklesu teploty vyšší viskozitu a tím jsou zhoršené podmínky pro přechod do 
strusky. V případě terciární oxidace vznikají vměstky v  době, kdy je ocel mezi teplotami 
likvidu a solidu a zůstávají tak zachyceny v odlitku.  

Reoxidační pochody však způsobují zvýšení oxidických vměstků oproti stavu 
v pánvi a vedou tak k výraznému zhoršení oxidické čistoty odlévané oceli. V případě 
produktů sekundární oxidace je možné část těchto vměstků zachytit ve vtokové 
soustavě použitím filtrace.  

V průběhu odstátí kovu v pánvi může nejprve docházet k reakci kovu přes 
nedostatečně dezoxidovanou strusku, nebo reakci taveniny s vyzdívkou pánve. Během 
odlévání působí na proud tekuté oceli nejprve kyslík z atmosféry, po kontaktu proudu 
oceli s materiálem formy, také atmosféra ve formě. Literatura [3] uvádí, že na rozsah 
oxidačních procesů má vliv: 

1. chemické složení kovu, 
2. použitý pojivový systém, 
3. použité ostřivo formovacích směsí a povrchová úprava líce formy , 
4. charakter proudění kovu, 
5. odlévání, 
6. konstrukce odlitku. 
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5.1 Vliv chemického složení na rozsah reoxidačních pochodů 
Pro zabránění růstu aktivity kyslíku, způsobené reoxidačními pochody, je velice 

důležitý typ a obsah dezoxidačního prvku. Produktem reoxidačních reakcí jsou 
v případě dobře provedené dezoxidace hliníkem pouze oxidy hliníku, které lze podle 
jejich morfologie řadit mezi vměstky třetího typu. Z důvodu možného negativního vlivu 
na vlastnosti odlitku je vhodné udržovat obsah hliníku na co možná nejnižš í hranici. 
Spodní hranice jeho obsahu je omezena koncentrací, která zabrání po celou dobu 
odlévání a tuhnutí uhlíkové reakci (viz rovnice 8 v kap. 2.1.8). Horní hranice je omezena 
jak zhoršením materiálových a technologických vlastností odlévané oceli, tak 
v některých případech  i možným výskytem lasturových lomů (viz. rovnice 9  
v kap. 2.1.8). [3] 

V některých místech odlitku může v  důsledku zvýšené reoxidace vznikat lokální 
nedostatek dezoxidačního hliníku [3].  

Z hlediska chemického složení má na reoxidační pochody také vliv koncentrace 
ostatních prvků, zejména obsah Si, Mn a Cr. V průběhu odlévání vzniká na povrchu kovu 
vrstvička oxidů všech prvků. Tato vrstvička může být v  případě dostatečného množství 
dezoxidačního hliníku částečně nebo zcela redukována. Některé prvky jako např. chrom 
tvoří ve vysokolegovaných Cr ocelích velice kompaktní oxidickou blánu, nazývanou 
někdy též kůže, která bývá příčinou zavalenin, nezaběhnutí, případně může vést  
i k porušení souvislosti. Vzniklé oxidy chromu se obtížně redukují a u legovaných ocelí 
se významně podílí na vzniku vad způsobených sekundární oxidací. [3] 

5.2 Vliv použitého pojivového systému formy 
Rozsah sekundární oxidace oceli je také silně ovlivněn použitou formovací směsí.  

Při lití do syrových forem (bentonitové formovací směsi a směsi pojené na bázi vodního 
skla) se musí nutně předpokládat jednak větší výskyt nekovových vměstků dále  
i povrchových defektů, jako např. sekundární struskovitost. Rozdíl mezi rozsahem 
sekundární oxidace oceli během odlévání do sušených forem, a forem litých na „syrovo“, 
je způsoben odlišným charakterem atmosféry dutiny formy. Praktické zkušenosti 
potvrzují, že odlévání chromových ocelí do forem pojených organickými pryskyřicemi je 
výskyt vad způsobených sekundární oxidací menší, než u syrových forem. [3] 

Při odlévání dochází u syrových forem k vývinu vodní páry, která má silně oxidační 
charakter. Podstatně menší rozsah sekundární oxidace je možné očekávat v  sušené  
a formě z organických ST směsí. Při použití sušených forem nebo forem s  pojivem  
na bázi pryskyřic („redukční“ atmosféra formy), je v případě dobře provedeného sušení 
oxidační potenciál formy podstatně menší než u syrových forem, a tedy i méně častý  
je výskyt vad spojených s reoxidačními procesy. [3] 

V „redukční“ atmosféře, tj. ve formách s organickými pojivy, dochází k rozpouštění 
dusíku v oceli. Zvláště nebezpečný je dusík vzniklý rozpadem organického pojiva. 
V atmosféře dutiny forem z organických ST směsí se vyskytuje atomární dusík a jeho 
koncentrace v povrchových vrstvách odlitku proto roste i po ztuhnutí kovu. [3] 

Při překročení rozpustnosti dusíku v  oceli se vylučují pod povrchem odlitku 
dusíkové bubliny. Organické pojivové systémy používané při výrobě ocelových odlitků 
mají omezený obsah dusíku a bývají označovány „nitrogen free“. Jedná se zejména  
o furanové pryskyřice, fenolitická pojiva a za tepla vytvrzované pryskyřice. [3] 

5.3 Vliv použitého ostřiva a ošetření líce formy  
Při použití křemenného ostřiva dochází, v případě odlévání oceli v atmosféře 

s oxidačním charakterem, k tvorbě polykomponentního filmu oxidů Al2O3, SiO2, MnO  
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a FeO, které mají zásaditý charakter, jsou velice reaktivní vůči křemennému ostřivu 
s kyselým charakterem. Dochází tak k intenzivním reakcím mezi oxidy MnO a FeO na 
povrchu kovu a stěnou formy z SiO2. Produktem těchto reakcí jsou nízkotavitelné 
silikáty, které podporují vznik hlubokých zapečenin, v případě koagulace mohou na 
povrchu odlitků tvořit sekundární strusku. [3] 

5.4 Vliv charakteru proudění na průběh reoxidačních procesů  
Při odlévání forem se setkáváme se dvěmi základními typy proudění kapalin,  

a to laminárním a turbulentním prouděním. S rostoucí rychlostí proudění kapaliny  
a s rostoucím hydraulickým průměrem přechází laminární proudění na turbulentní, kde 
přechod od jednoho typu proudění ke druhému není rozdělen ostrým přechodem,  
ale prochází přes oblast přechodového (vírnatého) proudění [3].  

V případě laminárního proudění reálné kapaliny kanálem kruhového průřezu 
dochází k rozdílné rychlosti proudění kapaliny v průřezu kanálu. Maximum rychlosti 
proudění taveniny a její maximální teplota jsou v  ose kruhového průřezu a naopak 
minimum rychlosti a nejnižší teplota taveniny jsou u stěn kanálu, viz obr. 55a a obr. 55b. 
Protéká-li tavenina tímto kanálem, pak téměř nulová rychlost taveniny na stěnách 
kanálu vytváří podmínky pro fyzikálně chemické reakce mezi protékajícím kovem, 
atmosférou dutiny formy a materiálem formy. V důsledku toho vzniká u laminárního 
proudění při průtoku taveniny také příčný profil v  koncentracích prvků s vysokou 
afinitou ke kyslíku, viz obr. 55d. Na rozhraní tavenina - forma dochází k tvorbě 
polykomponentního oxidického filmu, na kterém se podílí všechny prvky obsažené 
v tavenině. Tyto oxidy jsou redukovány dezoxidačním prvkem – hliníkem. Vzhledem 
k tomu, že jednotlivé částice se pohybují po proudnicích rovnoběžných s osou proudění, 
dochází podél celého kanálu v mezní vrstvě k lokálnímu přesycení taveniny kyslíkem, 
viz obr. 55c a naopak k úbytku obsahu dezoxidujícího prvku [42]. Úbytek hliníku na 
povrchu může být kompenzován pouze difuzí z osy proudění do povrchových vrstev. [3] 

Vzhledem k vysoké hustotě tavenin železa a zpravidla větší licí výšce, dochází 
k laminárnímu proudění pouze v některých případech. Otázkou laminárního proudění  
je však třeba se zabývat v případě použití přímých keramických filtrů. Zde dochází 
k rozdělení proudu taveniny na větší počet samostatných proudů proudících kapilárou 
keramického filtru. Zmenšování tzv. hydraulického průměru dochází k „laminarizaci“ 
protékajícího kovu. [3] 

 
   Obr. 55 a) příčný profil teploty při laminárním proudění, 

 b) příčný profil rychlosti při laminárním proudění,  
 c) příčný profil koncentrace kyslíku při laminárním proudění, 

 d) příčný profil koncentrace Al při laminárním proudění.[3] 

Turbulentní proudění je charakteristické a je nejrozšířenější formou pohybu hmoty 
při odlévání ocelí. Při větších středních rychlostech proudící taveniny dochází k  tvorbě 
rušivých vírů v průřezu proudu kapaliny, způsobující proplétání proudových vláken  
– proudnic. 
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Velikost turbulence lze popsat pomocí hodnoty bezrozměrného Reynoldsova čísla. 
Rychlostní profil při turbulentním proudění, viz obr. 56, je značně odlišný  
od rychlostního profilu proudění laminárního, viz obr. 55. Při laminárním proudění  
je rychlostní profil proudění kapaliny kanálem s  kruhovým průřezem přibližně 
parabolický, s maximem v ose kanálu. Na rozdíl od toho nemá rychlostní profil při 
turbulentním proudění tímtéž kanálem parabolický průběh, ale rychlost proudící 
kapaliny je přibližně v celém průřezu konstantní. Výjimku tvoří tenká (mezní) vrstva  
u povrchu kanálu, kde rychlost proudění roste z téměř nulové hodnoty až na střední 
rychlost proudění. Při turbulentním proudění kapaliny (taveniny) tedy v mezní vrstvě 
dochází k tvorbě výrazných gradientů, a to nejen rychlosti proudění, ale i teplotních  
a koncentračních gradientů [42] viz obr. 56. [3] 

 
  Obr. 56 a) příčný profil teploty při turbulentním proudění, 

 b) příčný profil rychlosti při turbulentním proudění,  
 c) příčný profil koncentrace kyslíku při turbulentním proudění, 

 d) příčný profil koncentrace Al při turbulentním proudění.[3] 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že rychlost proudění taveniny a hydraulický 
průřez ovlivňují charakter proudění taveniny v  dutině formy, a tím i formu přenosu 
tepla (vedení, sálání) a velikost koncentračních gradientů jednotlivých prvků v  průřezu 
taveniny. Při procesech sekundární oxidace dochází ke zvyšování koncentrace kyslíku 
(současně i vodíku a dusíku) v  určité mezní vrstvě. Zvyšování koncentrace, respektive 
aktivity kyslíku, je doprovázeno tvorbou oxidů prvků s vysokou afinitou ke kyslíku (Al) 
v mezní vrstvě, vedoucí k poklesu obsahu v roztoku rozpuštěného dezoxidačního prvku. 
Pokles obsahu hliníku v mezní vrstvě pak může způsobit vznik vad typu bublin, bodlin, 
případně hlubokých zapečenin. [3] 

Z výše uvedených závěrů vyplývá významný vliv způsobu úbytku dezoxidačních 
přísad v průřezu proudící taveniny na charakteru proudění. S rostoucí délkou vtokové 
soustavy je pak stupeň oxidace větší. Z hlediska plnění dutiny formy má na potlačení 
reoxidace příznivý vliv klidné a rychlé plnění dutiny formy s  co možná největším 
omezením turbulence kovu. Omezení reoxidace vhodnou konstrukcí vtokové soustavy  
je spíše než metalurgickým opatřením otázkou technologickou. V případě výskytu vad 
souvisejících s reoxidací nemusí být chyba v metalurgii a odlévání, ale může souviset 
právě s konstrukcí vtokové soustavy a charakterem plnění dutiny formy a nelze ji proto 
opomíjet. [3] 

Neméně důležitou součástí při výrobě ocelových odlitků je filtrace taveniny. 
Keramické filtry slouží primárně pro zachycení nečistot z vtokových soustav, částic 
strusky a nekovových inkluzí z taveniny. Důležitým důsledkem použití keramických 
filtrů je, jak již bylo i výše uvedeno, laminarizace proudu taveniny po průchodu 
keramickým filtrem. Omezením turbulence je současně dosahováno také omezení 
reoxidace. [3] 
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5.5 Vliv způsobu odlévání 
Proud oceli vytékající z výlevky nemá hladký válcový povrch. Oxidace proudu je tím 

větší, čím více se proud rozstřikuje. K usměrnění proudu se někdy používají výlevky 
s křížovým průřezem. K omezení reoxidace lze použít dmýchání argonu okolo 
proudícího kovu z licí pánve. S rozsahem sekundární oxidace souvisí také rychlost 
stoupání hladiny kovu v dutině formy. Vlivem rychlosti stoupání hladiny kovu na rozsah 
sekundární oxidace je podrobně popsán v  literatuře [42], kde autor nazval pomalu 
stoupající hladiny kovu v dutině formy jako „tišiny“ viz obr. 57, z důvodu vytvoření 
vhodných podmínek pro větší stupeň reoxidace taveniny a vznik některých typů vad. [3] 

 
Obr. 57 Vznik bodlin v tišině ocelového odlitku [42] 

5.6 Vliv konstrukce odlitku 
Konstrukce odlitku je ovlivněna požadavky zákazníka a drobné odchylky jsou dány 

pouze použitou technologií výroby odlitku (úkosy, technologické přídavky atd.). Jak bylo 
výše uvedeno je stupeň reoxidace nejvýraznější při výrobě forem z  bentonitových 
formovacích směsí. Nejvíce vad tedy vzniká zejména při výrobě tenkostěnných odlitků 
do těchto směsí [7]. Oxidační charakter formy, nebo chemické složení odlévaného kovu, 
lze měnit pouze částečně. Průběh a rozsah reoxidace lze měnit spíše jen parametry lití  
a konstrukcí vtokové soustavy, včetně použití filtrů. Způsob plnění odlitků a jeho vliv na 
rozsah reoxidace je možné popsat tzv. stupněm průtočnosti. Tento ukazatel definoval  
J. Přibyl jako poměr množství kovu proteklého určitým průřezem k  celkovému množství 
kovu odlitého do formy. Tento součinitel velice dobře charakterizuje vliv tvaru odlitku  
a konstrukce vtokové soustavy na rozsah sekundární oxidace. V  místech s malým 
stupněm průtočnosti se v důsledku sekundární oxidace může – při nedostatečném 
promíchávání zoxidovaného kovu s kovem obsahujícím dostatek dezoxidačních prvků  
– zvýšit aktivita kyslíku až nad kritickou hodnotu. V takovém případě může nastat 
reakce kyslíku s uhlíkem. V těchto místech pak mohou mezi teplotami likvidu a solidu 
vznikat bubliny. Výsledkem je téměř zdravý odlitek, ale v některém neprůtočném místě 
se objeví bubliny [42]. [3] 
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6 Existující způsoby odběru vzorků a analyzační metody 
Metalurgická jakost oceli na odlitky je výsledkem působení řady fyzikálně 

chemických a fyzikálně metalurgických faktorů v  celém průběhu metalurgického 
zpracování oceli. Výběr vhodných experimentálních a zkušebních metod, popř. jejich 
kombinací můžeme získat přesnější a úplnější poznatky o mechanismu působení  
a vzájemných vztazích jednotlivých činitelů řídících každou fázi pochodu.  

6.1 Analýza chemického složení oceli 
Zjišťování chemického složení oceli v průběhu tavby se provádí spektrální analýzou. 

Analýza chemického složení umožňuje kontrolu: 
- průběhu tavebního pochodu (oduhličení, odfosfoření, odsíření, stupeň 

dezoxidace), 
- dodržení předepsaného rozmezí jednotlivých prvků podle tavebního předpisu. 

Literatura [4] popisuje spektrální analýzu vzorků takto: Mezi vzorkem a elektrodou 
vznikne výboj a určitý malý podíl analyzovaného vzorku se vypaří. Část odpařených 
atomů vzorku je uvedena do excitovaného stavu a emituje světlo. Světelný paprsek 
prochází spektrometrem a je rozložen podle vlnových délek. Každý přítomný prvek  
je zastoupen určitým počtem spektrálních čar různé intenzity. Vhodné spektrální čáry 
(podle intenzity a polohy ve spektrometru) jsou izolovány výstupní (sekundární) 
štěrbinou a světelný paprsek dopadá na fotonásobič. Pro každý analyzovaný prvek  
je použita alespoň jedna výstupní štěrbina. Ve fotonásobiči se mění světelná energie 
v energii elektrickou, kterou se nabíjí kondenzátor. Napětí na kondenzátoru je pak 
mírou koncentrace analyzovaného prvku. 

K vyloučení možnosti špatné analýzy v důsledku nekvalitního vzorku (nehomogenní 
vzorek, trhliny na povrchu vzorku) se provádí každá analýza dvakrát. Stanovení prvků 
se provádí na základě „kalibrační křivky“ sestrojené podle doporučených 
spektrometrických standardů. Spektrální analýzou lze určovat obsahy následujících 
prvků: C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, W, Ti, Cu, Co, Al celk, As, B, Mg, Nb, Pb, Sn, Zn, Zr, Ca, N. 
             [4] 

6.1.1 Odběr vzorků pro chemickou analýzu 
Typy a metody odběrů vzorků pro chemickou analýzu jsou popsány v  literatuře [38]. 

Literatura uvádí dvě možnosti odběru vzorku. První možnost je odběr tekuté oceli 
pomocí lžíce, kdy ocel zbavená strusky a v  případě nutnosti dezoxidovaná hliníkovým 
drátem se odlévá do kovové formy o předepsaných rozměrech, viz obr. 58. Po ochlazení 
se vzorek rozřízne v jedné třetině výšky odspodu. Řezná plocha spodní části se brousí  
a leští. Pak je provedena spektrometrická analýza. Další možnost odběru vzorku 
speciální sondou, viz obr. 59, ručně nebo mechanizovaně. Po vyjmutí a ochlazení vzorku 
je možné provést přípravu vzorku na spektrometrickou analýzu, viz obr. 60. 

 

   
       Obr. 58  Kovová forma [4]  Obr. 59  Sonda k odběru tavebního vzorku [39] 
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Obr. 60  Příprava vzorku na spektrometrickou analýzu [38] 

6.2 Stanovení obsahu plynů v ocelích 
V oceli se vyskytují v různé koncentraci vodík, kyslík a dusík. Ke stanovení jejich 

obsahů v tekutém nebo tuhém stavu vzorku je používáno různých metod. 

6.2.1 Stanovení obsahu vodíku 
Literatura [4] uvádí, že stanovení vodíku v oceli 

v tuhém stavu patří mezi poměrně komplikované metody 
především pro přísné nároky na způsob odběru a 
přípravu vzorku. Odběr vzorku se provádí do křemenných 
trubiček o průměru 4 až 12 mm uložených v sondách 
nebo i samostatně, viz obr. 61. Při volbě rozměru vzorku 
je nutné uvažovat s tím, že rychlost uvolňování vodíku ze 
vzorku roste s teplotou, se zmenšením průměru vzorku a 
se vzrůstem obsahu vodíku. Literatura [4] se zmiňuje o 
tom, že odběr a ochlazení vzorku na teplotu -70 °C musí 
proběhnout do 30 sekund a analýza provedena do 72 
hodin po odběru z lázně. 

Po odběru vzorku do křemenné trubičky je nutné 
vzorek rychle zchladit (např. ve vodě) a ihned vložit do 
nádoby se suchým ledem (tablety CO2) nebo do směsi 
oxidu uhličitého a acetonu či oxidu uhličitého a lihu. Tyto 
podmínky je nutné dodržet, aby se zaručila dostatečná 
přesnost. Atomy vodíku mají ze všech atomů nejmenší rozměr a velkou difúzní rychlost 
[4]. Jestliže se nedodrží uvedené podmínky, jsou výsledky stanovení obsahu vodíku 
nepřesné a neodpovídají skutečným poměrům v  lázni. 

Ve většině přístrojů na stanovení obsahu vodíku probíhá nejprve extrakce vodíku ze 
vzorku ve vakuu, nebo v proudu 
nosného plynu (Ar nebo N) a vlastní 
analýza proběhne až dodatečně. Ke 
stanovení obsahu vodíku v tuhém 
vzorku se používá nejčastěji přístroje 
vyráběného firmou LECO. 
Vodík je možné měřit i v tekuté oceli 
přístrojem vyráběným firmou 
Heraeus Electro-Nite viz obr. 62. 
Systém HYDRIS využívá principu 
rozložení tlaku vodíku mezi plynem  
a taveninou, viz obr. 63.  
 

Obr. 61 Sondy k odběru taveni ny  

na analýzu vodíku [40] 

Obr. 62 Zařízení a sondy k měření vodíku [39] 



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

46 

 
Obr. 63 Schéma měření vodíku v tavenině [39] 

6.2.2 Stanovení obsahu dusíku 
Stanovení obsahu dusíku lze provádět dvěma způsoby. Prvním způsobem, a ten  

je nejčastější, se obsah dusíku určuje spektrometricky z odebraného tavebního vzorku 
jako u ostatních prvků, viz kap. 6.1 další možností je měření prováděné v tekuté oceli  
a to podobným způsobem jak bylo popisováno v  kap. 6.2.1 pomocí zařízení NITRIS,  
viz obr. 64. 

 
Obr. 64 Zařízení a sondy k měření dusíku [39] 
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6.2.3 Stanovení obsahu a aktivity kyslíku 
Obsah kyslíku, popř. jeho aktivita v  lázni, patří mezi základní technologické veličiny, 

které mají rozhodující vliv na průběh metalurgických pochodů [4]. Přímé měření 
skutečného podílu atomů (molekul) kyslíku, které nejsou jakýmkoli způsobem v  roztoku 
taveniny vázány a mohou se efektivně podílet na fyzikálně chemických reakcích , 
významně přispívá ke kontrole a řízení těchto reakcí při tavbě, ale i při odlévání.  

Měření aktivity kyslíku v roztavené oceli, 
viz obr. 65, je založeno na principu elektro-
chemického koncentračního článku, který 
se skládá ze dvou kovových elektrod 
umístěných ve dvou prostředích s různým 
obsahem kyslíku a oddělených tuhým 
elektrolytem. Elektrolyt z oxidů nebo 
tuhého roztoku oxidů o vysokém bodu tání 
musí v daném rozmezí koncentrací kyslíku 
vykazovat iontovou vodivost. Za těchto 
podmínek potom lze s využitím Nernstova 
vztahu stanovit aktivitu kyslíku v  měřeném 
prostředí, jestliže je známa aktivita kyslíku nebo parciální tlak kyslíku referenčního 
zdroje. [4] Literatura [39] uvádí obr. 66, který znázorňuje popsaný princip sondy . 
Obr. 67 ukazuje složení sondy pro měření aktivity kyslíku. Pro výpočet aktivity kyslíku je 
v literatuře [39] uvedena rovnice platná pro rozsah měření od 1500 °C do 1650 °C:  

 
log ao = 1,36 + 0,0059 . [EMN + 0,54 . (T – 1550) + 0,0002 . EMN . (T – 1550)]  [ppm], 

 
kde EMN – elektromotorick  nap t  zm  en  na sond  [mV]  
        T – teplota zm  ená termo lánkem [°C]  
 

 
   Obr. 66 Princip měření aktivity kyslíku v oceli [39] 

Obr. 65 Systém měření aktivity kyslíku [39] 
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   Obr. 67 Složení sondy pro měření aktivity kyslíku v oceli [39] 

Obsah kyslíku obsaženého v tuhém vzorku lze stanovit podobně jako obsah vodíku. 
Literatura [41] uvádí, že odběr vzorků pro stanovení celkového obsahu kyslíku 
v tavenině je vhodné provádět pomocí zařízení T.O.S. (Total Oxygen Sampling) a k  tomu 
určenými vzorkovači. Dále popisuje princip metody, který spočívá v  odběru vzorku 
pomocí jednorázové sondy, která je využívána v součinnosti s pneumatickou jednotkou 
zařízení T.O.S. vlastní odběr vzorků je realizován ponořením vzorkovače pod hladinu 
strusky, pročištění odběrného místa inertním plynem – argonem a následným nasátím 
tekutého kovu do vzorkovače – viz obr. 68, 69 a 70. [41] 

 

        
Obr. 68 Zařízení T.O.S. a vzorkovače [41]     Obr. 69 Řez vzorkovačem [41]   Obr. 70 Vzorek + příprava [41] 

Analýza odebraných vzorků se následně provádí na zařízení LECO TC 600. Obsah 
kyslíku se stanovuje i ze vzorků odebraných z hotových výrobků tak, že jsou vytvořeny 
vzorky dle ČSN EN ISO 14284 (ČSN 42 0504) Ocel a železo – Vzorkování a příprava 
vzorků pro stanovení chemického složení. A vzorky jsou analyzovány dle normy ČSN EN 
10274-1 (ČSN 42 050) Chemický rozbor materiálu na bázi železa – Stanovení kyslíku 
v oceli a železe. 
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7 Shrnutí literární části 

Literární část se zabývá rozborem čistoty oceli, její výrobou a odléváním. Jsou 
zmíněny reoxidační procesy probíhající při odlévání této taveniny, existující způsoby 
odběrů vzorků a jejich analyzační metody.  

Některé použité zdroje uvádí zastaralé údaje, které jsou v dnešní době již překonané, 
proto bylo použito mnoho odlišných domácích i zahraničních publikací, aby se přiblížil 
aktuální stav v dané problematice.  

Cílem práce je ověřit a kvantifikovat probíhající fyzikálně chemické pochody při 
přelévání a odlévání oceli, ověření výtokových charakteristik používaných pánví.  

Dalším cílem práce je návrh technologie odlévání velkých odlitků ze zátkových pánví  
i z pánví ASEA, verifikace navržených vtokových soustav, vyhodnocení mikročistoty  
a mechanických vlastností oceli.  

Proto, aby se daly hodnotit výše uvedené cíle, byl proveden rozsáhlý literární rozbor 
jednotlivých operací, které přímo i nepřímo ovlivňují kvalitu oceli před, v průběhu a po 
odlévání. Provedeným rozborem byl připraven základ pro řešení praktické části, která 
se týká procesů probíhajících při přelévání oceli, metod odlévání těžkých ocelových 
odlitků a vlivu těchto operací na mikročistotu a mechanické vlastnosti výsledných 
výrobků. 

Postup řešení v následující praktické části je uveden v kapitole 1.2 a budou 
provedeny následující úkoly: 

- Současný způsob odlévání využívaný v Pilsen Steel 

- Návrh nového způsobu odlévání 

- Modelové studie způsobů odlévání 

- Provedení taveb 

- Návrh a provedení vtokových soustav  

- Odlévání odlitků 

- Odběry vzorků 

- Rozbor parametrů hotového kusu 

- Vyhodnocení zjištěných výsledků 
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8 Současný způsob odlévání využívaný v Pilsen Steel 
Již značnou řadu let je prováděno odlévání ocelí do pískových forem ze zátkových 

pánví. Zmíněné pánve se používají k převozu určeného množství taveniny na místo, kde 
dojde k jejich rychlému vylití do formy nebo forem jednou i více výlevkami. 

Všechny vyráběné oceli na odlitky jsou zpracovány na zařízeních sekundární 
metalurgie a dále přelévány z pánve ASEA do zátkových pánví tak, jak je uvedeno na  
obr. 71. 

 
Obr. 71 Přelévání oceli z pánve ASEA do zátkových pánví 

8.1 Zátkové pánve 
K odlévání ocelí na odlitky různých hmotností se používá široký sortiment zátkových 

pánví. Vyzdívka pánve je provedena ze šamotového materiálu a před přeléváním 
taveniny je ohřívána na teplotu 400°C až 500°C. Dle rozměru pánve je použit i příslušný 
počet výlevek.  

V návaznosti na odlévané hmotnosti budoucích odlitků se volí počet a velikost 
výlevek. Pro malé pánve s hmotností taveniny např.: 1,5t lze používat výlevky ø 45  
a ø 55 mm. U větších pánví (od 10t až do 80t) se používá výlevek uváděných v literatuře 
[43], a to nejčastěji od ø 60 až do ø 120 mm.  Na obr. 72 je možné vidět řez zátkovou 
pánví. Pohled na dno pánve s osazenými výlevkami je na obr. 73. Detail uzavřeného  
a otevřeného výtokového uzlu je zobrazen na obr. 74. 

Při každém přelévání oceli dochází k ochlazování taveniny, a proto musí být 
přehřívána. Je známo, že při přelévání dochází k reoxidačním pochodům díky nimž  
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je snižována mikročistota oceli. Samotným dopadem přelévaného proudu taveniny na 
dno pánve dochází k jeho poškození, a tím se opět snižuje její čistota. 

Setrvání oceli v zátkové pánvi je omezeno, protože všechny části zátkového uzávěru 
jsou značně tepelně namáhány a dlouhá tepelná expozice může mít za následek 
nemožnost otevřít výtokový uzel. Z uvedeného plyne, že je nutné taveninu rychle přelít 
za správně určené teploty, aby se doba jejího setrvání v  pánvi zkrátila.  
 

 
Obr. 72 Řez zátkovou pánví se třemi výlevkami 

 
        Obr. 73 Pohled na dno zátkové pánve se třemi výlevkami 
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Obr. 74 Řez přes uzavřený a otevřený výtokový uzel ø 100 mm 

 

8.2 Možné úpravy pro zvýšení jakosti odlitků 

a) Přelitou ocel lze tepelně homogenizovat a vzniklé vměstky vymíchávat pomocí 
porézní tvárnice umístěné ve dně pánve. Dmýcháním argonu do přelité oceli snadno 
upravíme její teplotu, a tím zvýšíme jistotu otevření výtokových uzlů.  Vzhledem k tomu, 
že pánev po odlití zcela vychladne, dochází ke snižování funkčnosti a bezpečnosti těchto 
argonovacích uzlů, a proto se od této možnosti upustilo.  

b) Další možností jak zvýšit jakost odlitků je úplné odstranění přelévání oceli  
do zátkových pánví a odlévání odlitků přímo z pánve ASEA. Tento způsob by měl zaručit 
značné zvýšení jakosti odlitků. 
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9 Návrh nového způsobu odlévání 

Nový způsob spočívá ve využití pánví ASEA k odlévání ocelových odlitků. Značná 
výhoda by měla být ve zvýšení mikročistoty oceli, dále pak zkrácení doby transportu 
oceli ze zařízení sekundární metalurgie k samotnému odlití do formy. Tímto způsobem 
lze také přispět ke snížení nákladů na výrobu kvalitní oceli. 

9.1 Pánve ASEA 

Pánve ASEA jsou válcové metalurgické nádoby s částí pláště z austenitické oceli, díky 
níž je možné využívat při rafinačních procesech elektromagnetické indukční míchání. 
V horní části se nachází vodou chlazená příruba pro dostatečné utěsnění styku s víky 
elektrického obloukového ohřevu a vakua. Ve spodní části jsou umístěny dva argonovací 
a jeden výtokový uzel.  

Používané typy pánví pro různé hmotnosti taveniny jsou zobrazeny na obr. 75. 

 
Obr. 75 Používané pánve ASEA 

Každá z výše uvedených se vyzdívá žáruvzdornými tvarovkami různé jakosti  
a v několika vrstvách: 

- trvalá vyzdívka  
- bezpečnostní vyzdívka  
- pracovní vyzdívka (cihly vysoké kvality s podobným složením rozdělené do několika 

částí např.: 1. dno pánve, 2. spodní část stěny pánve, 3. strusková oblast, 4. volný okraj  
- poslední řada v horní části pánve) 

Součástí vyzdívky dna jsou výměnné argonovací dmyšny , viz obr. 43 a horní část 
výlevky, na kterou navazuje šoupátkový uzávěr, viz obr 47 a 48. 

9.2 Úprava pánví ASEA pro odlévání odlitků velkých hmotností 

Pro přelévání oceli do zátkových pánví,  odlévání odlitků do 20t a ingotů je používáno 
jedné výlevky různých průměrů. K odlévání odlitků větších hmotností bylo nutné 
provést úpravu dna těchto pánví přidáním druhého výtokového uzlu. Řez pánví  
a vyzdívkou s navrhovanou úpravou dna je uveden na obr. 76  

Do stávajících šoupátkových mechanismů lze použít výlevky o max. ø 100 mm. 
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Obr. 76 Řez pánví ASEA se dvěma výlevkami 
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10 Modelové studie způsobů odlévání 

Navrženou úpravu pánve ASEA a stávající stav vybrané zátkové pánve bylo nutné 
ověřit výpočetním programem, který umožňuje nestacionární analýzu 2D i 3D problémů 
s následnou kvalitní vizualizací  výsledků. K řešení uvedeného úkolu bylo použito 
programu ANSYS 14.0 Fluent. Příprava 3D modelu taveniny proběhla v programu  
NX I-deas a následné vygenerování výpočtové sítě programem ANSYS 14.0 Meshing. 

10.1 Modelové studie upravené pánve ASEA 

Vzhledem ke stejnému průměru sortimentu pánví ASEA uvedených na obr. 75 bylo 
nutné pro modelové studie zvolit tu největší tak, aby výsledky byly použitelné i pro 
zbývající pánve. Matematické modelování výtoku oceli z pánve probíhalo se 150 tunami 
oceli a struskou, kdy pro každý výpočet bylo použito jiných průměrů výtokových uzlů. 
Varianty výlevek byly následující: 2 x ø100 mm, 2 x ø80 mm, 1 x ø100 mm, 1 x ø80 mm, 
1 x ø60 mm. 

Výpočtový model ocelové taveniny a strusky je ukázán na obr. 77, kde je oranžovou 
barvou znázorněna roztavená ocel, zelenou barvou tekutá struska a modrou barvou 
vzduch.  

 
                                            Obr. 77 Výpočtový model objemu pánve ASEA [55] 

Na níže uvedených obrázcích 78 - 82, 83 - 87, 88 - 92 a 93 - 97 jsou zobrazeny 
vybrané etapy průběhu výtoku oceli přes dva výtokové uzly ø100 mm. V závěru kapitoly 
se nachází grafické znázornění pánvové charakteristiky.   
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30. sekunda výtoku oceli 

Obr. 78 znázorňuje chování taveniny ve 30. sekundě výtoku oceli. Malé výstupky  
na hladině jsou způsobeny odlišnou hustotou výpočetní sítě sloupce nad výlevkou  
a nemají vliv na výsledek výpočtu. 

 
     Obr. 78 2D řez pánví ve 30. sekundě výtoku taveniny [55] 

Na obr. 79 je možné sledovat klidnou hladinu taveniny v pánvi během 30. sekundy 
výtoku oceli. 

 
     Obr. 79 3D pohled na hladinu oceli se struskou ve 30. sekundě  

     výtoku taveniny [55] 
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Rychlostní poměry ve výlevkách při 30. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 80, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje taveninu s  nulovou rychlostí, 
naproti tomu červená dosahuje rychlosti kolem 8 ms-1. 

 
     Obr. 80 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 30. sekundě výtoku  

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 30. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 81, 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v jejím okolí. 

 
     Obr. 81 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti ve  

     30. sekundě výtoku taveniny [55] 
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Vektory rychlosti v detailu výtokového uzlu na obr. 82 znázorňují nemožnost 
okamžitého zakřivení proudnic vytékající oceli při vysoké rychlosti. Dále je možné 
sledovat značnou kontrakci proudu při vstupu taveniny do nejužšího místa výtokového 
uzlu. 

 
Obr. 82 Detail výtokového uzlu s vektory rychlosti ve 30. sekundě výtoku oceli [55] 
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250. sekunda výtoku oceli 

Obr. 83 znázorňuje chování taveniny ve 250. sekundě výtoku oceli, kdy je její hladina 
stále klidná a bez výtokového víru. 

 
     Obr. 83 2D řez pánví v 250. sekundě výtoku taveniny [55] 

Na obr. 84 je možné sledovat klidnou hladinu taveniny v  pánvi během 250. sekundy 
výtoku oceli. 

 
     Obr. 84 3D pohled na hladinu oceli se struskou ve 250. sekundě  

     výtoku taveniny [55] 
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Rychlostní poměry ve výlevkách při 250. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 85, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje taveninu s  nulovou rychlostí, 
naproti tomu zeleno-žlutá dosahuje rychlosti kolem 5 ms-1. 

 
     Obr. 85 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 250. sekundě výtoku 

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 250. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 86, 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v jejím okolí. 

 
     Obr. 86 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti ve  

     250. sekundě výtoku taveniny [55] 
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Vektory rychlosti v detailu výtokového uzlu na obr. 87 znázorňují chování proudu 
oceli při rychlosti kolem 5 ms-1. Kontrakce proudu při vstupu taveniny do nejužšího 
místa výtokového uzlu je již téměř neznatelná. 

 
Obr. 87 Detail výtokového uzlu s vektory rychlosti ve 250. sekundě výtoku oceli  [55] 
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259. sekunda výtoku oceli 

Obr. 88 znázorňuje chování taveniny ve 259. sekundě výtoku oceli, kdy se na její 
hladině vytvoří stabilní výtokový vír, ale nedochází ke strhávání strusky do výlevky. 

 
     Obr. 88 2D řez pánví v 259. sekundě výtoku taveniny [55] 

Na obr. 89 je možné sledovat vytvořený výtokový vír nad výlevkou během  
259. sekundy výtoku oceli. 

 
    Obr. 89 3D pohled na hladinu oceli se struskou ve 259. sekundě  

     výtoku taveniny [55]  
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Rychlostní poměry ve výlevkách při 259. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 90, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje taveninu s  nulovou rychlostí, 
naproti tomu zeleno-žlutá dosahuje rychlosti kolem 5 ms-1. 

 
     Obr. 90 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 259. sekundě výtoku  

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 259. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 91, 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v  jejím okolí. 

 
     Obr. 91 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti ve  

     259. sekundě výtoku taveniny [55] 
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Vektory rychlosti v detailu výtokového uzlu na obr. 92 znázorňují chování proudu 
oceli při rychlosti kolem 5 ms-1. Kontrakce proudu při vstupu taveniny do nejužšího 
místa výtokového uzlu již není téměř znatelná.  

 
Obr. 92 Detail výtokového uzlu s vektory rychlosti ve 259. sekundě výtoku oceli  [55] 
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260. sekunda výtoku oceli 

Obr. 93 znázorňuje chování taveniny ve 260. sekundě výtoku oceli, kdy se na její 
hladině vytvoří stabilní výtokový vír a dochází ke strhávání strusky do výlevky. 

 
     Obr. 93 2D řez pánví v 260. sekundě výtoku taveniny [55] 

Na obr. 94 je možné sledovat vytvořený výtokový vír nad výlevkou během  
260. sekundy výtoku oceli. 

 
    Obr. 94 3D pohled na hladinu oceli se struskou ve 260. sekundě  

     výtoku taveniny [55]  



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

66 

Rychlostní poměry ve výlevkách při 260. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 95, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje taveninu s  nulovou rychlostí, 
naproti tomu zeleno-žlutá dosahuje rychlosti kolem 5 ms-1. 

 
     Obr. 95 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 260. sekundě výtoku  

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 260. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 96, 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v  jejím okolí. 

 
     Obr. 96 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti ve  

     260. sekundě výtoku taveniny [55] 
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Vektory rychlosti v detailu výtokového uzlu na obr. 97 znázorňují chování proudu 
oceli při rychlosti kolem 5 ms-1. Kontrakce proudu při vstupu taveniny do nejužšího 
místa výtokového uzlu již není znatelná. 

 
Obr. 97 Detail výtokového uzlu s vektory rychlosti ve 260. sekundě výtoku oceli  [55] 
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Pánvová charakteristika pro pánev ASEA 150t 

Na níže uvedených grafech jsou uvedeny důležité výtokové parametry pánvové 
charakteristiky. Z důvodu zachování firemního know-how nejsou uvedeny závislosti 
výšky a hmotnosti taveniny na čase. Je možné hodnotit pouze závislosti výtokové 
rychlosti viz graf 1, objemového toku viz graf 2 a hmotnostního toku viz graf 3 na čase. 
Závislosti výtokové rychlosti na čase. [55] 

 
Graf 1 Závislosti výtokové rychlosti na čase [55] 

 

 
Graf 2 Závislost objemového toku na čase [55] 
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Graf 3 Závislost hmotnostního toku na čase [55] 

10.1.1 Dílčí závěr modelové studie upravené pánve ASEA 

Rozborem výsledků matematického modelování uvedených na obr. 78 až 97  
a na grafech 1 až 3 bylo možné získat ucelený náhled na průběh výtoku 150 tun oceli 
dvěma výlevkami z pánve ASEA. Uvedený rozbor se týká varianty se dvěma výlevkami  
o průměru 100 mm. Ostatní studie, které byly zmíněny v úvodu kapitoly 10.1, jsou 
známé, ale zde se nezveřejnily z důvodu firemního know-how. 

Při matematickém modelování výtoku oceli z pánve v programu ANSYS 14.0 Fluent 
nebylo možné do výpočtu zahrnout vliv Coriolisovy síly z důvodu chybějícího 
matematického popisu. Díky této skutečnosti byla do výsledků zanesena určitá 
nepřesnost, protože není uvažováno s rotací výtokového víru. I přes vzniklé nepřesnosti 
se dosáhlo shody mezi modelovou studií, skutečným stavem a literárními prameny.   

Kontrolou vypočtené výšky taveniny, kdy vzniká výtokový vír a ještě nedochází ke 
strhávání strusky do výlevky, se potvrdila shoda s předepisovanými zbytky v pánvi.  
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10.2 Modelové studie vybrané zátkové pánve 

Vzhledem k rozmanitému sortimentu používaných zátkových pánví byla pro 
modelové studie zvolena jedna z největších z důvodu možného porovnání s vypočtenými 
parametry u pánve ASEA. Matematické modelování výtoku oceli z pánve probíhalo  
s 80 tunami oceli a struskou, kdy pro každý výpočet bylo použito jiných průměrů 
výtokových uzlů. Varianty výlevek byly následující: 3 x ø120 mm, 3 x ø100 mm a 3 x ø80 
mm. 

Výpočtový model ocelové taveniny a strusky je ukázán na obr. 98, kde je oranžovou 
barvou znázorněna roztavená ocel, zelenou barvou tekutá struska a modrou barvou 
vzduch.  

 
              Obr. 98 Výpočtový model objemu zátkové pánve  [55] 

Na níže uvedených obrázcích 99 - 103, 104 - 108, 109 - 113 a 114 - 118 jsou uvedeny 
vybrané etapy průběhu výtoku oceli přes tři výtokové uzly ø100 mm. V závěru kapitoly 
se nachází grafické znázornění pánvové charakteristiky. 
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30. sekunda výtoku oceli 

Obr. 99 znázorňuje chování taveniny ve 30. sekundě výtoku oceli.  

 
        Obr. 99 2D řez pánví ve 30. sekundě výtoku taveniny  [55] 

Na obr. 100 je možné sledovat hladinu taveniny v  pánvi během 30. sekundy výtoku 
oceli. 

 
     Obr. 100 3D pohled na hladinu oceli se struskou ve 30. sekundě  

     výtoku taveniny [55] 
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Rychlostní poměry ve výlevkách při 30. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 101, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje taveninu s  nulovou rychlostí, 
naproti tomu oranžová dosahuje rychlosti kolem 6 ms-1. 

 
     Obr. 101 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 30. sekundě výtoku  

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 30. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 102 , 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v  jejím okolí. 

 
     Obr. 102 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti ve  

     30. sekundě výtoku taveniny [55] 
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Vektory rychlosti v detailu výtokových uzlů na obr. 103 znázorňují příznivější tvar 
pro zakřivení proudnic vytékající oceli při vysoké rychlosti. Dále je možné sledovat 
kontrakci proudu při vstupu taveniny do nejužšího místa výtokového uzlu. 

 
Obr. 103 Detail výtokových uzlů s vektory rychlosti ve 30. sekundě výtoku oceli  [55] 
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90. sekunda výtoku oceli 

Obr. 104 znázorňuje chování taveniny v 90. sekundě výtoku oceli, kdy je její hladina 
stále klidná a bez výtokového víru. 

 
        Obr. 104 2D řez pánví v 90. sekundě výtoku taveniny  [55] 

Na obr. 105 je možné sledovat hladinu taveniny v  pánvi během 90. sekundy výtoku 
oceli. 

 
     Obr. 105 3D pohled na hladinu oceli se struskou v 90. sekundě  

     výtoku taveniny [55] 
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Rychlostní poměry ve výlevkách při 90. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 106, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí, 
naproti tomu zelená dosahuje rychlosti kolem 4 ms-1. 

 
     Obr. 106 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 90. sekundě výtoku  

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 90. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 107 , 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v  jejím okolí. 

 
     Obr. 107 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti v 90. sekundě 
     výtoku taveniny [55] 
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Vektory rychlosti v detailu výtokových uzlů na obr. 108 znázorňují chování proudu 
oceli při rychlosti kolem 4 ms-1. Kontrakce proudu při vstupu taveniny do nejužšího 
místa výtokového uzlu již není znatelná. 

 
Obr. 108 Detail výtokových uzlů s vektory rychlosti v 90. sekundě výtoku oceli [55] 
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93. sekunda výtoku oceli z pánve 

Obr. 109 znázorňuje chování taveniny v 93. sekundě výtoku oceli. V  tomto čase se 
ocel nachází jen ve výtokových uzlech a hladina v nich je stále klidná, bez výtokového 
víru. 

 
        Obr. 109 2D řez pánví v 93. sekundě výtoku taveniny  [55] 

Na obr. 110 je možné sledovat hladinu taveniny v  pánvi během 93. sekundy výtoku 
oceli. 

 
     Obr. 110 3D pohled na hladinu oceli se struskou v 93. sekundě  

     výtoku taveniny [55] 
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Rychlostní poměry ve výlevkách při 93. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 111, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje taveninu s  nulovou rychlostí, 
naproti tomu zelená dosahuje rychlosti kolem 4 ms-1. 

 
     Obr. 111 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 93. sekundě výtoku  

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 93. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 112, 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v  jejím okolí. 

 
     Obr. 112 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti v 93. sekundě 

     výtoku taveniny [55] 
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Vektory rychlosti v detailu výtokových uzlů na obr. 113 znázorňují chování proudu 
oceli v závěrečné fázi výtoku taveniny při rychlosti kolem 4 ms-1.  

 
Obr. 113 Detail výtokových uzlů s vektory rychlosti v 93. sekundě výtoku oceli [55] 
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94. sekunda výtoku oceli 

Obr. 114 znázorňuje chování taveniny v 94. sekundě výtoku oceli. V  tomto čase již 
vytékají poslední zbytky oceli se struskou. 

 
        Obr. 114 2D řez pánví v 94. sekundě výtoku taveniny  [55] 

Na obr. 115 je možné sledovat hladinu taveniny v  pánvi během 94. sekundy výtoku 
oceli. 

 
     Obr. 115 3D pohled na zbytky oceli se struskou v 94. sekundě  

     výtoku taveniny [55] 
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Rychlostní poměry ve výlevkách při 94. sekundě výtoku oceli je možné sledovat na 
obr. 116, kde oblast označená modrou barvou znázorňuje vzduch a strusku s nulovou 
rychlostí, naproti tomu zeleno-modrá představuje ocel se struskou a je dosahováno 
rychlosti kolem 4 ms-1. 

 
     Obr. 116 Řez přes výlevky s rychlostními poměry při 94. sekundě výtoku  

     taveniny, modrá barva znázorňuje taveninu s nulovou rychlostí [55] 

Půdorysný pohled na výlevku při 94. sekundě výtoku oceli, ukázaný na obr. 117, 
obsahuje vektory, které ukazují směr a rychlost pohybu taveniny v  jejím okolí. 

 
     Obr. 117 Půdorysný pohled na výlevku s vektory rychlosti v 94. sekundě 

     výtoku taveniny [55]  
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Vektory rychlosti v detailu výtokových uzlů na obr. 118 znázorňují chování proudu oceli 
v závěrečné fázi výtoku taveniny při rychlosti kolem 4 ms-1.  

 
Obr. 118 Detail výtokových uzlů s vektory rychlosti v 94. sekundě výtoku oceli [55] 
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Pánvová charakteristika pro zátkovou pánev 80t 

Na níže uvedených grafech jsou uvedeny důležité výtokové parametry pánvové 
charakteristiky. Z důvodu zachování firemního know-how nejsou uvedeny závislosti 
výšky a hmotnosti taveniny na čase. Je možné hodnotit pouze závislosti výtokové 
rychlosti viz graf 4, objemového toku viz graf 5 a hmotnostního toku viz graf 6 na čase.  

 

 
Graf 4 Závislost výtokové rychlosti na čase [55] 

 

 
Graf 5 Závislost objemového toku na čase [55] 
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Graf 6 Závislost hmotnostního toku na čase [55] 

 

10.2.1 Dílčí závěr modelové studie vybrané zátkové pánve 

Rozborem výsledků matematického modelování uvedených na obr. 99 až 118  
a na grafech 4 až 6 bylo možné získat ucelený náhled na průběh výtoku 80 tun oceli 
třemi výlevkami ze zátkové pánve. Uvedený rozbor se týká varianty se třemi výlevkami  
o průměru 100 mm, ostatní studie, které byly zmíněny v  úvodu kapitoly 10.2, se zde 
opět nezveřejnily z důvodu firemního know-how. 

Coriolisovy síly nejsou v modelových studiích zahrnuty ze stejného důvodu jako 
v kapitole 10.1.1.  

Skutečný stav, kdy při výtoku oceli z pánve došlo k vytvoření dutého proudu,  
a struska byla strhávána do nálevky, se zjistil v provozních podmínkách při odlévání. 
Praktická zkouška vedla k potvrzení správnosti předepisovaných zbytků i přes to, že dle 
modelové studie mohl být zbytek menší.  
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11 Provedení taveb 

K tomu, aby bylo možné uceleně hodnotit fyzikálně chemické pochody probíhající při 
přelévání a odlévání oceli, je nutné znát i průběh výroby taveniny, který může značně 
ovlivnit kvalitu výsledného odlitku. V následujících kapitolách bude proveden popis 
praktické výroby kvalitních nelegovaných a vysoko legovaných ocelí velkých hmotností. 

11.1 Praktická výroba kvalitních nelegovaných ocelí velkých hmotností  

Tavba oceli na odlitky značky ČSN 422643 probíhala etapami zobrazenými  
na obr. 119. 

 
Obr. 119 Postup výroby nelegovaných, nízko a středně legovaných ocelí v PILSEN STEEL s.r.o. 

Vsázka do elektrické obloukové pece (EOP) č. 5 (stručný popis zařízení  
je v kapitole 2.1.1), ve které se postupně tavila, byla složena z:  

 ocelového kusového a briketovaného vratu s  obsahem C: 0,50% a Mn: 0,60% 
 ocelového externího šrotu 
 nauhličovadla 
 struskotvorných přísad: dolomit - CaMg(CO3)2 

vápenec - CaCO3 
vápno - CaO 

Vsázka o hmotnosti 57 000 kg byla rozdělena na dvě etapy vsázení. Nejprve se vsadil 
těžký odpad, který byl zasypán lehkým šrotem se struskotvornými přísadami  
a potřebným množstvím nauhličovadla. Zbývající množství vsázky se vsadilo ve druhé 
etapě po roztavení předchozího obsahu a skládalo se z lehkého šrotu. Při plnění pece 
vsázkou a dále v průběhu tavení se použily kyslíkové a kyslíko-palivové hořáky, které 
pomáhaly s natavováním vsázky. Podle potřeby se použila tryska k  injektáži prachového 
uhlí, aby proběhlo napěnění strusky, zabránilo se sálání oblouku na stěny pece a aby 
všechna energie přecházela do roztavené oceli.  Během tavení je lázeň promíchávána 
inertním plynem přes tři prodyšné tvárnice a dále je slévána struska z pece, což má 
rozhodující vliv na obsah fosforu v  oceli. Jakmile byla vsázka roztavena a lázeň se ohřála 
na předepsanou teplotu, proběhl odběr první zkoušky. Podle chemického rozboru se 
řídil další průběh oxidace s použitím kyslíkové trysky. Po skončení oxidace a stažení 
strusky proběhlo měření teploty lázně a odběr další zkoušky na tavbovou analýzu. Při 
vyhovujícím chemickém složení se lázeň upravila na odpichovou teplotu a těsně před 
odpichem byla změřena aktivita kyslíku. Dle obsahu uhlíku z tavbové analýzy  
a naměřené aktivity kyslíku bylo zvoleno množství hliníku k následné desoxidaci oceli 
v pánvi. V průběhu odpichu se provedlo předlegování surové oceli do pánve, aby se 
legující přísady již částečně roztavily a jejich úplné roztavení na pánvové peci nebylo tak 

  sázení šrotu         EOP         ASEA-SKF      odlévání
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zdlouhavé. Tavenina odpíchnutá bezstruskovým odpichem měla hmotnost 53 500 kg  
a v peci zůstal tekutý zbytek do další tavby.  

Po odpichu oceli z elektrické obloukové pece byla pánev převezena a vložena  
do pánvového vozu rafinačního zařízení ASEA-SKF (popis zařízení je v kapitole 2.1.7/3). 
Bezprostředně po zajetí pod víko ohřevu se provedlo měření teploty přelité surové oceli  
a odběr vzorku na tavbovou analýzu. Ocel se v průběhu celé rafinace promíchávala 
indukčním míchačem v kombinaci s dmýcháním argonu přes dmyšné elementy ve dně 
pánve. Podle výsledku chemického složení se provedlo dolegování tavby a následný 
obloukový ohřev lázně. Po odebrání další zkoušky se pokračovalo v ohřevu tavby na 
teplotu pro vakuové zpracování. Před vakuovým zpracováním oceli byla provedena 
injektáž vápníku plněným profilem k dosažení modifikace vměstků a opět se odebral 
vzorek na tavbovou analýzu. Po dosažení předepsaného chemického složení se 
s pánvovým vozem přejelo pod víko vakua. Probíhalo odplynění oceli, kdy docházelo ke 
snížení obsahu kyslíku, vodíku a dusíku při jejím současném odsíření. Vakuování 
probíhalo za tlaku pod 133,3 Pa (1 torr). Pánvový vůz se po vakuování převezl pod víko 
ohřevu a nabrala se zkouška pro konečnou analýzu. Chemické složení poslední analýzy 
je uvedeno v tab. 4. Lázeň byla upravena na požadovanou teplotu a s pánvovým vozem 
se vyjelo ze stanoviště pro obloukový ohřev, aby se mohla pánev za pomoci jeřábu 
vyjmout z vozu. Ocel v pánvi byla připravena k přelití do zátkové pánve  
a následnému odlití odlitku. 

Tab. 4 Chemické složení vybrané nelegované tavby  

Chemické složení tavby č. 23 003 v hmot. %  

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu N2 H O2 
0,26 0,89 0,44 0,005 0,001 0,18 0,15 0,06 0,028 0,16 0,0045 0,0001 0,0020 

 

11.2 Praktická výroba kvalitních vysoko legovaných ocelí velkých hmotností 

Tavba oceli na odlitky značky GX 4 CrNi 13-4 probíhala triplexním pochodem  
(EOP - LF (ASEA-SKF ohřev) - SS-VOD) s etapami zobrazenými na obr. 120. 

 
Obr. 120 Postup výroby vysoko legovaných ocelí v  PILSEN STEEL s.r.o. 

Vsázka do elektrické obloukové pece (EOP) č. 5 (stručný popis zařízení je v kapitole 
2.1.1), ve které se postupně tavila, byla složena z:  

 ocelového kusového vratu s obsahem Cr: 12%, Ni: 4,8% a Mo: 0,5% 
 ocelových netříděných briketovaných třísek 
 vápna - CaO 

   sázení šrotu        EOP    LF  SS-VOD        odlévání 
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Vsázka o hmotnosti 52 000 kg byla rozdělena na dvě etapy vsázení. Nejprve se vsadil 
těžký odpad, který byl zasypán lehkým šrotem se struskotvornou přísadou - vápnem. 
Zbývající množství vsázky se vsadilo ve druhé etapě po roztavení předchozího obsahu  
a skládalo se z lehkého šrotu. Během tavení byla lázeň promíchávána inertním plynem 
přes tři prodyšné tvárnice. Jakmile byla vsázka roztavena a lázeň se ohřála na 
předepsanou teplotu, proběhl odběr první zkoušky a zahájila se intenzivní redukce 
oxidů chromu ze strusky do lázně pomocí hliníkových třísek rovnoměrně nasypávaných 
na hladinu strusky. V průběhu celého tavení se lázeň dezoxidovala přísadou hliníku.  
Po skončení redukční periody a stažení strusky proběhlo měření teploty lázně a odběr 
zkoušky na tavbovou analýzu. Při vyhovujícím chemickém složení se těsně před 
odpichem provedlo měření teploty lázně. Při dosažení předepsané odpichové teploty 
oceli se přelila bezstruskovým odpichem do pánve a její hmotnost byla 51 000 kg.  

Po odpichu oceli z elektrické obloukové pece se pánev převezla do rafinačního 
zařízení ASEA-SKF (na obr. 120 označené jako LF, protože se využije k roztavení 
legujících přísad a přesnému nastavení teploty lázně). Bezprostředně po zajetí pod víko 
ohřevu se provedlo měření teploty přelité surové oceli a odběr vzorku pro tavbovou 
analýzu. Ocel se promíchávala indukčním míchačem v kombinaci s dmýcháním argonu 
přes dmyšné elementy ve dně pánve. Podle výsledku tavbové analýzy proběhlo legování 
tavby na předepsané chemické složení a následné roztavení legujících přísad 
elektrickým obloukovým ohřevem. Po dosažení předepsané teploty byla odebrána 
zkouška na chemický rozbor a pokračovalo se v ohřevu tavby na teplotu pro vakuové 
zpracování. Při vyhovujícím chemickém složení se pánev převezla do kesonu rafinačního 
zařízení SS-VOD. 

Po vložení pánve s nalegovanou ocelí do vakuovacího prostoru (kesonu) a jeho 
uzavření tepelným štítem a vakuově těsnou klenbou se provedlo snížení tlaku nad 
hladinou oceli na 26,6 kPa (200 torr). Zahájilo se dmýchání kyslíku tryskou na hladinu 
oceli a tavenina se neustále silně promíchávala inertním plynem. Průtok kyslíku  
a argonu byl nastaven na předepsané hodnoty Nm3/min. Po spotřebování určeného 
množství kyslíku se začal snižovat tlak nad hladinou kovu pod 133,3 Pa (1 torr) a tím 
byla zahájena uhlíková dezoxidace oceli (VCD). Po uplynutí předepsaného času na 
uhlíkovou dezoxidaci oceli ve vakuu se odebral zkušební vzorek na tavbovou analýzu. 
Na základě výsledků chemického složení proběhla příprava legujících přísad. Redukční 
údobí bylo zahájeno přísadou dezoxidačního hliníku. Dále se přidaly  struskotvorné 
přísady v podobě CaO a Al2O3. Přidání legujících přísad bylo provedeno v předpisem 
stanovenou dobu v průběhu redukčního vakuování. Zkouška na tavbovou analýzu se 
odebrala po skončení redukční periody a na základě dosaženého chemického složení 
oceli se uskutečnilo její závěrečné dolegování. Po provedení chemické a teplotní 
homogenizace lázně se odebral tavební vzorek na konečnou tavbovou analýzu. 
Chemické složení poslední analýzy je uvedeno v tab. 5. Lázeň byla upravena na teplotu 
odpichu a pánev vyjmuta jeřábem z kesonu. Pánev s ocelí byla připravena k přímému 
odlití odlitku. 

Tab. 5 Chemické složení vybrané vysoko legované tavby 

Chemické složení tavby č. 23 702 v hmot. %  

C Mn Si P S Cr Ni Mo Al Cu N2 H O2 
0,03 0,53 0,39 0,027 0,004 12,73 3,48 0,44 0,013 0,13 0,0120 0,00004 0,0047 
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12 Návrh a provedení vtokových soustav 

Účelem vtokové soustavy je rovnoměrně, klidně a při tom dostatečně rychle naplnit 
dutinu formy taveninou. Systém plnění bývá jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují 
kvalitu výsledných odlitků.   V následujících kapitolách budou zmíněny vybrané vtokové 
soustavy, které se použily k plnění dutin forem z nelegované oceli, a to ze zátkové pánve 
a z pánve ASEA. 

12.1 Vtoková soustava pro odlévání odlitku ze zátkové pánve 

Vtoková soustava navržená pro plnění dutiny formy víka oběžného kola o surové 
hmotnosti 50 000 kg je zobrazena na obr. 121 a 122. Vtokový systém pro odlévání třemi 
výlevkami ze zátkové pánve byl vytvořen šamotovými tvarovkami  různých průměrů tak, 
aby doba plnění byla 95 sekund. Návrh vtokové soustavy se ověřil výpočtem na 
simulačním software MAGMAsoft viz obr. 123 až 127. Na obrázcích je možné sledovat 
povahu plnění dutiny formy, rychlostní vektory, rozložení teplotního pole a dobu lití. 

  
 Obr. 121 Boční pohled na vtokovou soustavu   Obr. 122 Spodní pohled na vtokovou soustavu 

 

 
 Obr. 123 Průběh plnění formy s vektory rychlosti a rozložením teplotního pole  t = 20,390 s 
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 Obr. 124 Průběh plnění formy s vektory rychlosti a rozložením teplotního pole  t = 30,590 s 

 

 
 Obr. 125 Průběh plnění formy s vektory rychlosti a rozložením teplotního pole t = 61,190 s 

 
 Obr. 126 Průběh plnění formy s vektory rychlosti a rozložením teplotního pole t = 71,390 s 
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 Obr. 127 Průběh plnění formy s vektory rychlosti a rozložením teplotního pole t = 91,790 s 

12.2 Vtoková soustava pro odlévání odlitku z  pánve ASEA 

Vtoková soustava navržená pro plnění dutiny formy rotorového kola o surové 
hmotnosti 34 500 kg je zobrazena na obr. 128 a 129. Sestavení vtokového systému pro 
odlévání dvěma výlevkami z pánve ASEA proběhlo ze šamotových tvarovek různých 
průměrů tak, aby doba plnění byla 85 sekund a rychlost proudění oceli na vstupu do 
dutiny formy se pohybovala v rozmezí 0,5 až 1 ms-1. 

     
 Obr. 128 Boční pohled na vtokovou soustavu       Obr. 129 Spodní pohled na vtokovou soustavu 
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13 Odlévání odlitků 

Odlévání odlitků je jednou z velmi důležitých výrobních operací, která rozhoduje  
o kvalitě budoucího výrobku. Je-li proces odlévání odlitku podceněn, tak se toto  
ve většině případů projeví v následných operacích z hlediska víceprací a ve zhoršené 
kvalitě odlité oceli. V následujících kapitolách bude stručně přiblížen původní  
a navržený způsob odlévání odlitků. 

13.1 Původní způsob odlévání 

Vlastnímu odlévání předcházela kompletace vyhřáté zátkové pánve a zátkových tyčí. 
Při kompletaci byla do každého výtokového uzlu pánve vložena jedna ze tří zátkových 
tyčí. Připravená pánev se dopravila na místo, kde do ní byla přelita oceli z pánve ASEA. 
Interním předpisem došlo k navýšení hmotnosti přelité oceli o zbytek, který musel 
zůstat v pánvi po odlití, z důvodu vyhnutí se riziku vzniku výtokového víru a tím  
i strhávání strusky do nálevky. Tyto zbytky jsou firemním tajemstvím a není možné  
je zde uvést. Protože přelitím se ocel ochladila, proběhlo měření teploty popř. její 
odstátí, kdy se čekalo na dosažení předepsané teploty.  

Převoz pánve s taveninou o předepsané teplotě proběhl jeřábem na určené místo, kde 
se provedlo vyčištění výlevek od pojistných ucpávek. Následoval transport pánve  
s taveninou nad formu a její ustavení nad nálevky tak, aby mezi výlevkami a nálevkami 
byla vzdálenost přibližně 50 mm.  

Po ustavení pánve nad výlevkami bylo možné vydat pokyn k otevření výlevek. 
Z počátku odlévání se nejprve pomaleji zaplnila vtoková soustava tak, aby nedošlo 
k nárazu oceli na stěnu formy a tavenina se nerozstříkla po jejích stěnách. Krátce po 
zalití vtokové soustavy a dna dutiny formy se všechny výlevky otevřely na plný průřez   
a forma se rychle plnila taveninou. Pohled na odlévání padesáti tunového odlitku je 
znázorněn na obr. 130. Celkový čas odlévání odlitku činil 95 sekund. Ihned po odlití byla 
ošetřena hladina oceli v nálitcích exotermickým zásypem.  
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Obr. 130 Pohled na odlévání odlitku ze zátkové pánve třemi výlevkami  

  



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

93 

13.2 Navržený způsob odlévání 

Navržený způsob odlévání se lišil použitou pánví a manipulacemi s ní.  
Pánev použitá k odlití odlitku rotorového kola měla dva výtokové uzly ovládané 
třídeskovými šoupátkovými uzávěry. 

Požadovaná hmotnost taveniny k odlévání se upravila interním předpisem, podle 
kterého došlo k navýšení hmotnosti oceli o odstřik, který byl použit k propláchnutí 
výtokových uzlů a o zbytek, který musel zůstat v pánvi po odlití, z důvodu vyhnutí se 
riziku vzniku výtokového víru a tím i strhávání strusky do nálevky. Tyto zbytky  
a odstřiky jsou firemním tajemstvím a není možné je zde uvést.  

Převoz pánve s taveninou o předepsané teplotě proběhl jeřábem od rafinačního 
zařízení ASEA-SKF na místo, kde se nacházela forma. Po nasazení hydraulických válců, 
kterými byly ovládány šoupátkové uzávěry, se pánev převezla nad formu a provedlo  
se její zkušební ustavení nad nálevky. Ustavení nad nálevky se uskutečnilo tak, aby po 
odstřiku předepsaného množství taveniny bylo možné za mírného rozstřiku snadno 
přejet nad nálevky a vytvořit mezi výlevkami a nálevkami vzdálenost přibližně 50 mm.  
Při přejíždění pánve nad formu se dutina formy zakryla tak, aby se do ní nedostaly 
rozstříknuté ocelové broky. 

Po ustavení pánve nad výlevkami bylo možné vydat pokyn k otevření výlevek. 
Z počátku odlévání se nejprve pomaleji zaplnila vtoková soustava tak, aby nedošlo 
k nárazu oceli na stěnu formy a tavenina se nerozstříkla po jejích stěnách. Krátce po 
zalití vtokové soustavy a dna dutiny formy se obě výlevky otevřely na plný průřez   
a forma se rychle plnila taveninou. Pohled na odlévání odlitku o hmotnosti 34 500.- kg  
je znázorněn na obr. 131. Celkový čas odlévání odlitku činil 85 sekund. Ihned po odlití 
byla ošetřena hladina oceli v nálitku exotermickým zásypem.  
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Obr. 131 Pohled na odlévání odlitku z pánve ASEA dvěma výlevkami 
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14 Odběry vzorků 

Odběr vzorků na chemický rozbor, měření obsahu vodíku a aktivity kyslíku bylo 
jedním z důležitých úkolů. Výsledky získané z chemických rozborů a měření bylo možné 
použít k hodnocení fyzikálně chemických pochodů při přelévání a odlévání oceli. 

Vzorky oceli na analýzu chemického složení byly získány pomocí jednoduchých nebo 
kombinovaných sond. Vzorkování týkající se změn obsahů jednotlivých prvků probíhalo 
z oceli rafinované na zařízeních ASEA-SKF a VOD, kdy se vzorky odebíraly z: 

 pánve ASEA  - odběr vzorku z taveniny 
 zátkové pánve - odběr vzorku z taveniny 
 přilité zkoušky - odběr vzorku z pevného stavu 
 nálitku  - odběr vzorku z taveniny 

Při odběru vzorků z taveniny bylo za použití kombinovaných sond provedeno měření 
aktivity kyslíku. 

Takto odebrané vzorky označené číslem tavby a místem, odkud byly odebrány  
(např.: 23 702 A4, 23 702 FN, kde A4 je číslo pánve a FN je označení odebraného vzorku 
z nálitku), se podrobily chemickému rozboru na spektrometru (kvantometru).  

Ze stejných vzorků po vyžíhání a ze vzorků [A] (označených např.: 23 702 ZK) 
odebraných z přilitých zkušebních bloků na odlitcích dle rozřezu uvedeném na obr. 133 
proběhla výroba válečků na určení obsahu kyslíku [%Oox] zařízením LECO ONH836.  

Ke stanovení obsahu vodíku se použilo dvou metod:  

 zařízení HYDRYS®     - v pánvi ASEA 
 křemíkové trubičky a analyzátor LECO ONH836 - ostatní odběry 

Vzorky odebrané do křemíkových trubiček pomocí speciálního přípravku viz obr. 132 
byly po odebrání zachlazeny ve vodě, označeny štítkem s číslem tavby a místem odběru  
a zachlazeny na teplotu -70°C v suchém ledu (pevná forma oxidu uhličitého (CO2)).  
To vše proběhlo do 30 sekund po odběru. 

 
   Obr. 132 Přípravek na odběr vzorku taveniny ze zátkové pánve a nálitku na určení obsahu vodíku  

Na základě výsledků z chemické analýzy, naměřených hodnot na analyzátoru LECO 
ONH836 a na zařízení HYDRYS® mohly být vytvořeny grafy pro nelegované a vysoko 
legované oceli. 
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14.1 Dosažené aktivity kyslíku a dosažené obsahy kyslíku ve vzorcích 

Naměřené aktivity kyslíku u nelegovaných taveb jsou znázorněny v  grafu 7  
a u vysoko legovaných taveb v grafu 9. 

Dosažené obsahy kyslíku u nelegovaných taveb jsou znázorněny v grafu 8  
a u vysoko legovaných taveb v grafu 10. 

 

 
Graf 7 Průběh změny aktivity kyslíku 

 
 

 
Graf 8 Průběh změny obsahu kyslíku 

  



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

97 

 
 

 
Graf 9 Průběh změny aktivity kyslíku 

 
 

 
Graf 10 Průběh změny obsahu kyslíku 
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14.2 Dosažené obsahy vodíku 

Dosažené obsahy vodíku u nelegovaných taveb jsou znázorněny v grafu 11  
a u vysoko legovaných taveb v grafu 12. 

 

 
Graf 11 Průběh změny obsahu vodíku 

 
 

 
Graf 12 Průběh změny obsahu vodíku 
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14.3 Dosažené obsahy dusíku 

Dosažené obsahy dusíku u nelegovaných taveb jsou znázorněny v  grafu 13  
a u vysoko legovaných taveb v grafu 14. 

 

 
Graf 13 Průběh změny obsahu dusíku 

 
 

 
Graf 14 Průběh změny obsahu dusíku 
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14.4 Chemické rozbory vzorků s ohledem na nehomogenitu taveniny 
Grafy 15 až 22 pro nelegované oceli znázorňují průběhy změn obsahu prvků: uhlíku, 

fosforu, síry, manganu, křemíku, chromu, hliníku a vápníku při přelévání a odlévání 
taveniny. Grafy 23 až 33 pro vysoko legované oceli znázorňují totéž pro prvky: uhlík, 
fosfor, síra, mangan, křemík, chrom, nikl, měď, molybden, hliník a vápník. 

 

 
Graf 15 Průběh změny obsahu uhlíku 

 

 
Graf 16 Průběh změny obsahu fosforu 

 

 
Graf 17 Průběh změny obsahu síry  
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Graf 18 Průběh změny obsahu manganu 

 
 

 
Graf 19 Průběh změny obsahu křemíku 

 
 

 
Graf 20 Průběh změny obsahu chromu 
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Graf 21 Průběh změny obsahu hliníku 

 
 

 
Graf 22 Průběh změny obsahu vápníku 
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Graf 23 Průběh změny obsahu uhlíku 

 

 
Graf 24 Průběh změny obsahu fosforu 

 

 
Graf 25 Průběh změny obsahu síry 
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Graf 26 Průběh změny obsahu manganu 

 

 
Graf 27 Průběh změny obsahu křemíku 

 

 
Graf 28 Průběh změny obsahu chromu 
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Graf 29 Průběh změny obsahu niklu 

 

 
Graf 30 Průběh změny obsahu mědi 

 

 
Graf 31 Průběh změny obsahu molybdenu 
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Graf 32 Průběh změny obsahu hliníku 

 
 

 
Graf 33 Průběh změny obsahu vápníku 

 

14.5 Dílčí závěr výsledků rozboru chemického složení odebraných vzorků 

Vyhodnocení výsledků vyplývajících z kapitol 14.1 až 14.4 je následující: 

Dosažené aktivity kyslíku a dosažené obsahy kyslíku ve vzorcích  

Graf 7 ukazuje naměřené aktivity kyslíku u vybraných taveb, kde je možné porovnat 
dosažené hodnoty u nelegovaných taveb odlévaných z pánve ASEA (t. č. 22970) a ze 
zátkové pánve (t. č. 23003).   

Hodnoty aktivity kyslíku u tavby odlévané z pánve ASEA byly získány měřením 
v pánvi a pak po odlití v nálitku. Trend změny aktivity kyslíku ukazuje téměř neměnnou 
hodnotu.  
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Hodnoty aktivity kyslíku u tavby přelévané z pánve ASEA do zátkové pánve  
a následně odlité do formy byly získány měřením v  pánvi ASEA, po přelití taveniny 
v zátkové pánvi a po odlití oceli do formy v  nálitku. Trend změny aktivity kyslíku 
ukazuje klesající hodnoty, které však byly způsobeny  snižující se teplotou (snižuje se 
rozpustnost kyslíku) a reakcí kyslíku s hliníkem. 

Graf 8 znázorňuje zjištěné obsahy zreagovaného kyslíku s prvky, které k němu mají 
vysokou afinitu (např.: hliník).  

Hodnoty naměřeného zreagovaného kyslíku u tavby odlévané z pánve ASEA byly 
získány rozborem vzorků odebraných z pánve, z přilité zkoušky na odlitku a z nálitku. 
Trend změny obsahu zreagovaného kyslíku je stoupající, tzn. při odlévání docházelo 
k reoxidaci taveniny v dutině formy. Zvýšení obsahu zreagovaného kyslíku se 
pohybovalo do 10 ppm. 

Hodnoty naměřeného zreagovaného kyslíku u tavby odlévané ze zátkové pánve byly 
získány rozborem vzorků odebraných z pánve ASEA, po přelití ze zátkové pánve, 
z přilité zkoušky na odlitku a z nálitku. Graf 8 ukazuje stejnou výchozí hodnotu 
zreagovaného kyslíku v pánvi ASEA, ale ostatní hodnoty se již liší. Vyšší hodnoty 
naměřeného kyslíku jsou zapříčiněny přeléváním oceli do zátkové pánve. Zvýšení 
obsahu zreagovaného kyslíku po přelití do zátkové pánve se pohybovalo do 10 ppm  
a po odlití do 5 ppm. 

Graf 9 ukazuje naměřené aktivity kyslíku u vybraných taveb, kde je možné porovnat 
dosažené hodnoty u vysoko legovaných taveb oblévaných z  pánve ASEA (t. č. 22925  
a 23702) a ze zátkové pánve (t. č. 22785, 22809/22810, 22820, 22874, 22877 a 22944). 

Hodnoty aktivity kyslíku u tavby odlévané z pánve ASEA byly získány měřením 
v pánvi a pak po odlití v nálitku. Trend změny aktivity kyslíku ukazuje téměř neměnnou 
hodnotu. 

Hodnoty aktivity kyslíku u tavby přelévané z pánve ASEA do zátkové pánve  
a následně odlité do formy byly získány měřením v  pánvi ASEA, po přelití taveniny 
v zátkové pánvi a po odlití oceli do formy v  nálitku. Trendy změny aktivity kyslíku  
jsou klesající, což je způsobeno snižující se teplotou (rozpustností kyslíku) a reakcí 
kyslíku s hliníkem. Rostoucí trend u taveb 22820, 22877, 22944 byl dosažen dlouhou 
dobou odlévání odlitku. 

Graf 10 znázorňuje zjištěné obsahy zreagovaného kyslíku s  prvky, které k němu mají 
vysokou afinitu (např.: hliník).  

Hodnoty naměřeného zreagovaného kyslíku u taveb odlévaných z pánve ASEA byly 
získány rozborem vzorků odebraných z pánve, z přilité zkoušky na odlitku a z nálitku. 
Trend změny obsahu zreagovaného kyslíku je neměnný nebo mírně stoupající. 

Hodnoty naměřeného zreagovaného kyslíku u tavby odlévané ze zátkové pánve byly 
získány rozborem vzorků odebraných z pánve ASEA, po přelití ze zátkové pánve, 
z přilité zkoušky na odlitku a z nálitku. Graf 10 ukazuje značně stoupající trend pro 
slévanou tavbu 22809/22810, který byl zapříčiněn dlouhým přeléváním oceli do 
zátkových pánví a velkou reakční plochou v  dutině formy. Ostatní tavby (22785, 22820, 
22874, 22877 a 22944) byly odlévány do formy s argonovou atmosférou a tím byla 
snížena reoxidace oceli ve formě. Zvýšení obsahu zreagovaného kyslíku po přelití do 
zátkové pánve se pohybovalo od 5 do 10 ppm a po odlití do 5 do 30 ppm.  
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Dosažené obsahy vodíku 

Graf 11 ukazuje zjištěné obsahy vodíku v  nelegované oceli odlévané z pánve ASEA  
a ze zátkové pánve.  

Opakovaným měřením bylo zjištěno, že při odlévání oceli z pánve ASEA dochází ke 
zvyšování obsahu vodíku měřeného ze vzorku z nálitku o 0,8 až 1 ppm.  

Měřením taveb, které byly přelévány z pánve ASEA do zátkových pánví, a odlévány do 
forem se dosáhlo následujícího zjištění:  

- při přelévání z pánve ASEA do zátkových pánví se zvyšoval obsah vodíku  
o 0,6 – 1 ppm v závislosti na době přelévání 

- při odlévání přelité oceli ze zátkové pánve do formy se zvyšoval obsah vodíku  
o 0,8 – 1 ppm. 

Graf 12 ukazuje zjištěné obsahy vodíku ve vysoko legované oceli odlévané z  pánve 
ASEA a ze zátkové pánve.  

Opakovaným měřením taveb odlévaných z pánve ASEA bylo zjištěno: 

- při odlévání odlitků do formy s argonovou atmosférou se dosahovalo zvýšení 
obsahu vodíku o 0,2 – 0,4 ppm a při odlévání odlitků s  okolní atmosférou se 
dosahovalo zvýšení obsahu vodíku o 0,6 – 1 ppm. 

Měřením taveb, které byly přelévány z pánve ASEA do zátkových pánví, a odlévány do 
forem se dosáhlo následujícího zjištění: 

- při přelévání z pánve ASEA do zátkových pánví se zvyšoval obsah vodíku  
o 1 – 1,2 ppm v závislosti na době přelévání 

- při odlévání přelité oceli ze zátkové pánve do formy  s argonovou atmosférou se 
zvyšoval obsah vodíku pouze o 0,2 – 0,4 ppm a při odlévání odlitků bez Ar 
atmosféry se dosahovalo zvýšení obsahu vodíku o 0,7 – 1,1 ppm. 

 
Dosažené obsahy dusíku 

Graf 13 uvádí dosažené obsahy dusíku v nelegovaných ocelí odlévaných z pánve 
ASEA a ze zátkové pánve.  

Opakovaným měřením bylo zjištěno, že při odlévání oceli z pánve ASEA dochází ke 
zvyšování obsahu dusíku měřeného ze vzorku z nálitku o 5 - 10 ppm. 

Měřením taveb, které byly přelévány z pánve ASEA do zátkových pánví, a odlévány do 
forem se dosáhlo následujícího zjištění:  

- při přelévání z pánve ASEA do zátkových pánví se zvyšoval obsah dusíku  
o 2 – 5 ppm v závislosti na době přelévání 

- při odlévání přelité oceli ze zátkové pánve do formy se zvyšoval obsah dusíku  
o 15 – 30 ppm. 

Graf 14 ukazuje zjištěné obsahy dusíku ve vysoko legované oceli odlévané z pánve 
ASEA a ze zátkové pánve.  

Opakovaným měřením taveb odlévaných z pánve ASEA bylo zjištěno: 

- při odlévání odlitků do formy s argonovou atmosférou se dosahovalo zvýšení 
obsahu dusíku o 20 – 30 ppm a při odlévání odlitků s  okolní atmosférou se 
dosahovalo zvýšení obsahu dusíku o 40 – 50 ppm. 
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Měřením taveb, které byly přelévány z pánve ASEA do zátkových pánví, a odlévány do 
forem se dosáhlo následujícího zjištění:  

- při přelévání z pánve ASEA do zátkových pánví se zvyšoval obsah dusíku  
o 30 – 60 ppm v závislosti na době přelévání 

- při odlévání odlitků do formy s argonovou atmosférou se dosahovalo zvýšení 
obsahu dusíku o 30 – 60 ppm a při odlévání odlitků s  okolní atmosférou se 
dosahovalo zvýšení obsahu dusíku o 40 – 50 ppm. 

 
Chemické rozbory vzorků s ohledem na nehomogenitu taveniny 

Grafy 15 až 22 znázorňují průběhy změn obsahu prvků v  nelegovaných ocelích 
odlévaných z pánve ASEA a ze zátkové pánve. 

Na grafech 15 až 20, které hodnotí prvky: uhlík, fosfor, síru, mangan křemík a chrom 
je možné vidět stabilní průběh změny obsahu těchto prvků. U zmíněných prvků 
nedochází k oxidaci. 

Graf 21 hodnotí hliník, který vykazuje určité změny. Oceli odlévané z pánve ASEA 
vykazují pokles dezoxidačního hliníku do 60 ppm. Oceli přelité z pánve ASEA do zátkové 
pánve a následně odlité do formy vykazují následující hodnoty: 

- při přelití z pánve ASEA do zátkové pánve byl pokles obsahu hliníku  
o 40 - 60 ppm. 

- při odlévání přelité oceli ze zátkové pánve do formy se snižoval obsah hliníku 
o 40 – 50 ppm. 

Grafy 23 až 33 znázorňují průběhy změn obsahu prvků ve vysoko legovaných ocelích 
odlévaných z pánve ASEA a ze zátkové pánve. 

Na grafech 23 až 31, které hodnotí prvky: uhlík, fosfor, síru, mangan křemík a chrom, 
nikl, měď a molybden je možné vidět stabilní průběh změny obsahu těchto prvků kromě 
chromu, kde se projevila nehomogenita taveniny při jeho vysokých obsazích.  
U zmíněných prvků nedochází k oxidaci. 

Graf 32 hodnotí hliník, který vykazuje určité změny. Oceli odlévané z pánve ASEA 
vykazují pokles dezoxidačního hliníku o 30 - 40 ppm. Oceli přelité z pánve ASEA do 
zátkové pánve a následně odlité do formy vykazují následující hodnoty: 

- při přelití z pánve ASEA do zátkové pánve byl pokles obsahu hliníku  
o 40 - 120 ppm. 

- při odlévání přelité oceli ze zátkové pánve do formy se snižoval obsah hliníku 
o 40 – 80 ppm. 
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15 Rozbor parametrů hotových odlitků 

Hodnocením mikročistoty a mechanických vlastností ocelových odlitků by mělo vést 
k přesnějšímu porovnání rozdílů mezi odlitky odlévanými z pánve ASEA a ze zátkové 
pánve. 

15.1 Mikročistota oceli 

Hodnocení proběhlo na vzorcích B1 až B6 odebraných z přilitých zkušebních bloků 
jednotlivých odlitků dle rozřezu uvedeném na obr. 133.  

 
               Obr. 133 Rozřez zkušebního bloku s označenými vzorky 

Mikročistota oceli se kontrolovala dle normy ČSN ISO 4967. Podle této normy se 
hodnotilo: 

 nejhorší místo pro každý typ vměstků - metoda A 
 podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků - metoda B 

Vzorky byly označeny číslem tavby a pořadovým číslem B1 až B6.  
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Nelegované tavby 

Číslo tavby: 22 970 – odlito z pánve ASEA      Značka oceli: GOST 08GDNF-L 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1690 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.6, obr.134 a 135. 

Tab. 6 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,5 1 1 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz tab.7. 

Tab. 7 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,10 0,05 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

1x 1x 0x 0x 0x 0x 
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Obr. 134 Mikročistota oceli z tavby 22 970, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 135 Mikročistota oceli z tavby 22 970, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Číslo tavby: 23 003 – odlito ze zátkové pánve             Značka oceli: ČSN 422643 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1735 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.8, obr.136 a 137. 

Tab. 8 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 1 1 1,5 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz tab.9. 

Tab. 9 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,16 0,05 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 3x 0x 0x 0x 
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Obr. 136 Mikročistota oceli z tavby 23 003, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 137 Mikročistota oceli z tavby 23 003, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Vysoko legované tavby 

Číslo tavby: 22 785 – odlito ze zátkové pánve         Značka oceli: GX 4 CrNi 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1244 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.10, obr.138 a 139.  

Tab. 10 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.11. 

Tab. 11 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0,04 0 0 0 0 0,33 0,07 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 0x 0x 0x 
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Obr. 138 Mikročistota oceli z tavby 22 785, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 139 Mikročistota oceli z tavby 22 785, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Číslo tavby: 22 809 / 22 810 – odlito ze zátkové pánve        Značka oceli: GX 4 CrNi 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1697 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.12, obr.140 a 141.  

Tab. 12 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0,5 0 0 0 0 1,5 1,5 2 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.13. 

Tab. 13 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0,01 0 0 0 0 0,48 0,12 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 1x 0x 0x 
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Obr. 140 Mikročistota oceli z tavby 22 809 / 22 810, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 141 Mikročistota oceli z tavby 22 809 / 22 810, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Číslo tavby: 22 820  – odlito ze zátkové pánve    Značka oceli: GX 4 CrNiCu 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1680 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.14, obr.142 a 143.  

Tab. 14 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0,5 0 0 0 0 1 1 0 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.15. 

Tab. 15 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0,05 0 0 0 0 0,35 0,03 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 0x 0x 0x 
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Obr. 142 Mikročistota oceli z tavby 22 820, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 143 Mikročistota oceli z tavby 22 820, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Číslo tavby: 22 874– odlito ze zátkové pánve    Značka oceli: GX 4 CrNiCu 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1636 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.16, obr.144 a 145.  

Tab. 16 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 1 1 2,5 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.17. 

Tab. 17 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,23 0,05 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 0x 1x 0x 
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Obr. 144 Mikročistota oceli z tavby 22 874, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 145 Mikročistota oceli z tavby 22 874, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Číslo tavby: 22 877– odlito ze zátkové pánve    Značka oceli: GX 4 CrNiCu 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1608 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.18, obr.146 a 147.  

Tab. 18 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 1 1,5 2 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.19. 

Tab. 19 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,25 0,08 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 1x 0x 0x 

 
  



  

ODEHNAL, J.: Vliv metalurgie a technologie odlévání na kvalitu těžkých ocelových odlitků .  

Ostrava, 2012, Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra Slévárenství. 

124 

 
 

 
Obr. 146 Mikročistota oceli z tavby 22 877, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 147 Mikročistota oceli z tavby 22 877, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Číslo tavby: 22 925 – odlito z pánve ASEA          Značka oceli: GX 4 CrNi 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1504 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.20, obr.148 a 149.  

Tab. 20 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.21. 

Tab. 21 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,19 0,03 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 0x 0x 0x 
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Obr. 148 Mikročistota oceli z tavby 22 925, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 149 Mikročistota oceli z tavby 22 925, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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Číslo tavby: 22 944 – odlito ze zátkové pánve         Značka oceli: GX 4 CrNi 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1608 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.22, obr.150 a 151.  

Tab. 22 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.23. 

Tab. 23 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,13 0,04 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 0x 0x 0x 
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Obr. 150 Mikročistota oceli z tavby 22 944, neleptáno, zvětšeno 100x [56] 

 

 
Obr. 151 Mikročistota oceli z tavby 22 944, neleptáno, zvětšeno 500x [56] 
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Číslo tavby: 23 702 – odlito z pánve ASEA          Značka oceli: GX 4 CrNi 13-4 

 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou A 

Prohlížená plocha: 1799 mm2. 
Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků viz tab.24, obr.152 a 153.  

Tab. 24 Hodnocení nejhoršího místa pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy DS 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 

 
 

 

Kontrola mikročistoty dle ČSN ISO 4967 metodou B 

Prohlížená plocha: přibližně 200 mm2 (300 polí). 
Výsledek je podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků viz 
tab.25. 

Tab. 25 Podíl počtu a velikosti vměstků k počtu polí pro každý typ vměstků [56] 

A 
Sulfidy 

B 
Hlinitany 

C 
Křemičitany plastické 

D 
Globulární oxidy 

Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté Tenké Tlusté 

0 0 0 0 0 0 0,16 0,03 

DS: 
Stupeň 0,5 Stupeň 1 Stupeň 1,5 Stupeň 2 Stupeň 2,5 Stupeň 3 

0x 0x 0x 0x 0x 0x 
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Obr. 152 Mikročistota oceli z tavby 23 702, neleptáno, zvětšeno 100x  [56] 

 

 
Obr. 153 Mikročistota oceli z tavby 23 702, neleptáno, zvětšeno 500x  [56] 
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15.2 Mechanické vlastnosti oceli 

Hodnocení mechanických vlastností proběhlo na vzorcích odebraných z přilitých 
zkušebních bloků jednotlivých odlitků dle rozřezového plánu uvedeném na obr. 154.  

 
Obr. 154 Rozřezový plán zkušebního bloku 

Byly porovnávány dosažené mechanické vlastnosti u nelegovaného materiálu  
ČSN 422643.5 mezi jednotlivými tavbami a pro úplnost jsou v  tab. 26 uvedeny 
zákazníkem požadované hodnoty. 

Tab. 26 Předpis mechanických vlastností pro materiál ČSN 422643.5 

Požadované mechanické vlastnosti 

Značka materiálu Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] 
KCU3 [J/cm2] 

+20°C 
ČSN 422643.5 min. 215 min. 415 min. 19 min. 39 

Výsledky mechanických vlastností jsou graficky znázorněny v grafech 34 až 37, kde 
červený sloupec označuje tavbu (odlitek) odlitou z pánve ASEA. 

Další porovnávání dosažených mechanických vlastností bylo provedeno  
u vysoko legovaného materiálu GX 4 CrNi 13-4 mezi jednotlivými tavbami a pro úplnost 
jsou v tab. 27 uvedeny zákazníkem požadované hodnoty. 

Tab. 27 Předpis mechanických vlastností pro materiál GX 4 CrNi 13-4 

Požadované mechanické vlastnosti 

Značka materiálu Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A5 [%] 
KV [J]  
+20°C 

GX 4 CrNi 13-4 min. 550 760 - 960 min. 15 min. 50 

Výsledky mechanických vlastností jsou graficky znázorněny v grafech 38 až 41, kde 
červený sloupec označuje tavbu (odlitek) odlitou z pánve ASEA. 
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Nelegované tavby 

 
 

 
Graf 34 Porovnání meze kluzu Rp0,2 u vybraných taveb 

 
 
 

 
Graf 35 Porovnání meze pevnosti Rm u vybraných taveb 
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Graf 36 Porovnání tažnosti A5 u vybraných taveb 

 
 
 

 
Graf 37 Porovnání vrubové houževnatosti KCU3 u vybraných taveb 
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Vysoko legované tavby 

 
 

 
Graf 38 Porovnání meze kluzu Rp0,2 u vybraných taveb značky GX 4 CrNi 13-4 

 
 
 

 
Graf 39 Porovnání meze pevnosti Rm u vybraných taveb značky GX 4 CrNi 13-4 
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Graf 40 Porovnání tažnosti A5 u vybraných taveb značky GX 4 CrNi 13-4 

 
 
 

 
Graf 41 Porovnání vrubové houževnatosti KV u vybraných taveb značky GX 4 CrNi 13-4 

 

15.3 Dílčí závěr mikročistoty a mechanických vlastností oceli 

Mikročistota oceli 

Mikročistota oceli dle normy ČSN ISO 4967 byla kontrolována u dvou taveb 
z nelegované oceli a u osmi taveb z vysokolegované oceli. Podle uvedené normy se 
hodnotilo nejhorší místo pro každý typ vměstků – metoda A a podíl počtu polí pro každý 
typ vměstků – metoda B. 
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U nelegovaných taveb se vyskytovaly pouze tenké a tlusté globulární oxidy v různém 
množství (t.č. 22 970 odlitá z pánve ASEA viz obr. 134 a 135, t.č. 23 003 odlitá ze zátkové 
pánve viz obr. 136 a 137). 

U vysoko legovaných ocelí se ve třech tavbách (t.č. 22 785 viz obr. 138 a 139,  
t.č. 22 809/22810 viz obr. 140 a 141, t.č. 22 810 viz obr. 142 a 143) vyskytovaly tlusté 
sulfidy a globulární oxidy v různém množství. U zbývajících taveb (t.č. 22 874 viz obr. 
144 a 145, t.č. 22 877 viz obr. 146 a 147, t.č. 22 944 viz obr. 150 a 151 odlitých ze 
zátkových pánví a t.č. 22 925 viz obr. 148 a 149, t.č. 23 702 viz obr. 152 a 153 odlitých 
z pánve ASEA) se nacházely pouze globulární oxidy v  různém množství. 

 
Mechanické vlastnosti oceli 

Hodnocení mechanických vlastností, které proběhlo na vzorcích odebraných 
z přilitých zkušebních bloků jednotlivých odlitků má následující výsledky: 

U nelegovaných ocelí se zjistily rozdíly v  dosažených hodnotách meze kluzu Rp0,2, 
meze pevnosti Rm, tažnosti A5 a vrubové houževnatosti KCU3, která je velmi citlivá na 
obsah nekovových vměstků.  

V grafech 34 až 37 jsou znázorněny hodnocené tavby .  

Hodnoty mechanických vlastností oceli odlévané z pánve ASEA jsou v grafech 
znázorněny červenou barvou a vykazují oproti oceli odlévané ze zátkové pánve vyšší 
hodnoty meze kluzu Rp0,2, nižší hodnoty meze pevnosti Rm a tažnosti A5. Vrubová 
houževnatost KCU3 průměrem ze třech zkoušek prokázala vysokou hodnotu 
v porovnání s tavbou odlitou ze zátkové pánve.  

Hodnoty mechanických vlastností oceli odlévané ze zátkové pánve jsou v grafech 
znázorněny zelenou barvou a vykazují  oproti oceli odlévané z pánve ASEA opačný 
trend. 

U vysoko legovaných ocelí byly zjištěny rozdíly v  dosažených hodnotách meze kluzu 
Rp0,2, meze pevnosti Rm, tažnosti A5 a vrubové houževnatosti KV, která je velmi citlivá 
na obsah nekovových vměstků. 

V grafech 38 až 41 jsou znázorněny hodnocené tavby.  

Hodnoty mechanických vlastností oceli odlévané z pánve ASEA jsou v grafech 
znázorněny červenou barvou a vykazují oproti oceli odlévané ze zátkové pánve vyšší 
hodnoty meze kluzu Rp0,2, nižší hodnoty meze pevnosti Rm a tažnosti A5. Vrubová 
houževnatost KCU3 průměrem ze třech zkoušek prokázala vysokou hodnotu 
v porovnání s tavbou odlitou ze zátkové pánve.  

Hodnoty mechanických vlastností oceli odlévané ze zátkové pánve jsou v grafech 
znázorněny zelenou barvou a vykazují  oproti oceli odlévané z pánve ASEA opačný 
trend. 

Nutno podotknout, že mechanické hodnoty dosažené u odlitků odlévaných ze zátkových 
pánví jsou ve srovnání s předpisem zákazníka dostatečně vysoké a toto srovnání ukazuje 
rezervy, které je možné do budoucna využít. 
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16 Vyhodnocení zjištěných výsledků 

 Modelové studie způsobů odlévání 

Rozborem výsledků matematického modelování uvedeným v kapitolách 10.1 a 10.2 
 s dílčími závěry bylo možné získat ucelený náhled na průběh výtoku 150 tun oceli 
dvěma výlevkami průměru 100 mm z pánve ASEA a 80 tun třemi výlevkami průměru 
100 mm ze zátkové pánve. 

Pánev ASEA: kontrolou vypočtené výšky taveniny, kdy vzniká výtokový vír a ještě 
nedochází ke strhávání strusky do výlevky, se potvrdila shoda s  předepisovanými 
technologickými zbytky. 

Zátková pánev: skutečný stav, kdy při výtoku oceli z  pánve došlo k vytvoření dutého 
proudu, a struska byla strhávána do nálevky , se zjistil v provozních podmínkách při 
odlévání. Praktická zkouška vedla k potvrzení správnosti předepisovaných 
technologických zbytků i přes to, že dle modelové studie mohl být zbytek menší.  

 Odběry vzorků 

Grafy, které jsou uvedené v kapitolách 14.1 až 14.4 a hodnocené v kapitole 14.5 
jednoznačně ukazují lepší výsledky odlitky odlévané z pánve ASEA. 

 Mikročistota oceli 

Hodnocení mikročistoty je uvedeno v  kapitole 15.1 a shrnuto kapitolou 15.3. 
Výsledky znovu potvrzují lepší výsledky mikročistoty oceli u odlitků odlévaných z pánve 
ASEA. 

 Mechanické vlastnosti oceli 

Hodnocením mechanických vlastností u nelegovaných a vysoko legovaných ocelí se 
zjistily rozdíly v dosažených hodnotách meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm, tažnosti A5 
a vrubové houževnatosti KCU3 nebo KV. 

Výsledky mechanických vlastností ocelí odlévaných z pánve ASEA vykazují lepší 
plastické vlastnosti na úkor pevnostním vlastnostem, nižší obsah nekovových vměstků 
je zřetelný i z výsledků vrubové houževnatosti, která je na jejich obsah velmi citlivá. 

Výsledky mechanických vlastností ocelí odlévaných ze zátkové pánve vykazují oproti 
oceli odlévané z pánve ASEA opačný trend díky obsaženým nekovovým vměstkům.  
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17 Vyhodnocení cílů práce 

Vyhodnocení cílů práce je provedeno v  níže uvedených bodech: 

 

 Ověření a kvantifikace fyzikálně chemických pochodů při přelévání a odlévání oceli 

Vyčerpávající hodnocení a kvantifikace probíhajících fyzikálně chemických pochodů 
při přelévání a odlévání oceli je provedeno v kapitolách 14.1 až 14.5. Hodnocením 
získaných údajů je možné uvést, že při odlévání oceli z  pánve ASEA dochází k nižší 
reoxidaci a naplynění taveniny než při odlévání přelité oceli ze zátkové pánve. 

 

 Ověření výtokových charakteristik používaných pánví 

Výtokové charakteristiky vybraných pánví jsou uvedeny v kapitole 10.1 a 10.2 s jejich 
dílčími závěry a vyplývá z nich zejména průběh výtoku a chování oceli v určitých 
časových úsecích. Grafy 1 až 6 znázorňují rychlostní, objemové a hmotnostní závislosti 
na čase. 

 

 Ověření správné hmotnosti technologických zbytků v pánvích 

O správné hmotnosti předepisovaných technologických zbytků se zmiňují nejen dílčí 
závěry uvedené v kapitolách 10.1.1 a 10.2.1, ale zejména kapitola 16. V návaznosti na 
matematický výpočet a skutečnost, podle níž vzniká výtokový vír ve výšce 2-3 násobku 
průměru výlevky od nejužšího místa ve výtokovém uzlu a právě takové výšce musí 
odpovídat minimální zbytek v pánvi. 

 

 Návrh technologie odlévání velkých odlitků ze zátkových pánví i z pánví ASEA  
a verifikace navržených vtokových soustav 

Návrh technologie odlévání velkých odlitků ze zátkových pánví je uveden v  kapitole 
13.1 a návrh technologie odlévání velkých odlitků z  pánví ASEA je uveden v kapitole 
13.2. Návrh navržených vtokových soustav je zmíněn v kapitole 12. Ověření návrhu 
vtokové soustavy je provedeno v  kapitole 12.1. Návrhem dvou technologií odlévání  
a verifikací navržené vtokové soustavy byly ukázány možnosti, jak odlévat velké  
a hmotné odlitky. 

 

 Vyhodnocení mikročistoty a mechanických vlastností oceli 

Hodnocení mikročistoty je uvedeno v  kapitole 15.1 a shrnuto kapitolou 15.3.  

Výsledky mechanických vlastností ocelí odlévaných z pánve ASEA a zátkové pánve se 
uvádí v kapitole 15.2 s dílčími závěry v kapitole 15.3 a jsou vyhodnoceny v kapitole 16. 
Data získaná hodnocením odlitků odlitých z pánve ASEA vykazují lepší parametry něž je 
tomu u odlitků odlévaných ze zátkových pánví. 

 
Lze konstatovat, že byly splněny všechny cíle práce. 
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18 Závěr 

Tato práce věnuje velkou pozornost nejen metalurgii a technologii výroby kvalitních 
nelegovaných, nízko, středně a vysoko legovaných ocelí velkých hmotností, ale také 
ověřuje a kvantifikuje fyzikálně chemické pochody, které mají vliv na kvalitu odlitků. 

Výsledky získané z rozborů chemického složení, mikročistoty a mechanických hodnot 
oceli ukazují, že odlévání z pánve ASEA vede ke zlepšení dosažených hodnot.  

Použitím pánve ASEA k odlévání odlitků odpadá přelévání oceli do zátkových pánví  
a tím zhoršování kvality oceli probíhajícími reoxidačními pochody, naplyňováním  
a mechanickým otěrem o šamotovou vyzdívku. Při odlévání je zaručen plný průtok kovu 
výlevkou a díky tomu se neprodlužuje doba lití. 

Zmíněnou metodou odlévání lze odlévat zejména vysoko legované oceli a tavby,  
u nichž je požadována vysoká mikročistota. Tavby, které jsou mikrolegovány prvky 
s vysokou afinitou ke kyslíku nelze odlévat jinak než z pánve ASEA. 

Díky výsledkům tohoto díla je možné aplikovat získané výsledky do výroby a tím si 
zvýšit konkurenční výhody. 
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