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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na experimentální nastavení elektromagnetického 

míchače typu S-EMS při plynulém odlévání sochorů. V první části práce je popsán princip 

elektromagnetického míchání a dále následuje popis jednotlivých typů míchačů. V další části 

je rozbor literárních odkazů zabývajících se problematikou EMS a shrnutí získaných 

poznatků. Jádrem práce je část věnovaná samotnému nastavení míchače typu S-EMS na 

sochorovém ZPO při odlévání vysokouhlíkové oceli. Nastavení bylo prováděno pomocí 

měření, kdy byl porovnán stávající instalovaný míchač typu S-EMS s novým míchačem 

S-EMS. Na závěr je provedeno shrnutí získaných výsledků z provedeného měření. 

Klíčová slova: elektromagnetické míchání, plynulé odlévání, sochor, vysokouhlíková ocel 

ABSTRACT 

The aim of the thesis is experimental setting of the strand type electromagnetic stirrer 

(S-EMS) for continuous casting of billets. The first part includes description of both 

electromagnetic stirring principle and possibilities of the stirring implementation for 

continuous casting of steel. Summary of the most recent literary works regarding EMS is 

included as well. The major part of the paper is devoted to the setting of basic parameters of 

the strand stirrer for high carbon billets. The setting was carried out by experimental 

measurements on the new and old S-EMS types. Summary of obtained results is presented at 

the end of the thesis. 

Key words: electromagnetic stirring, continuous casting, billet, high carbon steel grade 
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1 

SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN, SYMBOLU A JEDNOTEK 

Označení Název Jednotka 

F Hustota elektromagnetické síly N-m - 3 

V Absolutní rychlosti magnetického pole m s - 1 

B Magnetická indukce T 

f Frekvence Hz 

I Napájecí proud A 

SEZNAM ZKRATEK 

Označení Popis 

ZPO Zařízení plynulého odlévání oceli 

EMS Electromagnetic Stirring - elektromagnetické míchání 

M-EMS Mould-Electromagnetic Stirring - elektromagnetické míchání v krystalizátoru 

S-EMS Strand-Electromagnetic Stirring - elektromagnetické míchání v licím proudu 

F-EMS Final-Electromagnetic Stirring - elektromagnetické míchání ve finální zóně tuhnutí 

TŽ, a.s. Třinecké železárny, a.s. 

MP Mezipánev 

UHP EAF Ultra High Productivity Electric Arc Furnace- elektrické obloukové pece velmi vysoké výrobnosti 

LF Ladle Furnace - pánvová pec 

VD Vacuum Degassing - vakuovací stanice typu V D 

NI Nonmetallic inclusions- nedeformovatelné vměstky 

u Index nedeformovatelnosti 

S.I. Segregační index 

S.K. Segregační koeficient 
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ÚVOD 

Odlévání oceli představuje důležitou součást výrobního procesu. Převážná část 

vyrobené oceli je zpracována na zařízení plynulého odlévání (ZPO) a zbylá část oceli se 

odlévá do kokil. Jedním z hlavních trendů v oblasti metalurgie v posledních letech bylo 

zvyšování podílu vyrobené oceli na ZPO na úkor odlévání do kokil. Rozšíření této 

technologie je způsobeno nejen neustále se zvyšujícími požadavky na kvalitu vyráběné oceli, 

ale také ekonomickými a výrobními ukazateli. 

V dnešní době se díky vývoji technologie na ZPO odlévá celá řada odlišných jakostí 

ocelí, které lze rozdělit do jakostních skupin. Jednu takovou skupinu představují 

vysokouhlíkové oceli, charakteristické vyššími obsahy uhlíku. Uhlík v této oceli má 

nejvýraznější vliv na vlastnosti, protože s jeho rostoucím obsahem se zvyšuje pevnost, tvrdost 

a kalitelnost, ale zhoršují se plastické vlastnosti, houževnatost a svařitelnost oceli. 

Vysokouhlíkové oceli jsou určené pro různé výrobky, jako např. kolejnice, vysoko pevnostní 

drát, ložiskové oceli a další představující vysoce jakostní výrobky. 

Zařízení plynulého odlévání, představuje poslední technologický uzel, kde lze ovlivnit 

čistotu a kvalitu oceli. Jednou z metod, která umožňuje zvyšovat strukturu a čistotu odlévané 

oceli na ZPO, je technologie elektromagnetického míchání oceli (EMS). Zařízení E M S může 

být instalováno v různých částech zón chlazení tuhnoucího předlitku na ZPO a svým 

působením výrazně ovlivňovat vnitřní kvalitu a strukturu odlévané oceli. 

Cílem této diplomové práce je popsat metodu elektromagnetického míchání oceli 

používané na ZPO. V další části je popsán rozbor zahraničních literárních poznatků 

specializovaných na problematiku EMS a shrnutí dílčích závěrů. Experimentální část 

diplomové práce je zaměřena na porovnání vlivu různého nastavení nového míchače S-EMS 

na zařízení ZPO č. 2 v TŽ, a. s. a na hodnocení vnitřní struktury a segregace odlévaného 

sochoru. Hlavním cílem provozního experimentu bylo porovnat nový typ míchače S-EMS 

umístěného na 4. licím proudu se stávajícími míchači S-EMS, a také provedení analýzy 

různých nastavení nového typu míchače S-EMS na středovou strukturu a středové segregace. 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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3 

1 CHARAKTERISTIKA ELEKTROMAGNETICKÉHO MÍCHÁNÍ 

OCELI 

V první části diplomové práce je uveden popis principu elektromagnetického míchání 

oceli na zařízení plynulého odlévání. V souvislosti se stoupajícími kvalitativními nároky na 

plynule odlévané ocelové předlitky pokračují výrobci oceli v provozním zavádění technologie 

elektromagnetického míchání. Elektromagnetické míchání oceli představuje moderní 

technologický proces, kterým lze zvýšit vnitřní kvalitu předlitků (omezení středové segregace, 

vnitřní porezitu a vnitřní praskliny), a rovněž pozitivně ovlivňuje povrchovou kvalitu 

(rovnoměrný růst licí kůry) a zjemňuje strukturu. 

1.1 Princip elektromagnetického míchání oceli 

Princip technologie elektromagnetického míchání oceli spočívá v zajištění 

elektromagnetického pole v celém objemu kovu. Jeho vlivem dochází k míchání tekuté oceli 

v předlitku za účelem zlepšení metalurgických vlastností oceli. Míchání oceli má pozitivní 

vliv jak na povrchovou kvalitu, tak i na vnitřní kvalitu předlitku [1]. 

Jelikož po překročení Currieho teploty (7680C) se ocel stává nemagnetickou, pro 

míchání tekuté oceli nelze použít sílu magnetickou, ale musíme použít sílu 

elektromagnetickou. Princip míchání lze přirovnat k asynchronnímu střídavému 

elektromotoru. Důležitým parametrem ovlivňujícím účinnost míchání oceli je zvolení 

vhodného směru míchání. Používají se různá magnetická pole jako rotační, lineární a příčné. 

Jednotlivé způsoby elektromagnetického míchání oceli jsou zobrazené na obr. 1 [1]. 

Rotační míchače jsou konstruované jako stator u střídavého elektromotoru. Vytvářejí 

rotační magnetické pole, které indukuje točivý moment v průřezu tekuté oceli, což je 

znázorněno na obr. 2a. Lineární míchače vytvářejí magnetické pole, orientované ve směru 

tahu proudu, což je příčinou vzniku míchacích sil kovu podél osy ve směru magnetického 

pole, viz obr. 2b [2]. 

Zpočátku se užívaly oba druhy míchačů, a to jak pro odlévání sochorů, bloků, tak 

i bram. Později se ukázalo, že rotační míchání je lepší pro sochory a bloky, a to z důvodu 

nejen lepší elektrické účinnosti, ale také metalurgických výsledků. Z tohoto důvodu se 

lineární míchač pro sochorové a blokové odlévání nepoužívá. Lineární míchače se používají 

jen na několika velkých blokových zařízeních a zařízeních pro odlévání bram [2]. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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Rychlosti pohybu tekuté oceli, které jsou vyvolány elektromagnetickým mícháním 

(EMS), se pohybují řádově od 0,1 m s - 1 do 1,0 ms - 1 . Parametry míchání se pohybují 

v širokém rozmezí hodnot závislých na technologickém použití každého míchače. Základní 

parametry se pohybují [3]: 

• výkon: 10 až 3000 kW, nejčastěji 100 až 800 kW, 

• elektrický proud: intenzita až 3000 A, nejčastěji 300 až 1000 A, 

• napětí až 400 V , 

• frekvence síťová 50 nebo 60 Hz, až po 0,3 Hz u sochorového ZPO, nejčastěji 5 až 50 Hz. 

Elektromagnetické míchání aplikované na ZPO představuje ve své podstatě velmi 

složitý magnetohydrodynamický proces kombinovaný navíc s pochody krystalizace a tuhnutí 

plynule odlévané oceli [3]. 

1.1.1 Vliv frekvence a intenzity míchání 

Účinnost míchačů závisí na intenzitě míchání. Intenzita míchání je definována jako 

hustota elektromagnetické síly F (Nm - 3 ) , která závisí na absolutní rychlosti magnetického 

pole V (ms - 1) a na magnetické indukčnosti B (T) [4]. 

Vzájemný vztah mezi intenzitou míchání a metalurgickými výsledky je znám jako 

S-křivka, která je uvedena na obr. 3. Na S-křivce osa y reprezentuje veškeré metalurgické 

zlepšení a osa x intenzitu míchání. Plná S-křivka představuje běžné podmínky a přerušovaná 

S-křivka zvyšující se přehřátí. Na obr. 3 je vidět, že žádné nebo jen malé zlepšení je 

pozorováno při nízké intenzitě míchání (zóna 1 na S-křivce). Efekt zlepšení roste se zvyšující 

se intenzitou míchání (zóna 2 na S-křivce), až nakonec (zóna 3 na S-křivce) je patrné 

konstantní zlepšení při stále se zvyšující intenzitě míchání. S- křivka závisí na třídě oceli, na 

zařízení a licích parametrech a na typu zlepšení, které je vyžadováno. To znamená, že vyšší 

intenzita míchání je požadována pro získání větší velikosti rovnoosé zóny - viz obr. 3, ale 

maximální velikost se nezíská při použití velmi vysoké míchací intenzity, nýbrž účelným 

spojením výše uvedených parametrů znázorněných na obr. 4 [4]. 

Na zvolené frekvenci závisí velikost magnetické indukce B uvnitř oceli, která se stává 

menší s větší frekvencí - viz obr. 5, kde fj < f2 < f3. Tento obrázek znázorňuje velikost 

magnetické indukce B v případě M-EMS, kde se objevuje tzv. skin effect (povrchový jev), 

který se shoduje s vířivými proudy koncentrujícími se na povrchu elektrického vodiče, a tím 

dochází ke snižování pronikání magnetického pole do oceli se zvyšující se frekvencí. Hlavní 

pokles magnetické indukce se vyskytuje v měděné vložce krystalizátoru, jelikož měď má 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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mnohem větší elektrickou vodivost než ocel. Např. při 50 nebo 60 Hz bude uvnitř tekuté oceli 

magnetická indukce téměř nulová a efekt míchání bude minimální. Proto se u typu míchačů 

M-EMS používají nízké frekvence [5]. 

U míchačů typu S-EMS a F-EMS nastává pokles magnetické indukce B uvnitř oceli, 

tzn. s rostoucím pronikáním do středu výrobku - viz obr. 6. Proto u těchto typu míchačů se 

používají vyšší frekvence [5]. 

1.1.2 Vliv proudu 
Ze začátku vývoje se používaly 2-fázové nebo 3-fázové míchače. Zkouškami byl 

zjištěn rozdíl mezi 2 a 3-fázovými míchači: 

• 3-fázové míchání - linie magnetického pole jsou paralelní a jednotné podél celé 

části sochoru. Hustota míchací síly je pozitivní a ocel je vytlačována stejným 

rotačním směrem, 

• 2-fázové míchání - linie magnetického pole nejsou paralelní ani jednotné. Ocel je 

vytlačována opačným směrem. S tímto typem míchání se nezíská dostatečně silný 

rotační pohyb, což je důležité pro zlepšení povrchové a podpovrchové kvality. 

Tato zjištění vedla k vyššímu používání 3-fázových míchačů a také k jejich 

rychlejšímu technickému vývoji. Na obr. 7 jsou rozdíly mezi 3 a 2 fázovým mícháním [5]. 

1.2 Druhy elektromagnetického míchání oceli 

Na začátku je vhodné uvést základní rozdělení různých typů elektromagnetických 

míchačů včetně jejich označení, viz tab. 1. Jsou tři základní pozice pro umístění míchačů na 

ZPO: 

• míchání v krystalizátoru M-EMS, 

• míchání pod krystalizátorem S-EMS, 

• míchání ve finální tuhnoucí části F-EMS. 

Existují však i různé další typy a možnosti rozmístění míchačů: S+F-EMS, 

S1+S2-EMS, M+S1+S2-EMS, M+S+F-EMS, M+F-EMS [2][4]. 

Existují tři základní doporučení pro použití jednotlivých druhů míchačů: 

• M-EMS - pro nízko a středně uhlíkaté oceli, 

• M+F-EMS - pro vysokouhlíkaté a vysokolegované oceli, 

• S-EMS - aplikuje se pouze v některých speciálních podmínkách (velké průřezy 

nebo v kombinaci s M-EMS). 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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Na obr. 8 je schéma rozmístění jednotlivých typů míchačů v oblouku a také 

rozmístění nejčastěji používaných druhů elektromagnetického míchání oceli. Popis 

jednotlivých druhů míchačů [1][2]: 

• míchání v oblasti krystalizátoru (M-EMS) má výrazný vliv na tvorbu oblasti 

rovnoosých krystalů a na omezení vměstků včetně bublinatosti v blízkosti 

povrchu, 

• rozšířené použití EMS jak v krystalizátoru (M-EMS), tak pod krystalizátorem 

(S-EMS) je vhodné pro příznivý vývoj pásma rovnoosých krystalů, 

• instalace EMS pod krystalizátorem (S-EMS) a v oblasti konce tuhnutí předlitku 

(F-EMS) je žádoucí pro zlepšení středové segregace, 

• míchání v kombinaci všech uvedených systémů (M+S+F-EMS) je vhodné pro 

omezení pásma negativní segregace, aniž by byl poškozen vhodný účinek na 

vnitřní jakost. 

Účinnost EMS je regulována samostatným řízením intenzity v každé úrovni míchání. 

Použití jednotlivých typů míchačů samotných anebo jejich různých kombinací je závislé na 

rozhodnutí, jaké budou vyžadovány metalurgické efekty a na vyráběném sortimentu. 

V následujících tab. 2 a tab. 3 je souhrn vlivů jednotlivých způsobů umístění 

elektromagnetických míchačů na vady v předlitcích. 

1.3 Účinky elektromagnetického míchání na vnitřní i vnější kvalitu oceli 

Shrneme-li metalurgické výsledky vyplývající z provozního zavedení 

elektromagnetického míchaní na ZPO, lze konstatovat, že pohyb kovu způsobený 

elektromagnetickým polem odpovídá v podstatě podmínkám plynulého odlévání při nižší 

teplotě, což vede k následujícím zlepšením [1]: 

• dosažení lepší vnitřní struktury předlitků (obr. 9), 

• omezení středových segregací (obr. 10), 

• zlepšení rozložení vměstků, 

• zjednodušení odlévaní následkem menší citlivosti na kritické teploty, 

• možnost větší tolerance v otázce seřízení metalurgické osy stroje a chladicích 

systémů. 

Pohyb míchaného kovu při plynulém odlévání má za následek ulamování dendritů 

rostoucích při tuhnutí ve směru ke stěnám krystalizátoru, takže dendrity pokračují v růstu 

uvnitř zbylé taveniny, aniž by ulpívaly na kůře předlitku. Usměrněné tuhnutí, charakteristické 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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pro zvýšené licí teploty, s typickou strukturou sloupkovitých krystalů je nahrazováno při 

použití EMS homogenní globulární strukturou jemných rovnoosých krystalů. Pohyby kovu 

vedou současně k vyššímu teplotnímu gradientu na rozhraní tuhá fáze - tavenina, což 

zpomaluje rychlost růstu krystalů v této oblasti a na druhé straně dochází k rychlejšímu růstu 

zárodků uprostřed tekutého kovu. Doplňujícím účinkem je skutečnost, že v důsledku míchání 

rychleji klesá teplota přehřátí kovu, což samo o sobě má za následek tvorbu globulární 

struktury [1]. 

Nežádoucí zvýšení licí teploty na ZPO vede bez použití EMS k prodlužování 

sloupcovité struktury až ke středu odlévaného předlitku. To vede k tvorbě kanálků, jimiž je 

kov nasáván k doplnění smršťujícího se objemu vyvolaného ochlazováním a tuhnutím. Tím 

jsou vytvořena středová segregační pásma, tedy oblasti bohatší na legovací prvky a nečistoty. 

Následkem míchání a výskytu globulární struktury jsou kanálky četnější a kratší, což vede 

k omezení středových segregací [1]. 

Kompenzací smršťování ve středu předlitku je kov nasáván z horní oblasti litého 

předlitku. Jsou-li kanálky ucpávány, dochází ke středové pórovitosti a přemostění dutin. 

U struktury zlepšené mícháním je uzavírání kanálků sníženo a středová pórovitost výrazně 

potlačena [1]. 

U radiálních ZPO mají vměstky sklon k vyplouvání a shlukování těsně pod vnějším 

povrchem předlitku. Při použití EMS jsou tyto částice pohybem rozptýleny rovnoměrně po 

celém průřezu [1]. 

1.3.1 Povrchová a podpovrchová kvalita 

Na povrchovou a podpovrchovou kvalitu má vliv pouze M - E M S , jelikož povrchová 

a podpovrchová zóna vzniká uvnitř krystalizátorů. Byly pozorovány dva hlavní efekty 

elektromagnetického míchání na kvalitu, a to: lepší čistota a redukce porezity. Použití míchání 

se projevuje na snížení povrchových vad o více než 90% ve srovnání bez používání míchačů. 

Bylo také zjištěno, že došlo i ke zlepšení kvality povrchu, a to v případě nízkého podílu 

povrchových vad v rozsahu jehlicových dírek, což je patrné z obr. 11, kde bílé tečky jsou 

povrchové vady. Snížení se pohybuje kolem 70 % při použitém míchání oproti vypnutému 

míchání [4]. 

V podpovrchové zóně se vliv míchače projeví na téměř úplném potlačení výskytu 

vměstků. Vlivem elektromagnetického míchání dochází také ke snížení počtu podélných 

trhlin, hlavně u vysokouhlíkových ocelí, kdy trhliny jsou redukovány o více než 50 % 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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v hloubce větší nebo rovné 3 mm, a pod povrchem i v nejbližším okolí je počet trhlin 

zredukován téměř na nulu [4]. 

Šířka rovnoosé oblasti je závislá na přehřátí oceli. Průměrné hodnoty šířky rovnoosé 

oblasti při míchání byly zúženy o cca 40 % a tím docházelo také ke snížení středové 

pórovitosti o asi 50 % (obr. 12) [4]. 

1.3.2 Osová segregace 

Je známo, že segregace u plynule odlévaných výrobků je nižší než u výrobků 

vyráběných klasickou cestou, tj. lití do kokil. Segregace v plynule odlévaných předlitcích je 

charakteristická tím, že se nachází pouze ve středové části. Velikost segregace úzce souvisí 

s formováním rovnoosé struktury v důsledku elektromagnetického míchání. V praxi platí, že 

čím větší je centrální rovnoosá struktura, tím menší je makrosegregace. Makrosegregace je 

chemická nestejnorodost v rozsahu, který převyšuje rozměry dendritů a primárního zrna [4]. 

V důsledku pohybu interdendritické taveniny obohacené legujícími prvky se vytváří 

pozitivní centrální segregace směrem ke středu předlitku. Před utuhnutím této obohacené 

taveniny je centrum předlitku působením elektromagnetického míchání vyplněno rovnoosými 

krystaly. To má za následek rozptýlení obohacené taveniny a získání homogenní centrální 

struktury, a to z hlediska jemnější struktury i chemického složení [4]. 

U vysokouhlíkových ocelí nám použití míchače typu M - E M S sníží centrální segregaci 

až o 50 %, ale u použití kombinace míchačů M+F-EMS se centrální segregace sníží až 

o 60 %. Z toho je vidět, že na centrální segregaci má vliv nejen samotné míchání, ale i různá 

kombinace míchačů a správné rozmístění (obr. 12) [4]. 

1.4 Negativní vliv elektromagnetického míchání 

V důsledku vyšších intenzit proudů, které jsou nutné pro vznik širší centrální rovnoosé 

zóny, mohou vznikat sekundární účinky s negativním vlivem na kvalitu plynule lité oceli. 

Existují tři základní negativní následky vlivu míchačů: 

• tvorba negativní segregace, tzv. bílý pruh, 

• strhávání licího prášku nebo strusky, a tím vznik vměstků, 

• opotřebení ponorné výlevky. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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1.4.1 Negativní segregace 

K negativní segregaci dochází v důsledku snížení teplotního gradientu během tuhnutí, 

a tím i ke zmenšení množství odvedeného tepla a snížení rychlosti tuhnutí. Během míchání 

oceli je negativní segregace zapříčiněná pohybem tekuté oceli podél kolumnární tuhnoucí 

fronty. Tzv. bílý pruh je představit el negativní segregace v plynule odlévaných předlitcích. Je 

viditelný díky zkoumání Baumannových otisků. Představuje typický důsledek vlivu míchače 

typu S-EMS. Velikost těchto bílých pruhů závisí na intenzitě míchání. Můžeme se jim 

vyhnout jemným mícháním, protisměrným mícháním nebo mícháním pomocí míchače 

M-EMS. Použitím míchače M-EMS je negativní segregace, díky vysokému tuhnoucímu 

poměru v prvních milimetrech pod povrchem, velmi malá [4]. Na obr. 13 je Baumannův otisk 

vzorků s výrazným bílým pruhem na kruhovém předlitku. 

1.4.2 Vměstky vzniklé vtahováním licího prášku nebo strusky 

Na vtahování licího prášku nebo strusky do oceli má vliv míchač typů M-EMS. Ke 

strhávání a následnému výskytu vměstků při použití míchače M - E M S může docházet v těchto 

třech případech [4]: 

• Odlévání čtvercových nebo obdélníkových předlitků: velmi vysoká intenzita 

míchání vytváří v rozích krystalizátoru víření, čímž dochází ke vtahování licího 

prášku podél rohů a vzniku povrchových vad. K tomu dochází v případě vysoké 

intenzity míchání nebo nesprávného přidávání licího prášku do krystalizátoru. 

Tomuto jevu lze předcházet automatickým nastavením dávkování licího prášku 

a licích podmínek. 

• Odlévání kruhových profilů: meniskus v krystalizátoru je snížen vlivem větší 

rotace oceli na rozdíl od čtvercových nebo obdélníkových formátů. Natavený licí 

prášek se nahromaďuje kolem ponorné výlevky a kolem stěn krystalizátoru. Tím 

se snižuje mazání a postupně je licí prášek vtahován a vznikají povrchové vady. 

Tomu lze předcházet správným dávkováním licího prášku a úpravou intenzity 

míchání. 

• Nedostatečná hloubka ponořené ponorné výlevky: licí prášek nebo struska je 

při nesprávném ponoření ponorné výlevky v krystalizátoru nasána do oceli, a tím 

prudce naroste obsah vměstků v oceli. Tento jev se může stát i při vypnutém 

míchání oceli, jestliže není kontrolována hladina v krystalizátoru. Ale při 

elektromagnetickém míchání to má větší vliv, jelikož rotace oceli při míchání 
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snižuje meniskus a tím je jednodušší nasávání licího prášku nebo strusky do 

ponorné výlevky. 

1.4.3 Opotřebení ponorné výlevky 

Často se uvádí, že v mnoha případech je opotřebení ponorné výlevky způsobeno 

působením míchače typu M-EMS. To nastává hlavně při odlévání malých profilů. Bylo 

prokázáno, že kov uvnitř výlevky necirkuluje působením elektromagnetického míchání, 

a tudíž nemá vliv na opotřebení ponorné výlevky. Ale na opotřebení má vliv licí prášek nebo 

struska nasáta dovnitř ponorné výlevky a tím vnitřní opotřebení probíhá rychlostí 10 mmh - 1 , 

zatímco obvyklé vnější opotřebování je v rozsahu 1 mmh - 1 . Bylo také prokázáno, že při 

hloubce ponoru ponorné výlevky větší než 100 mm je zachycování licího prášku nebo strusky 

vyloučené dokonce i při vysoké intenzitě míchání míchačem M-EMS. Z tohoto důvodu je 

doporučováno, aby hloubka ponoření ponorné výlevky byla větší než 100 mm, ale obvykle se 

pohybuje okolo 130 mm [4]. 

Na obr. 14 je zobrazen řez ponorné výlevky s výrazným vnitřním opotřebením 

vzniklým nad úrovní menisku. 
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2 ROZBOR LITERÁRNÍCH POZNATKU 

Druhá část této diplomové práce je zaměřená na rozbor zahraničních literárních 

poznatků se zaměřením na provozní aplikaci technologie elektromagnetického míchání oceli. 

Pomocí těchto rozborů lze získat konkrétní představu o problematice a provozních 

možnostech technologie elektromagnetického míchání. 

2.1 Zkušenosti s provozováním S-EMS při plynulém odlévání oceli 

V článku [6] autoři popisují vliv elektromagnetického míchání pod krystalizátorem na 

odlévanou strukturu sochorů. Rozsáhlé testy byly prováděny na sochorovém ZPO v I M A T R A 

Steel Works a K O V E R H A L Steel Works ve Finsku. Testy byly realizovány ve spolupráci 

s Concast A G a fyzikálně-metalurgickou laboratoří Technické Univerzity v Helsinkách. 

Autoři uvádějí, že s rostoucím přehřátím oceli vzniká sloupcovitá struktura, která 

napomáhá vzniku centrální segregace a hrubé pórovitosti. Je znám přínos 

elektromagnetického míchání na zvýšení oblasti centrální rovnoosé zóny, a tím potlačení 

vrcholu segregace. Pro eliminaci středové segregace a pórovitosti autoři vyvinuli ve 

spolupráci s firmami C E M a IRSID rotační systém míchání a ten byl použit na ZPO 

v I M A T R A Steel Works. Provedená zkušební série a získané výsledky byly základem pro 

konstrukci druhého prototypu se zvýšeným výkonem, který byl uveden do provozu v 

K O V E R H A L Steel Works. V ocelárně I M A T R A bylo provedeno 20 taveb s mícháním a 

v K O V E R H A L U bylo provedeno 40 zkušebních taveb [6]. 

V tab. 4 jsou uvedeny parametry jednotlivých ZPO a parametry míchání. Síla 

elektromagnetického pole v centrální oblasti míchání na ZPO v I M A T R A byla 0,030 T, 

zatímco na ZPO v K O V E R H A L byla 0,054 T, a tím bylo možné zajistit větší pružnost 

hodnocení systému míchání [6]. 

Při vysokých teplotách přehřátí je celá licí struktura sloupcovitá, pouze malá oblast 

začátku tuhnutí je rovnoosá (obr. 15). Při stejném přehřátí, ale s použitím míchače, je 

struktura více homogenní a nesloupcovitá (obr. 16). Při zvýšené síle míchání lze pozorovat 

bílé čáry, ale úpravou hodnot míchače lze tomuto negativnímu jevu zabránit [6]. 

Výzkum prokázal, že rotačním míchačem s jednou cívkou nelze zcela zabránit 

středové segregaci, ale lze j i aspoň částečně omezit. Makrosegregace byla zkoumána ve 

vybraných oblastech v závislosti na utuhlé struktuře. Pro zkoušku bylo vyvrtáno 0,25 g třísek, 

které byly analyzovány na obsah uhlíku na analyzátoru LECO. Z výsledků, které jsou 

uvedeny na obr. 17, bylo vidět, že změna obsahu uhlíku podél osy byla nižší, když bylo 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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aplikováno elektromagnetické míchání. Bylo také zjištěno, že při elektromagnetickém 

míchání nevzniká uhlíková segregace [6]. 

Na obr. 18 je shrnut poměr uhlíkové segregace oproti přehřátí pro klasické odlévání 

a pro odlévání s mícháním. Vliv vysokého přehřátí tekuté oceli na segregaci je snížen o 10 % 

při použití elektromagnetického míchání [6]. 

Elektromagnetické míchání snižuje tvorbu osové pórovitosti. Množství středové 

pórovitosti, která byla měřena od celkové délky dutiny, lze snížit až o 46 %. Pórovitost byla 

rovnoměrněji rozmístěná v centrální části a průměrná velikost dutin byla menší [6]. 

Plynule odlévané sochory s mícháním i bez míchání byly válcovány do drátů 

o průměru 5,5 mm. Na těchto drátech byly zkoumány mechanické vlastnosti, a to tahovou 

zkouškou na vzorku odebraného uprostřed svitku. Vyválcovaný drát ze sochorů s použitím 

míchání vykazoval mnohem menší odchylky mechanických vlastností. Statistické 

vyhodnocení tahové zkoušky a výsledky ze zkoušek vzorků z počátku a z konce svitku jsou 

uvedeny v tab. 5 a potvrzují výše zjištěné poznatky. Na závěr článku [6] autoři uvádějí 

získané poznatky: 

o Získané výsledky prokázaly, že elektromagnetické míchání má vliv na odlitou 

strukturu plynule odlévaných 100 x 100 mm sochorů, jejich vzhled byl 

homogennější. 

o Pro přehřátí 30K je sloupcovité tuhnutí částečně potlačeno, aby se centrální část 

navýšila o rovnoosé tuhnutí. 

o A bylo také dosaženo rovnoměrnějšího rozmístění legujících prvků a nepravidelný 

vznik centrálních porezit byl nahrazen jemnou porezní strukturou. 

o Výsledky zkoušek v tahu na teplém válcovaném drátu potvrzují tato zjištění. 

Mechanické vlastnosti drátu válcovaného ze sochorů s použitím míchání vykazují 

menší výkyvy hodnot. 

2.2 Snižování makrosegregace u vysokouhlíkových ocelí použitím 

různých kombinací EMS 

V článku [7] je popsán vliv různých typů EMS na snižování makrosegregace. Hlavním 

cílem byla redukce makrosegregace kombinací různých míchačů (M-EMS, S-EMS a F-EMS). 

Provozní testy byly provedeny na ZPO firmy Posco, a to konkrétně na blokovém ZPO 

o rozměru krystalizátoru 250 x 300 mm a na sochorovém ZPO o rozměru krystalizátoru 

160 x 160 mm. Na každém licím proudu těchto ZPO byly umístěny různé kombinace 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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míchačů EMS. Parametry těchto míchačů jsou v tab. 6. Experiment byl prováděn při lití čtyř 

vysokouhlíkových ocelí a jedné středně uhlíkové oceli. Tyto uvedené oceli se běžně odlévají 

na obou ZPO. V tab. 7 je uvedené chemické složení těchto ocelí [7]. 

Stupeň makrosegregace byl hodnocen při různých licích rychlostech a různých 

kombinacích míchačů (EMS). Vliv míchače (F-EMS) na tloušťku polotuhé promíchávané 

zóny byl pak nepřímo zkoumán porovnáním výsledků obsahů uhlíku u všech těchto pěti ocelí, 

přičemž tloušťka polotuhé promíchávané zóny míchače (F-EMS) byla měřena z 

Baumannových otisků předlitků blokového a sochorového ZPO [7]. 

Experimenty s různými typy míchačů (EMS) byly provedeny při lití oceli S72 za 

následujících podmínek [7]: 

• Při licí rychlosti v = 0,7 m-min -1 pro blokové ZPO: 

- bez EMS, 

- s S-EMS, 

- s S+F-EMS. 

• Při licí rychlosti v = 1,8 m-min -1 pro sochorové ZPO: 

- bez EMS. 

- s M-EMS, 

- s M+S+F-EMS. 

Za účelem sledování vlivu jednotlivých míchačů EMS na tvar a konec polotuhé 

promíchávané zóny byl proveden experiment pomocí přídavků Pb, jak pro blokové tak i pro 

sochorové ZPO. Zkušební podmínky jsou uvedeny v tab. 8 [8]. Pro hodnocení byly vybrány 

různé vzorky. Umístění a rozměry jednotlivých vzorků jsou zobrazeny na obr. 19 a parametry 

jsou uvedeny v tab. 9. Pro hodnocení makrosegregace byly zvoleny tyto metody [7]: 

• baumannův otisk, 

• analýza makroleptu, 

• zobrazovací analýza, 

• vizuální analýza. 

Kvantitativní vyhodnocení makrosegregace bylo provedeno hlavně prostřednictvím 

výsledků zobrazovací analýzy. U vzorků B a D byla použita zobrazovací analýza 

100 x 100 mm, jak je uvedeno na obr. 19. Za účelem ověření mechanismu redukce 

makrosegregace byly sestaveny koncepční diagramy příměsí v různých pozicích nad centrální 

osou. Konfigurace vzorků je uvedena na obr. 20 [7]. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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Makrosegregace, která zahrnuje také semi-makrosegregace, byla hodnocena pomocí 

kvantitativních hodnotících metod [8]. Touto metodou se hodnotí šest faktorů, mezi něž patří: 

• plošné frakce, 

• velikost rozložení centrální pórovitosti, 

• segregační skvrny P a M n získané z vizuální analýzy zobrazených výsledků na 

podélné části 100 x 100 mm blokových a sochorových předlitků. 

Na obr. 21 je uvedeno velikostní rozložení frakcí centrální pórovitosti a segregačních 

skvrn P a M n v sochorových předlitcích oceli S72 za různých kombinací míchačů EMS a jsou 

tam také uvedeny šipky, které ukazují největší velikost póru nebo skvrn pozorovaných 

u každé kombinace míchačů [7]. 

Tímto způsobem bylo stanoveno relativní pořadí centrální čistoty v rámci oblasti 

frakcí centrální pórovitosti a segregačních skvrn P a Mn. Relativní stupeň centrální čistoty je 

definován jako průměrná hodnota pořadí šesti centrálních čistot, které dávají hodnotu 1,33 pro 

míchač typu M-EMS a 3,0 pro technologii bez EMS. Výsledky pro bloky a sochory oceli S72 

pro různé typy míchačů EMS jsou uvedeny na obr. 22. Z výsledků je patrné, že středová 

čistota oceli S72 může být zlepšována nejefektivněji při použití míchačů typu S+F-EMS pro 

blokové předlitky a pomocí míchačů typu M+S+F-EMS pro sochorové předlitky [7]. 

Tloušťka polotuhé promíchávané zóny finálním míchačem (F-EMS) představuje jeden 

z velmi důležitých parametrů lití. Tloušťka polotuhé promíchávané zóny byla určena 

pozorováním umístění bílého pásu a také díky porovnání s výpočty z modelu tuhnutí [9]. 

Obr. 23 zobrazuje relativní stupeň centrální čistoty v závislosti na různých tloušťkách 

polotuhé promíchávané zóny finálním míchačem (F-EMS) pro blokové předlitky oceli P70, 

S82 a SU2 a pro sochorové předlitky oceli S72 a S30. Jak je patrné z obr. 23, nejlepší 

centrální čistota byla dosažena pro blokové předlitky oceli P70, S82 a SU2 v tloušťce 

polotuhé promíchávané zóny 70, 54 a 30 mm a pro sochorové předlitky oceli S30 a S72 to je 

65 a 55 mm [7]. 

Struktura tuhnutí byla získána pomocí koncentrací Mn a Cr z centrální části blokových 

a sochorových předlitků v závislosti na různé kombinaci míchačů a různých tloušťkách 

polotuhé promíchávané zóny pomoci F-EMS. Jako příklad byla uvedena koncentrace M n 

v pozicích 5, 10, 20 a 30 mm při lití sochorů oceli S72 při různých kombinacích míchačů, viz 

obr. 24 [7]. 

V tab. 10 jsou uvedeny solidifikační struktury centrální části bloků a sochorů při 

použití různých kombinací míchačů EMS. Z této tabulky vyplývá, že bloky s nejlepší 

středovou strukturou obsahovaly určité množství malých segregačních skvrn. U sochorů při 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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odlévaní s použitím míchačů typu M+S+F-EMS byla dosažena nejlepší středová struktura, ale 

byly nalezeny malé segregační skvrny v tuhnoucí struktuře v tloušťce 5 a 10 mm [7]. 

Profil a chování polotekuté promíchávané zóny v jádru předlitku a její konec byl 

zkoumán při použití různých kombinací míchačů, ale hlavně při testu přidávání Pb do 

krystalizátoru, společně s analýzou přenosu tepla za použití tuhnoucího modelu [10]. Na 

obr. 25 jsou R T G snímky, na nichž je viditelná penetrace Pb v sochorech oceli S72 při 

odlévaní konstantní rychlostí 1,9 m-min -1 a v závislosti na kombinaci míchačů EMS. Při 

tuhnutí sloupcovitých dendritů bez EMS je penetrace Pb do polotuhé promíchávané zóny 

snadnější než při rovnoosém dendritickém tuhnutí s použitím kombinace míchačů typu 

M-EMS nebo M+S+F-EMS. Na Obr. 26 jsou R T G snímky, na kterých je zobrazena 

penetrace Pb v centrální časti sochorů oceli S72 při použití kombinace míchačů M+S+F-EMS 

při třech různých rychlostech lití 1,8; 1,9 a 2,0 m-min-1[7]. 

Na obr. 27 je znázorněná závislost mezi optimální tloušťkou polotuhé promíchávané 

zóny a obsahem uhlíku pro vysokouhlíkové oceli použité pro odlévání bloků a sochorů. Dále 

byl vypočítán lokální čas solidifikace t c mezi pevnou frakcí 0,3 < fS <0,7 ze solidifikačního 

modelu [10]. Byl zjištěn delší čas solidifikace pro ocel s vyšším obsahem uhlíku [7]. 

Závěrem autoři [7] uvádějí, že provozními experimenty byly zjištěny důležité 

výsledky, pomocí kterých lze zajistit mechanizmus redukce makrosegregace a chování 

polotuhé promíchávané zóny při použití různých kombinací EMS. Výsledky tohoto 

experimentu lze shrnout do těchto bodů [7]: 

o Kombinace míchačů S+F-EMS pro blokové ZPO a M+S+F-EMS pro sochorové 

ZPO se projevila jako nejefektivnější způsob míchání pro snížení makrosegregace. 

Tyto kombinace míchačů zajišťují rychlejší tuhnutí oceli během závěrečné fáze 

tuhnutí a poskytují jemnější rozložení pórovitosti a segregačních skvrn v celé 

centrální oblasti předlitků. 

o Optimální tloušťka polotuhé promíchávané zóny pro blokové předlitky oceli P70, 

S82 a SU2 byla stanovená na 70, 54 a 30 mm a pro sochorové předlitky oceli S30 

a S72 to je 65 a 55 mm. 

o Optimální tloušťka polotuhé promíchávané zóny finálním míchačem F-EMS je 

větší při odlévaní do bloků než u sochorů. A to díky tomu, že rotační finální 

míchání u sochorového ZPO poskytuje více koncentrované a kratší míchání 

v centrální oblasti ve srovnání s lineárním finálním mícháním u blokového ZPO. 

F-EMS na sochorovém ZPO může míchat polotuhou oblast s vyšším podílem 

pevných částic vzhledem k jemné rovnoosé struktuře vzniklé M-EMS na 
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sochorovém ZPO ve srovnání s hrubými rovnoosými krystalky vytvořenými 

pomocí S-EMS na blokovém ZPO. 

o Zjistilo se, že ukončení koncové polohy polotuhé promíchávané zóny lze zkrátit 

použitím M-EMS a tím dosáhnout zmenšení šířky polotuhé promíchávané zóny 

v oblasti jejího konce. 

2.3 Metalurgické vlastnosti jedno a dvou cívkových EMS při odlévání 

vysokouhlíkových sochorů 

Autoři článku [10] popisují studii provedenou v závodě CONTRECOEUR Works, 

Mittal Canada Inc. na porovnání vlivů jedno a dvou cívkových elektromagnetických míchačů 

na metalurgické vlastnosti vysokouhlíkových ocelových sochorů. 

Na základě provozních experimentů byl potvrzen příznivý vliv vysoké intenzity 

elektromagnetického míchání v krystalizátoru, a to na zlepšení kvality odlévaných předlitků 

a na uhlíkovou segregaci. Nicméně byl také pozorován negativní vliv vysoké intenzity 

míchání v krystalizátoru, a to při v praxi používaném odlévání s ponornými výlevkami. 

Negativní vliv spočívá ve vtahování licího prášku z povrchu dovnitř do tekuté lázně, a dále 

také ve zvýšeném opotřebení ponorných výlevek. Nalezení rovnováhy mezi požadavky na 

vysokou intenzitu míchání objemu formy a omezením intenzity míchání v oblasti menisku je 

dle autorů vždy náročné [10]. 

U jedno cívkových míchačů se většinou správného nastavení intenzity míchání 

dosahuje nastavením proudu přiváděného do cívek míchače nebo montáží méně výkonných 

míchačů. Dvou cívkový míchač poskytuje nezávislé ovládání intenzity míchání jak v objemu 

krystalizátoru, tak v oblasti menisku. Dvou cívkový míchač je zobrazen na obr. 28. Horní 

míchač dvou cívkového míchače funguje jako elektromagnetická brzda, která má za cíl snížit 

pohyb v oblasti menisku. Hlavní míchač na druhou stranu poskytuje vysokou intenzitu 

míchání ve zbytku krystalizátoru. Redukce rychlosti míchání v menisku, a zejména její 

přiblížení na nulovou úroveň, vede k určitému poklesu rychlosti míchání až o 20 %[10]. 

Autoři článku [10] porovnávají působení uvedených dvou způsobů, tj. redukce proudu 

dodávaného do jedno cívkového EMS a vliv brzdění získaného u dvou cívkového EMS, 

a to z důvodu výraznějšího vlivu na metalurgickou výkonnost EMS a z hlediska utuhlé 

struktury a středové segregace uhlíku. 

Výzkum byl proveden na šesti proudem sochorovém ZPO o rozměru (kvadrát 

120 x 120 mm). Experimenty byly prováděny při výrobě čtyř taveb vysokouhlíkové oceli. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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Chemické složení čtyř odlévaných taveb je uvedeno v tab. 11. Jedna tavba byla odlévaná 

s dvou cívkovým EMS při různých provozních nastaveních a zbylé tři tavby byly odlévány 

s konstantním nastavením EMS. Z důvodu eliminace vlivů dalších faktorů bylo různé 

nastavení použitého EMS u první tavby provedeno na stejném licím proudu. Parametry taveb 

jsou uvedeny v tab. 12. Z této tabulky je také vidět, že část tavby byla odlita s hlavním 

míchačem bez použití brzdění, čímž byly vytvořeny podmínky typické pro jedno cívkové 

EMS. Vstupní proud pro hlavní míchač 254 A byl navržen na základě dřívější studie [11] 

v CONTRECOEUR Works. Studie [11] měla za cíl najít maximální intenzitu míchání pouze 

s hlavním míchačem, aniž by docházelo ke strhávání prášku a nadměrné erozi výlevek. Studií 

byly tyto podmínky dosaženy při 225 A na míchači, ale na základě sledování byl proud na 

hlavním míchači rozšířen na 254 až 305 A. Brzdění se používalo při aktuálním nastavení na 

hlavním míchači 356 až 390 A, což je nastavení pro provozní podmínky dvou cívkového 

EMS. Toto nastavení bylo použito pro zbylé tři tavby. Licí parametry se lišily od první tavby, 

viz tab. 13. Jak je vidět z tab. 13, rychlost lití byla podstatně nižší a přehřátí oceli bylo 

v širším rozmezí než u první tavby [10]. 

Pro hodnocení vlivu podmínek míchání na ztuhlou strukturu a středovou uhlíkovou 

segregaci byly odebrány vzorky sochoru z první tavby pro jednotlivá nastavení EMS. Vzorky 

byly nařezané na příčné a podélné části. Příčné řezy byly navrtané v metalurgickém centru pro 

získání vzorku pro spalinovou analýzu. Podélné řezy byly použity k vyhodnocení utuhnuté 

struktury pomocí Baumanových otisků síry. Spalinová analýza byla provedena na analyzátoru 

L E C O [10]. 

Příklady oscilačních vrásek na sochorech při různém nastavení míchače EMS jsou pro 

představu uvedeny na obr. 29. Z obr. 29 a) a b) jsou vidět oscilační vrásky na sochorech 

s mícháním pouze hlavního míchače (nastavení 1 a 2) a mají zřetelně zvlněný tvar, zatímco 

sochory míchané s dvou cívkovým EMS mají ploché oscilační vrásky. Je také vidět, že zvlněný 

tvar oscilačních vrásek je hlubší než ploché oscilační vrásky. Zvlněný tvar oscilačních vrásek 

a vzdálenost mezi vrcholy a údolí vln charakterizují prohlubně menisku v důsledku míchání 

rotačními pohyby. Na základě vzdálenosti oscilačních vrásek mezi vrcholy a údolím vln, 

mícháním bez brzdění lze vytvořit významnou rychlost na menisku [10]. 

U plochých oscilačních vrásek získaných nastavením EMS 3 a 4 (s brzděním), je 

uvedeno, že meniskus je klidný a stabilní. Zlepšení stability menisku dosaženého u dvou 

cívkového EMS s brzděním bylo potvrzeno přímým měřením kolísání hladiny menisku a také 

pomocí numerické simulace proudění. Významné snížení fluktuace menisku se považuje za 

měřitelné zlepšení procesu [10]. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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Baummanovy otisky struktury vzorků z první tavby jsou zobrazené na obr. 30. 

Z obrázku je patrné nedostatečné míchání pro první tři nastavení EMS, tj. 254 a 305 A na 

hlavním míchači bez brzdění a 356 A s brzděním. Rozvětvené dendrity jsou ve velkém počtu 

rozptýleny v celé rovnoosé matici. K určitému zlepšení dochází získáním rovnoosé struktury, 

dalším zvýšením proudu na hlavním míchači z 356 na 390 A. Toto strukturní zlepšení se 

neprojeví v ose pórovitosti, která u těchto nastavení byla výraznější. Jednotlivé velikostí pórů 

dosahují v některých případech i 2,5 mm. Bez ohledu na změny kvality struktury je velikost 

rovnoosé zóny stěží ovlivněna různými nastaveními parametru EMS, zůstává v rozmezí 55 až 

60 % [10]. 

Průměrná hodnota a směrodatná odchylka podílu středové uhlíkové segregace souvisí 

s různými nastaveními EMS, hodnoty používané u první zkušební tavby jsou shrnuty 

v tab. 14. Jak je patrné z tab. 14 horší případ segregace souvisí s prvním nastavením EMS, 

tj. 254 A na hlavním míchači bez brzdění. Segregace byla zlepšena u ostatních nastavení 

EMS, a to především prostřednictvím snížení směrodatné odchylky. Jak je patrné z profilu 

uhlíkové segregace na obr. 31 počet segregačních vrcholů (stejné nebo vyšší než Kc = 1,20) 

se snížil na 9 pro nastavení EMS 254 A a na 4 s nastavením EMS s brzděním. Ačkoli byly 

3 vrcholy při nastavení EMS 305 A bez brzdění. Lze poznamenat, že v tomto případě byla 

snížená intenzita sekundárního chlazení při tomto nastavení EMS (tab. 14), a to by mohlo mít 

vliv na uhlíkovou segregaci [10]. 

Kc = (1) (2) 

kde Kc je středová uhlíková segregace (1), 

Y : r - součet jednotlivých poměru uhlíkové segregace (1), 
CB 

n - počet jednotlivých stupňů uhlíkové segregace (1). 

Na obr. 32 jsou uvedené profily segregace uhlíku u tří taveb, přičemž míchání bylo 

nastaveno na 390 A na hlavním míchači a bylo použito brzdění. Z obr. 32 je vidět, že 

segregační vrcholy byly menší než Kc = 1,2 [10]. 

Z porovnání jedno cívkových a dvou cívkových míchačů v článku [10] autoři uvádějí 

následující důležité poznatky: 

o Středové segregace uhlíku u vysokouhlíkových sochorů byla nižší u dvou cívkovým 

EMS než u jedno cívkových EMS, které ale pracovaly s nižší intenzitou míchání 

z důvodů používání ponorných výlevek. 

o Licí rychlost ovlivňuje segregaci uhlíku ve vysokouhlíkových sochorech a lze 

dosáhnout určité úrovně vzhledem k danému odlévání a parametrům EMS.  

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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o Dvou cívkové EMS zajišťuje podmínky pro praktické odlévání s ponornými 

výlevkami bez zachytávání licího prášku a nadměrnému opotřebení výlevek při 

použití vyšší intenzity míchání. 

o Řízení intenzity míchání v oblasti menisku u dvou cívkových EMS vede ke zlepšení 

oscilačních známek a zlepšení kvality povrchu sochorů. 

2.4 Zkoumání morfologie a segregace v plynule odlévaných 

vysokouhlíkových sochorech 

Autoři článku [12] se zabývají zkoumáním morfologie a středové makrosegregace ve 

vzorcích sochoru plynule lité vysokouhlíkové oceli. Cílem bylo stanovit chování šesti 

proudého ZPO se zakřiveným krystalizátorem bez elektromagnetického míchání při odlévaní, 

ale v závislosti na přehřátí oceli a sekundárním chlazení. Tento experiment byl prováděn na 

ZPO v závodu T A T A STEEL v Indii, na šesti proudem sochorovém ZPO, které slouží pro 

odlévání sochorů o rozměru 125 x 125 mm. Charakteristika morfologie a středové segregace 

sochorů byla zkoumána na vzorcích odebraných v ocelárně T A T A STEEL v souvislosti 

s provozními parametry licího stroje. Výzkum byl proveden současně se zaměřením na 

účinnost sekundárního chlazení. Účinnost sekundárního chlazení byla sledována pomocí 

studia střední vzdálenosti dendritických ramen na různých místech vzorků sochorů, V rámci 

provozních experimentů byly následující činnosti [12]: 

• odběr vzorků z plynule litých vysokouhlíkových sochorů a odpovídajících dat 

odlévání, 

• hodnocení segregaci pomoci Baumanových otisků síry, 

• zkoumaní makrostruktury vzorků, 

• stanovení stupně segregace uhlíku, síry, fosforu a manganu, 

• měření vzdálenosti dendritických ramen na různých místech sochorů, 

• korelace stupně segregace. 

Všechny vzorky sochorů byly odebrané z určitého licího proudu za účelem odstranění 

vlivu proměnlivosti licích proudů. Licí rychlost byla ve všech případech téměř konstantní 

2,5 m min - 1. Při odběru vzorků byla vždy měřena teplota tekuté oceli v mezipánvi. Pro 

každou teplotu byly odebrány 2 - 3 vzorky o délce 20 cm. Vzorky byly odebrány na začátku, 

uprostřed a na konci předlitku, a to pro posouzení vlivu přehřátí. V tab. 15 jsou uvedeny 

specifikace některých odebraných vzorků. U každého příčného a podélného vzorku byla 

zkoumána morfologie i segregace. Z jednoho konce vzorku sochoru byl uřezán příčný vzorek 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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o tloušťce 15 mm a zbývající délka 160-180 mm sloužila pro hodnocení v podélném směru. 

Vzhledem ke kolísavému profilu tuhnutí ve směru lití u plynulého odlévání musí mít podélné 

vzorky odpovídající délku, jinak nelze různé středové segregace zachytit správně. 

Baumannové otisky sloužily pro výzkum segregačních vzorů v sochorových sekcích. Po 

Baumannových otiscích byly sochorové vzorky leptány pro hodnocení makrostruktury pomoci 

mikroskopu [12]. 

Kvantitativní měření makrosegregace, tj. profilu segregace, lze získat pouze 

chemickou analýzou různých míst sochorových sekcí. Segregace byla určena chemickou 

analýzou vyvrtaných vzorků. Chemické analýzy C a S u všech vzorků byly stanoveny na 

spalinovém analyzátoru LECO, zatímco P a M n byly analyzované v některých případech 

chemickými metodami za mokra. K měření vzdálenosti dendritických ramen byly vzorky 

zkoumané na snímkovém analyzátoru. Pro každou lokalitu bylo zaznamenáno okolo 50 

měření [12]. 

Přehřátí tekuté oceli výrazně ovlivňuje morfologii a rozsah makrosegregace v odlitku. 

Výzkum makrostruktury odhalil zchlazené, sloupcovité a rovnoosé zóny po markoleptaní 

sochorových vzorků. Platí, že zjištěná ochlazená zóna je nejednotná na všech plochách 

sochoru a její tloušťka je různá 3 až 8 mm. Rovnoosá zóna byla většinou asymetrická kolem 

středu sochoru. Sochory odlévané při vyšším přehřátí měly převládající hrubou sloupkovitou 

strukturu, zatímco odlévané při nízkém přehřátí měly velkou rovnoosou zónu. Na obr. 33 jsou 

poměry rovnoosých zón při různém přehřátí. Je zřejmé, že rovnoosá zóna s nárůstem přehřátí 

tekuté oceli klesá [12]. 

Na obr. 34 jsou Baummanový otisky, na kterých jsou patrné odchylky segregačních 

vzorů s klesajícím přehřátím. Na obr. 34 a) a b) jsou zobrazené vzorky při přehřátí nad 21 °C. 

Tyto vzorky se vyznačují pravidelnými sloupkovitými mosty a strukturou mini-ingotu 

s charakteristickým U typem. Frekvence U pásma v otiscích měřená jako vzdálenost mezi 

dvěma mosty se snížila s klesajícím přehřátím oceli. Mostové intervaly ve vzorcích sochoru 

jsou různé 25 až 84 mm. Maximální mostový interval byl naměřen v sochoru při přehřátí 

47 °C (obr. 34 a), zatímco u sochorů odlévaných při přehřátí 21 °C (obr. 35 a) nebyly 

zjištěny žádné významné sloupcovité mosty. Sloupkové mosty vznikají jako důsledek 

nestabilního růstu vlivem teplotních fluktuací na začátku tuhnutí. Při vysokém přehřátí je 

rozsah teplotní fluktuace větší, což vyvolá nestabilní růst, ke kterému dochází poměrně brzy 

během tuhnutí a vede k poměrně velké tzv. mini-ingot struktuře v odlévaném sochoru. Přímo 

pod mosty bylo přítomno smrštění - dutiny. Dutiny nebo potrubí se tvoří v důsledku 

nedostatečného naplnění taveniny v prostorách vytvořených tuhnoucím smrštěním, zejména 
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v závěrečné fázi tuhnutí. Všechny sochory odlévané při přehřátí nad 21 °C obsahují 

významné zmenšení dutin různých rozměrů. Průměr dutin je různý: 5 až 9 mm a rozmanité 

délky: 14 - 40 mm. Největší dutina byla pozorována ve vzorku odlévaného při přehřátí 47 °C. 

Při nízkém přehřátí vzorků obr. 35 a) a b) byla významná rovnoosá struktura a byly přítomné 

pouze jemné porezity o průměru několik málo milimetrů [12]. 

Na obr. 34 a) a b) je patrná významná osa segregace. Rozsah segregace byl výraznější 

po smrštění dutin obr. 34. Šířka makrosegregačních oblasti má významný vliv na rozsah 

homogenizace nebo eliminaci segregace při následném válcování sochorů. Čím větší je velikost 

segregační oblasti, tím obtížnější je dosažení homogenizace. Ve všech sochorech s převážně 

sloupkovitou strukturou byla průměrná šířka segregační oblasti okolo 6-10 mm [12]. 

Stupeň segregace C, S, P a M n byl stanoven na základě chemické analýzy vzorků 

odebraných vrtáním v různých místech. Vliv přehřátí na segregační strukturu a segregační 

profil některých sochorových vzorků je uveden na obr. 34 a 35. Podélné segregační profily 

vykazují kolísání mezi maximální a minimální mírou segregace. Míra kolísání je větší 

a stupeň středové segregace je vysoký v sochorech odlévaných s vyšším přehřátím obr. 34 a) 

a b). U těchto sochorů byly pozorovaný významné středové segregační místa a U pásma. 

Stupeň segregace se snižuje se snižujícím se přehřátím obr. 35 a) a b). U-pásma prakticky 

chybějí u sochorů odlévaných s přehřátím pod 23 °C, ale začala se objevovat V-řádky pod 

tímto přehřátím. Přehřátí kolem 21 -23 °C je přechodným bodem pro segregační vzory ze 

středových U na středové V segregace [12]. 

Pro maximální stupně segregace C, S, P a Mn byly zjištěny tyto hodnoty 1,9; 2,64; 

1,99 a 1,25. Maximální stupeň segregace v sochoru byl považován za index kvality, což 

naznačuje vliv segregace na pevnost drátu vyrobeného z těchto sochorů během operace tažení 

drátu v provozu. Maximální segregace C je úměrná procentuální ploše rovnoosé zóny 

sochorových vzorků a je znázorněna na obr. 36 [12]. 

Rychle ochlazená, sloupkovitá a rovnoosá zóna v makrostruktuře vzorků sochoru je na 

obr. 37. Jemná struktura rychle ochlazené zóny je charakteristická rychlým tuhnutím 

roztavené oceli v menisku. Mimo krátkých vzdáleností od povrchu k rychlému zhrubnutí 

sloupkovitých dendritů dochází v důsledku snížení odvodu tepla k povrchu. Směrem k centru 

je pozorována zcela rovnoosá struktura. Prakticky ve všech vzorcích byla pozorována asi 6 až 

10 mm tlustá smíšená sloupkovito-rovnoosá oblast, což naznačuje, že přechod ze sloupcovité 

na rovnoosou strukturu nebyl ostrý. Zaoblené rysy rovnoosých struktur jsou úseky 

sekundárních dendritických ramen (obr. 37) [12]. 
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Závěrem autoři uvádějí tyto hlavní zjištění, které mají vliv na morfologii a segregaci 

u vysokouhlíkových předlitků [12]: 

o Výzkum makrostruktury vzorků sochorů ukázal převážně sloupkovitou strukturu 

spojenou s vysokým stupněm segregace a pórovitosti ve vzorcích sochorů odlitých 

s vyšším přehřátím. Tyto sochory obsahují pravidelné sloupcovité můstky 

a mini-ingot strukturu s charakteristickým vzhledem ve tvaru písmene U. 

o Rovnoosá zóna byla většinou asymetrická kolem centra sochorových vzorků. Bylo 

zjištěno, že oblast rovnoosé zóny klesá s nárůstem přehřátí v mezipánvi. Středová 

segregace a pórovitost se snižuje ze zvyšující se rovnoosou zónou. 

o Přechod segregace z typu U na typ V byl pozorován okolo přehřátí v mezipánvi 

21 - 23 °C. Rozsah V-segregace postupně rostla s rostoucí rovnoosou strukturou. 

Stupeň segregace podél V-line byl také vysoký. 

o Maximální stupně segregace byly zjištěny tyto C = 1,9; S = 2,64; P = 1,99 

aMn = 1,25. Vrchol nebo maximální stupeň segregace byl považován za index 

kvality litého sochoru, a to bylo vztaženo k přehřátí tekuté oceli při odlévání. 

o Účinnost sekundárního chlazení byla hodnocena měřením vzdálenosti 

sekundárních dendritických ramen na různých místech v sochoru. Vzdálenosti 

sekundárních dendritických ramen se měnily v širokém rozsahu, což ukazuje na 

nerovnoměrné sekundární chlazení. 

o Stupeň segregace C, S, P a Mn byl ve vzájemném vztahu mezi sebou a byl navržen 

jednoduchý přístup pro určení segregačních poměru mezi základními prvky. 

2.5 Zajištění vysoké kvality drátu pro výrobu kordů 

Autoři v článku [13] popisují problematiku zavedení technologie výroby 

vysokouhlíkových kordových značek ocelí v ocelárně M M P ( Moldavian Metallurgical 

Plant). Uvedený závod byl původně zaměřen na výrobu běžných drátů. Vlastní návrh 

technologie výroby byl řešen ve spolupráci s Ukrajinskou akademií věd, jelikož bylo třeba 

zajistit potřebné vlastnosti kordových drátů. V rámci vytvoření technologie výroby byly 

stanoveny následující hlavní požadavky s ohledem na kvalitu oceli, předlitků a válcovaného 

drátu při výrobě kovových kordů: 

• dosažení předepsaného obsahu hlavních chemických prvků - C, Mn, Si, přičemž 

mají být optimalizovány i obsahy neželezných kovů (nečistot v oceli) - Cr, Ni , Cu, 
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• vytvoření rovnoměrného chemického složení oceli s minimální koncentrací 

škodlivých prvků v oceli - P, S, V, Zn, Pb, Sn, atd, 

• výroba oceli s vyznačujícím se vysokým stupněm čistoty s ohledem na nekovové 

vměstky, a to zejména nedeformovatelné vměstky (odstranění vměstků nebo 

komplexních chemických sloučenin s vysokým podílem A l 2 O 3 ) , 

• vytvoření plynulé litých předlitků s vysokou povrchovou úpravou, minimální 

segregací a pórovitostí, a s nepřítomností exogenních vměstků, 

• vytvoření homogenní struktury a mechanických vlastností drátu po celé délce 

lana, vytvoření co největšího množství sorbitické struktury s obsahem perlitu 

a s minimálním množstvím strukturálně volného feritu nebo cementitu 

a nepřítomnost kalené struktury. 

V M M P byly navrženy technologie výroby bez zařízení pro vakuování oceli nebo 

použití elektromagnetického míchání oceli během výroby a plynulého odlévaní. Vlastní výroby 

byla, ale komplikována skutečností, že byly používané běžné značky šrotu při výrobě a odlévání 

oceli na sochorovém ZPO o rozměrech (kvadrát 125 x 125 mm) [13]. 

Metalurgický komplex je tvořen: 120 t elektrickou obloukovou pecí pro výrobu oceli 

vybavenou intenzifikačními prvky, jako jsou kyslíko-palivové hořáky, a spodní injekční kopí. 

Dále je ocelárna vybavena pánvovou pecí typu LF a vakuovací stanicí typu VD/VOD. Pro 

odlévání je používáno šesti proude ZPO, na kterém je instalováno elektromagnetické míchání 

oceli (M-EMS). Vlastní schéma výrobního toku je zobrazeno na obr. 38 [13]. 

Uvedená technologie zaručuje, že chemické složení kordových značek ocelí 70KRD, 

80KRD a 85KRD bude v předepsaném rozmezí s ohledem na (hmotnostní) koncentrace prvků 

při ohřevu: AC = 0 - 0,01 %, AMn = 0 - 0,03 %, ASi = 0-0,03 %; rozptyl hodnot mezi ohřevy 

je AC = 0 -0,04 %, AMn = 0 - 0,05 %, ASi = 0 - 0,05 %. Obsah fosforu a síry nebude větší 

než 0,015 % resp. 0,006 %. Zbytkový obsah neželezných kovů (nečistot) je poměrně vysoký, 

proto se ocel vyrábí na základě tříděného šrotu s přidáním až 30 % surového železa nebo 

jiných surových materiálů (Sintikom, Superkom, briketované železo). Použití čistých surovin 

(metalizovaných pelet) pro výrobu kordového drátu je velmi drahé. Bylo prokázáno na 

základě literárního rozboru [14], že obsah Cr < 0,15 %, N i < 0,15 %, Cu a < 0,25 % 

nepříznivě neovlivní vlastnosti drátu, jeho vhodnost pro tažení a navíjení kordových struktur 

nebo vlastnosti hotového výrobku (kovové kordy, vysokotlaké hadice a jiné produkty) [13]. 

Nekovové vměstky - zejména oxidy, silikáty, sulfidy a nitridy - vznikají v důsledku 

reakci spojených s legováním, odsířením, odfosfořením a dezoxidaci oceli (endogenní 
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vměstky). Jsou to také produkty opotřebení žáruvzdorného materiálu (exogenní vměstky). Na 

obr. 39 jsou znázorněné oxidické nekovové vměstky [13]. 

Přítomnost nedeformovatelných vměstků (NI) v kovové matrici vede ke vzniku 

mikroskopických dutin - nespojitosti v kovu, který může vést až k lomu válcovaného drátu. 

Deformovatelnost vměstků lze hodnotit prostřednictvím indexu nedeformovatelnosti v, který 

je určen stupněm deformace NI v matici. Čím vyšší hodnota tohoto indexu, tím více je NI 

tvárný, a při v = 1 mají NI a kov stejnou deformovatelnost. Mezi nejnebezpečnější NI (v = 0) 

patří hlinitany a sloučeniny hliníku s vápníkem s vysokým bodem tání, zatímco nejvíce tvárné 

NI jsou sulfidy manganu (v = 1). Sulfidy manganu jsou snadno deformovatelné a rozpadají se 

na kousky během válcování drátu, kde tvoří jemný, tvárný horizontální-typ vměstku, který se 

snadno deformuje během operací tažení za studena. Za to hlinitany způsobují největší 

škodlivé účinky v oceli. Globulární vměstky obvykle vznikají během výroby a odlévání oceli. 

V závislosti na houževnatosti těchto vměstků, během následné deformaci za tepla a někdy 

i v průběhu deformace za studena, tyto vměstky zůstanou v globulární podobě nebo jsou 

rozbité a protáhlé ve směru válcování. Ocel je proto modifikována kovy vzácných zemin 

a vápníkem pro rafinaci hrubých vměstků a pro převod některých nedeformovatelných 

vměstků na tvárné, a převod zbývajících nedeformovatelných vměstků do strusky. V M M P 

efektivně využívají modifikaci vápníkem na pánvové peci pomoci plněného profilu (SiCa, 

FeCa). Tímto způsobem lze převést nedeformovatelné hlinitany MgO A l 2 O 3 a CaO A l 2 O 3 při 

poměru Ca/a[O] = 0,60 až 1.20 (kde a[O] je aktivita kyslíku) na tvárné sloučeniny s nízkým 

bodem tání - 12CaO7Al 2 O 3 - a jednoduše je převést do strusky. Pevné vysoko tavitelné 

hlinitany při jiné hodnotě poměru Ca/a[O] mohou způsobit usazeniny ve výlevkách a vytvářet 

vměstky v oceli. Používání licích pánví s magnezitovou vyzdívkou snižuje kontaminaci oceli 

exogenními městkami. Na základě výsledků byly provedeny následující opatření pro zmírnění 

znečištění oceli vměstky [13]: 

• zvýšení spotřeby vápníku, 

• nahrazení kyselé vyzdívky mezipánve za bazickou vyzdívku, 

• optimalizace složení tepelně-izolačních a rafinačních materiálů použitých ve 

výlevkách, které neobsahují oxidy železa nebo oxidy manganu, 

• dmýchání argonu do výlevky pomocí injektážního zařízení, 

• ochrana proudu tekuté oceli z pánve do mezipánve před oxidací pomocí stínicí 

trubice a z mezipánve do krystalizátoru použitím ponorné výlevky. 
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Hodnocení čistoty na základě znečištění vměstky bylo provedeno pomocí 

následujících metod: 

• Standardní metody - hodnocení na základě srovnávacích schematických obrazců 

standardních vzorků vytvořených pro jednotlivé druhy vměstků. Tyto metody 

vyhodnotí četnost výskytu vměstků, jejich tloušťku a délku. Jsou velmi 

subjektivní. 

• Analytické metody - určí buď poměr mezi plochou vměstku k jednotce objemu 

vzorku, nebo koeficient, který charakterizuje fyzikální nerovnoměrnost. V mnoha 

případech byly zkoušejícími pracovníky vyhodnoceny "trestné" body (jako je 

tomu v metodách navržených od společnosti Bekaert a firmy Michelin). 

• Metoda vyvinutá společnosti Pirelli - umožňuje stanovení počtu, hustoty, 

rozměru a chemického složení jednotlivých vměstků a následné znázornění na 

speciálním diagramu. V roce 2004 byla metoda upravena a nyní dává výsledky 

v podobě počtu vměstků ne menších než 1 um obsažených v každém vzorku 

a rozložení vměstků ve vztahu k velikosti pro každou klasifikační velikost. 

Pro vytvoření kvalitní makrostruktury a minimalizace segregace v plynule litých 

předlitcích a drátech je nejlepší maximalizovat velikost oblastí obsazené rovnoosými krystaly 

a minimalizovat velikost oblastí obsazené sloupcovitými krystaly. Cívky vlastních jednotek 

EMS byly umístěny co nejblíže kovu uvnitř krystalizátoru a jedna cívka byla umístěna kolem 

měděného obalu. Toto uspořádání cívek bylo na základě experimentů vyhodnoceno jako 

provozně nejúčinnější [13]. 

Při výrobě válcovaného drátu musí být splněno několik ukazatelů kvality a zlepšení 

jednoho indexu často snižuje hodnotu jiného indexu. Proto byly studovány jednotlivé znaky 

kvality válcovaného drátu, jako je např. mikrostruktura, stupeň oduhličení, povrchové vady 

atd. Na obr. 40 je uvedeno zpracování kovových kordu na zařízení Silur. Konkrétně je 

zobrazeno výskyt protržení kordu při postupném zavadění vysoce pevnostních kordů (na 

začátku se vyráběly kordy se standardními pevnostmi a postupně se přešlo k ultra-pevnostním 

kordům) [13]. 

V M M P byla přijatá integrovaná technologii, kterou vyrábí ocel pro kordy. 

Technologie spočívá ve výrobě oceli v elektrické obloukové peci, rafinaci oceli na pánvové 

peci LF a vakuovací stanici V D / V O D a šesti proudem ZPO se zabudovaným míchačem typu 

M-EMS. Podíl výroby ocelových kordu je zobrazen na obr. 41. Drát se vyznačuje nízkým 

výskytem povrchových vad (defektní hloubka není větší než 0,15 mm, ale dokonce v 95% 
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není větší než 0,1 mm), dobrou deformovatelností a lehkostí, s níž se drát přeměňuje na lana a 

kordy [13]. 

Z výše uvedených poznatků z článku [13] vyplývají tyto důležité výsledky: 

o Hlavní segregační prvky v oceli vyrobené v MMP představují C, P, Mn, Cr, Si, 

avšak použitím elektromagnetického míchání během krystalizace oceli jsou částice 

oddělené od dendritu a přesunují se do středu předlitku. Krystalizace se urychluje 

díky zvýšení počtu krystalizačních center. Kromě toho elektromagnetické míchání 

výrazně zvyšuje velikost oblasti obsahujících rovnoosé krystaly, takže axiální 

segregace a pórovitost, která se vyvíjí v předlitku, mají tendenci být rozptýlen v 

širším regionu. 
o Dendritická segregace v plynule litých sochorech má ve výsledku vývoj 

segregačních skupin, "řetězců", rýhování a zbytky těchto strukturálních změn 

skončí až ve válcovaném drátu. 

o Segregace na makro a mikro úrovni má také za následek vytvoření úseků 

martenzitu 5 - 200 jj.m dlouhých v centrální části vysokouhlíkového drátu. 
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3 SOUHRN LITERÁRNÍCH POZNATKU 

Z provedeného rozboru zahraničních literárních údajů zaměřených na problematiku 

vlivu elektromagnetického míchání na zlepšení kvality plynule odlévaných předlitků a výrobu 

vysokouhlíkové oceli vyplývá řada důležitých poznatků, které lze následovně shrnout: 

1. Pro odlévání sochorů a bloků se používá rotačních míchačů a to z důvodu lepší 

elektrické účinnosti a také z důvodu dosažení lepších mechanických a metalurgických 

výsledků u odlévané oceli. Lineární míchače se používají pouze u odlévání bram nebo 

velkých blokových předlitků. 

2. Existují tři základní rozmístění míchačů v licím oblouku a to M - E M S (míchání 

v krystalizátoru), S-EMS (míchání pod krystalizátorem) a F-EMS (míchání ve finální 

tuhnoucí části). Pro zvýšení vlivu elektromagnetického míchání se v praxi často 

používají různé kombinace míchačů. 

3. Metalurgická účinnost elektromagnetického míchání je závislá na těchto důležitých 

faktorech: pozici umístění míchačů, intenzitě míchání a použité frekvenci proudu. 

4. Pomocí technologie EMS lze dosáhnou v předlitků těchto zlepšení: dosažení lepší 

vnitřní struktury předlitků, omezení středových segregací, zlepšení rozložení vměstků, 

zjednodušení odlévání následkem menší citlivosti na kritické teploty a možnost větší 

tolerance v otázce seřízení metalurgické osy stroje a chladicích systémů. 

5. Pro jednotlivé rozmístění míchačů v licím oblouku existují tato tři základní doporučení 

a to: míchač M-EMS pro nízko a středně uhlíkaté oceli, M+F-EMS pro 

vysokouhlíkové a vysokolegované oceli, S-EMS se aplikuje pouze v některých 

speciálních podmínkách (velké průřezy nebo v kombinaci s M-EMS). 

6. Bylo zjištěno, že kombinace míchačů S+F-EMS pro blokové ZPO a M+S+F-EMS pro 

sochorové ZPO představují nejefektivnější způsob míchání pro snížení 

makrosegregace. Z důvodu, že tyto kombinace míchačů zajišťují rychlejší tuhnutí 

oceli během závěrečné fáze tuhnutí, a poskytují jemnější rozložení pórovitosti 

a segregačních skvrn v celé centrální oblasti předlitku. 

7. Optimální tloušťka polotuhé promíchávané zóny finálním míchačem F-EMS je větší u 

odlévání do bloků než u sochorů. A to díky tomu, že rotační finální míchání u 

sochorového ZPO poskytuje více koncentrované a kratší míchání v centrální oblasti ve 

srovnání s lineárním finálním mícháním u blokového ZPO. F-EMS na sochorovém 

ZPO může míchat polotuhou zónu s vyšším podílem pevných částic vzhledem k jemné 
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rovnoosé struktuře vznikle pomoci M-EMS na sochorovém ZPO ve srovnání 

s hrubými rovnoosými krystalky vytvořenými pomoci S-EMS na blokovém ZPO. 

8. Použití dvou cívkových EMS lze dosáhnout zlepšení středové segregace uhlíku 

u vysoce uhlíkových sochorů ve srovnání s výsledky dosaženými u jedno cívkových 

EMS, kde musí být s důvodu používání ponorných výlevek omezená intenzita 

míchání. Dvou cívkové EMS zajišťují podmínky pro odlévání s ponornými výlevkami 

bez zachytávání licího prášku a nadměrnému opotřebení výlevek při použití vyšších 

intenzit míchání. Řízení intenzity míchání v oblasti menisku u dvou cívkových EMS 

vede ke zlepšení oscilačních vrásek a zlepšení kvality povrchu sochorů. 

9. Vlivem nárůstu přehřátí oceli klesá oblast rovnoosé zóny, z tohoto důvodu 

makrostruktury sochorů odlitých s vyšším přehřátím mají převážně sloupcovitou 

strukturu spojenou s vysokým stupněm středové segregace a pórovitosti. 

10. Technologie EMS výrazně zvyšuje velikost oblasti obsahující rovnoosé krystaly i při 

vyšší teplotě přehřátí. Díky větší oblasti rovnoosé oblasti v předlitku vznikající 

centrální segregace a pórovitost má tendenci být rozptýlená v širší oblasti. 

11. Mezi negativní vlivy technologie EMS patří vznik negativní segregace tzv. bílý pruh, 

který zvýrazňuje oblast utuhlé taveniny s nižším obsahem uhlíku a legujících prvků, a 

dále vznik vměstků z vtahovaného licího prášku a strusky. Další negativní vliv EMS a 

to na nadměrné opotřebení ponorných výlevek byl pozdějšími studií vyvracen. 

12. Účinnost sekundárního chlazení se hodnotí měřením vzdálenosti sekundárních 

dendritických ramen na různých místech v sochoru. Pomocí tohoto měření lze 

předcházet nerovnoměrnému sekundárnímu chlazení. 

13. Z literárních pramenů bylo zjištěno, že k hodnocení utuhlých struktur předlitků se 

nejčastěji používají následující metody: Baumannovy otisky a makrolepty struktur pro 

vizuální hodnocení struktury, analýza materiálu pomoci R T G záření pro hodnocení 

centrální kvality a spalinová analýza pro stanovení obsahu prvků (nejčastěji pro 

stanovení obsahu uhlíku a síry). 
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4 EXPERIMANTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo provést hodnocení vlivu různého 

nastavení míchače S-EMS na vnitřní strukturu a segregace sochorů při odlévání v provozních 

podmínkách ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. při výrobě vysokouhlíkové oceli. Pro 

hodnocení byly použity následující metody: vizuální hodnocení Baumannových otisků 

a makroleptů, zkouška prozařováním, stanovení obsahu C a S spalovací metodou a hodnocení 

segregací dle metodiky Bekaert. 

4.1 Charakteristika ZPO v Třineckých železárnách, a.s. 

V Třineckých železárnách, a.s. jsou provozovaná dvě zařízení plynulého odlévání 

oceli, a to ZPO č. 1 a ZPO č. 2, která slouží k odlévání zhruba 95 % vyrobené oceli. 

Experiment byl prováděn na ZPO č. 2, které lze charakterizovat jako sochorové 

osmiproudé, radiálního typu s poloměrem zakřivení 9 m. Bylo konstruováno pro odlévání 

čtvercových formátů 108 x 108 mm, 130 x 130 mm, 150 x 150 mm a 200 x 200 mm. Od roku 

2003 se odlévá výhradně formát 150 x 150 mm. Pro odlévání oceli se používají dvě 

čtyřproudé mezipánve, které se označují jako M P A a MPB, a jsou součastně plněny z jedné 

licí pánve. Dopadové místo (vtoková část, do které je ocel přiváděná pomocí tzv. stínicí 

trubice) v mezipánvi je umístěno asymetricky na okraji mezipánve mimo oblast výlevek 

(licích proudů) č. 1 až 8. Odlévaní oceli na ZPO č. 2 je prováděno dvěma způsoby: 

• lití s keramikou, které tvoří 99 % roční produkce, 

• volné lití, které tvoří 1 % roční produkce. 

Roční výrobní kapacita ZPO č. 2 je 1300 kt a produkované sochory jsou určené pro 

hotovní tratě (kontijemnou a kontidrátovou válcovnu). V tab. 16 jsou uvedené základní 

parametry ZPO č. 2. 

Na ZPO č. 2 jsou na všech osmi licích proudech instalované dva druhy 

elektromagnetického míchání oceli, a to M-EMS a S-EMS: 

• M-EMS - instalován do konstrukce krystalizátoru v jeho spodní části se 

samostatným vodním chlazením (je součástí všech krystalizátorů). 

- maximální napětí: 415 V, 

- maximální proud: 300 A, 

- rozsah frekvencí: 1-10 Hz. 

• S-EMS: stávající instalované na sedmi licích proudech: 

- délka míchače: 300 mm, 
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- provozní napětí: 434 V , 

- elektrický proud: 28, 42, 56, 70 A, 

- frekvence: 50 Hz. 

• Nové S-EMS instalovány na 4 licím proudu: 

- délka míchače: 460 mm, 

- elektrický proud: 50 - 500 A, 

- frekvence: 0 - 30 Hz. 

Na obr. 42 je zobrazen nový míchač S-EMS instalovaný na 4. licím proudu a na 

obr. 43 je zobrazen stávající používaný míchač S-EMS. 

4.2 Popis měření 

Pro experimentální část diplomové práce bylo provedeno hodnocení vlivu různého 

nastavení míchače S-EMS na zařízení ZPO č. 2 v TŽ, a. s., se zaměřením na hodnocení 

vnitřní struktury a středových segregací plynule litého sochoru. Měření bylo prováděno na 

vysokouhlíkové nelegované oceli se středním obsahem Mn, která je určená k tažení drátu, 

precipitačnímu vytvrzení a zpracování za studena. Hlavními cíli experimentu bylo: 

• porovnat nový typ míchače S-EMS (typ B) umístěny na 4. licím proudu se 

stávajícími míchači S-EMS (typ A) umístěnými na zbylých licích proudech. 

• provést analýzu různých nastavení nového typu míchače S-EMS (typ B) na vnitřní 

strukturu a středové segregace. 

Hodnocení byla provedena pro nastavení míchačů uvedených v tab. 17. Změna 

jednotlivých nastavení míchače S-EMS typu B byla prováděna vždy v polovině odlitého 

sochoru, což je znázorněno na obr. 44. Celý experiment byl veden u jedné tavby, a to 

z důvodu eliminace dalších vlivů (chemické složení, přehřátí apod.). Z jedné tavby je na 

jednom licím proudu odlito cca 11 sochorů. První 2 a poslední 2 jsou označované jako směsné 

(u nich je pozorován vliv z předešlé nebo následující tavby), zbylé sochory jsou označované 

jako čisté. Z důvodu eliminace vlivů z předchozí a následující tavby bylo nastavení míchače 

prováděno u čistých sochorů. Pro nový míchač typu B bylo odebráno 5 sochorů označených 

jako sochor A až E. Hodnocení dopadu různých nastavení míchače S-EMS na středovou 

strukturu a segregace bylo provedeno v litém i válcovaném stavu. K porovnání míchače typu 

B a typu A byl z 6. licího proudu odebrán 1 sochor označený jako F a na něm bylo provedeno 

hodnocení nastavení stávajícího míchače S-EMS (typ A) na středovou strukturu a segregace. 
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Pro analýzu účinku míchání míchače S-EMS v litém stavu byl z každého sochoru 

odebrán jeden podélný kus, který byl dále analyzován (celkem 6 vzorků, tj. 5 ks pro nový 

míchač typ B a 1 ks pro stávající míchač typ A). Odběr vzorků sochorů byl prováděn na 

„Čistírně dlouhých sochorů", a to upálením cca 0,5 m délky konce sochoru. Po upálení 

jednotlivých vzorků sochorů byly všechny vzorky oříznuty na stejnou délku 0,4 m. Na 

obr. 45 jsou zobrazené jednotlivé vzorky. Každý vzorek sochoru byl rozřezán na 2 příčné 

a 1 podélný řez. Schéma jednotlivých řezů je zobrazeno na obr. 46. Rozměry jednotlivých 

řezů byly následující: 

• příčné - tloušťka 25 mm, 

• podélné - tloušťka 35 mm a délka 400 mm. 

Příčné řezy vzorků sochorů sloužily pro přípravu Baumannových otisků a makroleptů, 

pomocí nichž se hodnotí středová jakost sochorů a negativní vliv elektromagnetického 

míchaní, tzv. bílý proužek. Podélné řezy vzorků sochorů se použily pro R T G analýzu 

(středová jakost, V-segregace). Poté byly podélné řezy rozděleny na 11 příčných kusů 

o tloušťce 32 mm, jejichž středy byly navrtány vrtáky o průměru 6, 9 a 12 mm. Získané třísky 

byly následně analyzovány za účelem stanovení obsahu uhlíků ve středu sochoru na zařízení 

LECO. 

Odlité sochory zkrácené o vzorky byly zpracované na válcovně do drátu průměru 

11 mm. Pro každé nastavení byly na válcovně odebrány následující vzorky: 

• 1 ks vzorku z „meziproduktu" o průměru 55 mm. Odběr vzorků byl ve válcovací 

trati za 2. pořadím válců (nůžky N7). Tyto vzorky sloužily pro přípravu 

Baumannových otisků a makroleptů. 

• 2 závity válcovaného drátu, každý závit byl rozdělen na 12 ks vzorků drátu, které 

byly podrobeny hodnocení segregací metodikou Bekaert. 

Vzorky drátů jsou zobrazeny na obr. 47. 

4.3 Popis nástrojů analýzy 

Pro hodnocení jednotlivých vzorků byly použité tyto metody: Baumanův otisk, 

makrolept, analýza materiálu prozařováním, stanovení obsahu C a S na spalinovém 

analyzátoru a hodnocení segregaci metodikou Bekaert. Níže je popsán princip jednotlivých 

metod. 
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4.3.1 Baumanův otisk a makrolept 

Baumanovy otisky a makrolepty představují jeden z mála nástrojů, které umožňují 

ověřit vnitřní kvalitu a strukturu plynule litých předlitků. Lze pomocí nich hodnotit rozložení 

a četnost podpovrchových a středových trhlin, velikost středové staženiny, podíl rovnoosé 

a kolumnární struktury a také rozložení síry po průřezu sochoru. 

Baumanův otisk se používá ke zjištění makroskopického rozložení síry. Síra je ve 

slitinách Fe vyloučena ve formě sulfidů FeS a MnS. Princip Baumannova otisku je založen na 

reakci sulfidů s kyselinou sírovou, při které se uvolní sirovodík. Působí-li tento na emulzi 

fotografického papíru, rozloží bromid stříbrný a sloučí se se stříbrem na velmi stabilní sulfid 

stříbrný, který má hnědou barvu. 

Postup přípravy Baumannova otisku: na vybroušenou, vyleštěnou a očištěnou 

plochu řezu vzorku přitiskneme neexponovaný fotografický papír, který je předem položený 

do 5% roztoku kyseliny sírové. Působením kyseliny na sulfidy v oceli vznikají bublinky 

sirovodíku, které ihned reagují s halogenidy stříbra na citlivé vrstvě papíru za vzniku 

tmavohnědého sulfidu stříbrného. Ustálený a vypraný otisk zachycuje velmi zřetelně všechny 

nepravidelnosti v rozložení síry. Ve vycezeninách je síra doprovázená uhlíkem a fosforem, 

proto ukazuje sirný otisk nepřímo i rozložení těchto prvků. Na obr. 48 je zobrazen Baumanův 

otisk [15][16]. 

Makrolept: vznikne vymořením hladkého povrchu vzorku kyselinou, jejímž účinkem 

dojde vlivem rozdílného rozpouštění jednotlivých strukturních částí vzorku k zobrazení 

struktury. Jako mořidla se nejčastěji využívá 16-18 % roztok HCl , pro speciální případy může 

být použita kyselina dusičná nebo solná. Moření se může provádět za tepla nebo studena. 

Doba moření se pohybuje v poměrně širokém spektru, přičemž je závislá především na 

chemickém složení analyzovaného vzorku. Při moření za tepla se pak doba moření výrazně 

zkracuje. 

4.3.2 Analýza materiálu prozařováním 

Zkoušky prozařováním jsou primárně určeny pro zjišťování objemových defektů 

v materiálech všude tam, kde nelze použít ultrazvukové zkoušení, nebo tam kde potřebujeme 

na rentgenových snímcích zobrazit rozsah defektů v materiálech [16]. 

Záření je možno obecně definovat jako šíření energie prostorem. Pokud se tato energie 

šíří prostřednictvím vlnění, jde o elektromagnetické vlnění (rentgenové záření a záření gama). 
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Tyto dvě záření, pro radiografii nejdůležitější oblasti, se odlišují, nikoliv energií nebo vlnovou 

délkou, ale původem vzniku záření [16]. 

Záření X (rentgenové) - je krátkovlnné fotonové záření, vznikající v elektronovém 

obalu atomu. Jde především o "brzdné" záření, vznikající zpomalováním nabitých částic ve 

hmotě a dále o tzv. "charakteristické" záření, vznikající při přechodech elektronů z vyšší 

energetické hladiny do nižší. Ke vzniku rentgenového záření je zapotřebí: zdroj elektronů, 

zařízení pro urychlení elektronů a terčík pro zabrzdění urychlených elektronů. 

Záření gama - je krátkovlnné fotonové záření, vznikající většinou při přechodu 

atomového jádra z vyššího energetického stavu do nižšího (radioaktivní přeměna 

v radioizotopech). 

Na obr. 49 je uvedené spektrum elektromagnetického záření a v tab. 18 jsou 

zobrazené jednotlivé typy záření a jejich charakteristické hodnoty. 

Princip prozařování je založen na průchodu rentgenového nebo gama záření 

materiálem. V místě, kde se nachází defekt, nebo kde je síla materiálu menší, dochází 

k menšímu zeslabení záření. Na použitém detektoru je zachycen tento rozdíl a následně je 

zobrazen. Záměrně je použit pojem detektor, protože lze použít jak rentgenový film, tak 

i speciální polovodičové detektory, které jsou připojeny k počítači. 

Jako zdroje rentgenového záření se používají rentgenové lampy s různými výkony 

a rozměry ohniska. Obecně lze říct, že čím menší ohnisko, tím lepší obraz a tím větší 

pravděpodobnost zachycení i těch nejmenších detailů. 

Jako zdroje gama záření se používají různé gama zářiče o různé aktivitě. Nejběžněji 

jsou používané zdroje jako je Iridium - Ir192, Selen - Se75 nebo Kobalt - Co60. Jelikož se 

jedná o radioaktivní zdroje záření, je zapotřebí při práci s těmito zdroji dbát zvýšené 

bezpečnosti. Obsluha těchto radioaktivních zdrojů musí zajistit okolí pracoviště tak, aby do 

jeho blízkosti nevstupovaly osoby, které nemají zvláštní oprávnění. Tomuto zabezpečení se 

odborně říká kontrolované pásmo a jeho vymezení je vyžadováno zákonem [17]. 

Analýza materiálu prozařováním se nejčastěji provádí na R T G analyzátoru, a proto se 

také uvádí název R T G analýza. V TŽ, a. s, je k dispozici rentgenový přístroj ERESCO 200 

MF firmy SEIFERT, na kterém byla prováděná R T G analýza. 

4.3.3 Stanovení obsahu C a S spalovací metodou 

Je to alternativní metoda, pomocí níž se stanovuje obsah uhlíku a síry ve vzorku. 

Princip této metody je, že vzorek je zahříván v prostoru indukční pece, kterou proudí kyslík. 
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Při reakci uhlíku a síry s kyslíkem vznikají CO2 a SO2. Tyto vzniklé reakční zplodiny jsou 

unášeny do detekční jednotky, kde probíhá detekce těchto zplodin v infračervené oblasti. 

Přístroj je vybaven indukční pecí. Výsledkem analýzy je informace o celkovém obsahu uhlíku 

a síry ve vzorku. Přístroj je schopen detektovat obsah uhlíku a síry ve vzorku až na přibližné 

0,005 hm. %. Pro analýzu se používají běžně vzorky kusové o hmotnosti cca 1 g, dále vzorky 

ve tvaru třísek, pilin, prášků [18]. 

Pro stanovení obsahu C a S v analyzovaném vzorku se využívají spalovací metody, 

např. analyzátory LECO. Na obr. 50 je zobrazen přístroj L E C O CS 244, který je pro 

stanovení C a S v TŽ, a. s, k dispozici. 

4.3.4 Hodnocení středových segregací v drátu 

Pro hodnocení středových segregací uhlíku ve válcovaném drátů je v TŽ, a. s., 

využívaná tzv. metodika Bekaert. Metoda spočívá v naleptání příčných řezů drátů v roztoku 

nitalu (roztok kyseliny dusičné s alkoholem) a porovnání vzniklého obrazce s etalony 

uvedenými na obr. 51. Na vzorcích je možno pozorovat následující typy středových 

segregací [19]: 

• typ A - černý bod s bledou korónou (míchaný typ), 

• typ B - černý konstantní typ (běžný typ), 

• typ C - černý difúzní bod (ingotový typ), 

• typ D - protáhlá tmavá skvrna (bramový typ). 

Podle nalezeného typu a velikosti středové segregace jsou jednotlivým vzorkům 

přiděleny tzv. trestné body, které jsou následně přepočteny na tzv. segregační koeficient 

(S.K.). Vyšší hodnota segregačního indexu indikuje horší stav středové segregace, viz tab. 19. 

Metoda je detailně pospána v odkazu [19]. 

Alternativním způsobem porovnávání vzorků je pozorování pouhým okem, které bylo 

využíváno v minulosti. V dnešní době se používá pouze jako kontrolní metoda. 

4.4 Vyhodnocení vzorků 

V této části je provedeno vyhodnocení výsledků provedených pro různá nastavení 

intenzity míchání na míchači typu B a také porovnání mezi míchači typu A a typu B. 

K hodnocení vzorků byly použity následující metody: vizuální hodnocení Baumannových 

otisků a makroleptů vzorků sochorů a vzorků tyčí 0 55 mm, a vizuálně byla hodnocená 

i centrální kvalita u R T G snímku. Dále byl stanoven segregační index uhlíku spalinovou 
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analýzou a ve vzorcích finálního produktů drátu 0 11 mm byly hodnoceny středové segregace 

metodikou Bekaert. 

4.4.1 Vyhodnocení Baumannových otisků a makroleptů 

Baumannový otisky a makroleptý sloužily pro vizuální hodnocení středové kvality, 

a viditelnosti bílého pásu. 

Z pozorování Baumannových otisků na obr. 52 až 56 pro různé intenzity míchání na 

míchači typu B lze vidět, že na obr. 52 a 53, tj. míchání 100 a 200 A, nelze vidět bílý pruh. 

První náznaky tvorby bílého pruhu jsou vidět až na obr. 54 pro intenzitu míchání 300 A. Na 

obr. 55 a 56, kde je intenzita míchání 400 a 500 A , je už bílý pruh silně viditelný, což 

znamená, že intenzity míchání 400 a 500 A jsou již dostatečně vysoké na to, aby vytvořily 

nežádoucí jev, tzv. bílý pruh. U středové kvality, která je viditelná na obr. 52 až 56 i na 

makroleptéch na obr. 58 až 62 pro míchač typu B , je vidět, že čím je nižší intenzita míchání, 

tím jsou výraznější středové trhliny, což svědčí o snižující se intenzitě míchání. Dle 

Baumannových otisků a makroletpů se tak jako optimální intenzita míchání jeví intenzita 

okolo 300 až 400 A, neboť nedochází k tvorbě výrazného bílého pruhu, přičemž středové 

trhliny nejsou příliš patrné. 

U míchače typu A na obr. 57 a 63 je bílý pruh zcela nevýrazný podobně jako 

u míchače typu B s maximální intenzitou míchání do 200 A. Středová kvalita na obr. 57 a 63 

je bez výraznějších trhlin, ale je viditelná poměrně rozsáhlá centrální staženina. Středová 

kvalita však může být výrazně ovlivněna také specifikou daného licího proudu, neboť 

sochory, na nichž byl aplikován míchač typu A, byly odlity na jiném licím proudu než 

sochory, na nichž bylo využito míchače typu B. Celkově se zdá, že míchač typu A 

s nastavením 70 A/50 Hz (dle Baumannových otisků a makroleptů) představuje stejnou 

intenzitu míchání jako míchač B s nastavením 100 až 200 A (14 Hz). 

4.4.2 Vyhodnocení zkoušky prozařování 

Podélné vzorky (obr. 64) sloužily pro analýzu materiálu prozařováním, pomocí níž je 

hodnocena centrální kvalita sochorů vizuálně. Na obr. 65 až 70 jsou zobrazené R T G snímky 

jednotlivých vzorků. 

Při porovnání vzorků odebraných ze sochorů, kde byl aplikován míchač typu B, lze 

pozorovat, že u nejnižší intenzity (100 A) se ve středu nachází pouze souvislá staženina bez 

výrazných V segregací. Ty se začínají objevovat až při vyšších intenzitách. První náznaky 
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V segregací lze nalézt při 200 A (obr. 66). Nejintenzivnější V segregace jsou pak 

pozorovatelné při 300 A (obr. 67) a při dalším zvyšování intenzity míchání (400 A, 500 A) 

dochází opět k jejich ubývání (obr. 68 a 69). 

V případě míchače typu A lze nalézt ve středu sochoru spíše souvislou staženinu 

s několika V segregacemi (obr. 70). R T G analýza tak opět naznačuje podobnost účinku 

míchače A s účinkem míchače B při nižších intenzitách (100 nebo 200 A). 

4.4.3 Vyhodnocení výsledků spalinové analýzy 

Po provedení analýzy prozařováním byly podélné vzorky nařezány na 11 vzorků 

(obr. 71) a jejich středy (obr. 72) byly postupně vrtány vrtáky o průměru 6, 9 a 12 mm. 

Následně byla provedena analýza uhlíku na spalinovém analyzátoru pro hodnocení dle 

segregačního indexu, pro jehož výpočet byl použit níže uvedený vztah: 
^ j o bsah C ve středu (D 

obsah C tavební 

Přesné průběhy segregačního indexu (S.I.), pro každé nastavení a průměry vrtání jsou 

uvedeny na obr. 65 až 70, průměrné hodnoty S.I. pro jednotlivá nastavení jsou pak uvedeny 

na obr. 73 až 76. 

Na obr. 73 jsou uvedené hodnoty S.I. ve středové oblasti o průměru 6 mm, přičemž 

modré sloupce jsou pro různá nastavení míchače B, červený sloupec pak pro míchač typu A. 

Pro míchač typu B platí, že nejvyšších segregací se dosahuje při intenzitě míchání 100 A. 

Následným zvýšení intenzity míchání na 200 A, resp. 300 A, pak dochází k postupnému 

zlepšení středových segregací. Dalším zvyšování intenzity míchání (na 400, resp. 500 A) pak 

již v oblasti o průměru 6 mm k zlepšování segregací nedochází. Otázkou ovšem je, jaký by 

byl průběh středové segregace v menší oblasti, než analyzovaných 6 mm (např. 3 mm). U 

míchače typu A je pak segregace v této oblasti velmi výrazná, kdy přibližně odpovídá nejnižší 

zkoušené intenzitě na míchači B. 

Na obr. 74 lze vidět pro mezikruží 6-9 mm obdobný průběh jak pro středovou oblast o 

průměru 6 mm. Do hodnoty 300 A na míchači typu B se hodnota S.I snižuje., následně se 

mírně zvýší. Hodnota S.I. dosažená na míchači typu A opět přibližně odpovídá hodnotě 

dosažené u míchače typu B pro intenzitu míchání 100 A. 

Poslední analyzovanou oblastí je mezikruží 9-12 mm (obr. 75), kde by se podle 

dřívějších zkušeností měla nacházet středová oblast s negativní segregací [20]. Výsledky 

skutečně uvedenou skutečnost potvrzují, neboť všechny hodnoty S.I. vyšly menší než 1. 

Z obrázku je dále patrné, že hodnoty S.I. stoupají od nejnižšího nastavení nahoru a blíží se 
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hodnotě 1. S rostoucí intenzitou míchání se tak postupně pásmo středové negativní segregace 

(mezikruží 9-12 mm) ztrácí. 

Z uvedeného vyplývá, že s růstem intenzity míchání nejprve dojde k snížení středové 

segregace. Následné zvyšování intenzity míchání pak již středovou segregaci nepotlačuje, 

ovšem snižuje se koncentrační gradient směrem do oblasti negativního pásma segregace. 

Situace je dobře patrná z obr. 76, kde je uveden průběh středových segregaci pro vybraná 

nastavení míchače S-EMS. V obrázku jsou pouze intenzity míchání 100, 300 a 500 A 

z důvodu přehlednosti. Z obr. 78 je patrné, že se zvyšováním intenzity míchání ze 100 na 

300 A nejprve dojde k poklesu středové segregace v oblasti o průměru 6 mm. Dalším 

zvýšením intenzity z 300 na 500 A je středová segregace stejná, dojde ovšem k snížení 

koncentračního gradientu mezi středem a mezikružím 9-12 mm. 

Z porovnání míchače typu A a typu B vychází, že pro snížení segregací je účinnější 

míchač typu B a to s nastavením intenzity míchání 200 nebo 300 A. Míchač typu A se jeví 

stejně účinný jako míchač typu B s nastavením intenzity míchání 100 A. 

Z obr. 65 až 70 je patrné, že křivky pro jednotlivé průměry vrtáku dosahují vrcholu 

hodnot S.I. v místech, kterým na R T G snímcích odpovídají tmavším místům (silnější 

segregace). Znamená to tedy, že výsledek středové segregace výrazně závisí na místě jeho 

odběru. 

4.4.4 Vyhodnocení tyčí průměru 55 mm 

Tyče 0 55 mm představují meziprodukt mezi válcováním sochorů na finální rozměr 

0 11 mm, tzn. nejprve se ze sochorů o rozměru 150 x 150 mm vyválcuje tyč 0 55 mm a až 

pak je z tyčí 0 55 mm válcován finální drát 0 11 mm. 

Pro hodnocení tyčí 0 55 mm byly použity pouze makrolepty tyčí (obr. 77 až 82), 

protože byla středová struktura na nich lépe patrná než na Baumannových otiscích. 

Na makroleptech (obr. 77 až 82) lze vidět stejný průběh jako u Baumannových otisků 

vzorků sochorů. Pro nastavení intenzity míchání na míchači typu B 100 a 200 A (obr. 77 

a 78) není vidět bílý pruh. Bílý pruh je slabě viditelný až na obr. 79 pro nastavenou intenzitu 

míchání 300 A. Pro nastavení 400 a 500 A jsou však bílé proužky silně viditelné, z toho je 

patrné, že intenzity míchání 400 a 500 A na míchači typu B nejsou vhodné pro finální 

výrobky větších průměrů. Dále je na všech obrázcích makroleptů tyčí 0 55 mm viditelná 

homogenní struktura bez výrazných trhlin. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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4.4.5 Vyhodnocení středových segregaci v drátu 

Pro hodnocení středových segregaci v drátu dle metodiky Bekaert byly použity vzorky 

drátů zobrazené na obr. 83, které byly porovnávány s etalony zobrazenými na obr. 51. 

Výsledky byly vyneseny do grafu, který je uveden na obr. 84, modré sloupce jsou pro 

nastavení na míchači typu B a červený sloupec pro míchač typu A. V grafu je uvedena 

hodnota segregačního koeficientu (S.K.) - viz kap. 4.3.4. Z grafu je vidět, že segregace v 

drátu se u míchače typu B se zvyšující se intenzitou míchání do 300 A zlepšuje, u 300 A je 

dosaženo nejnižšího segregačního koeficientu. U vyšších nastavení na míchači typu B dochází 

k prudkému navýšení S.K., což souvisí s největší pravděpodobnosti se vznikem bílého pruhu 

a také s tím, že ve středu sochoru u vyšších intenzit míchání je menší segregační gradient 

(obr. 76), čímž dochází během ohřevu sochorů na válcovně k pomalejšímu „rozpouštění" 

středové segregace (difúze uhlíku ze středu do oblasti s nižší koncentraci). 

Z obr. 84 je dále vidět, že nejhůře dopadl míchač typu A, u něhož je nejvyšší hodnota 

S.K. Vysoka hodnota S.K. u míchače typu A svědčí o nízkém míchacím účinku míchače A, 

který dle předložených výsledků obvykle korespondoval s výsledky dosažených na novém 

míchači při intenzitě 100 A. Při porovnání segregací dosažených v drátu však na míchači typu 

A bylo dosaženo výrazně horšího hodnocení než pro intenzitu 100 A míchače typu B. Příčina 

zřejmě bude opět v průběhu segregací ve středové částí sochorů, která je na míchači typu A 

zcela odlišná od průběhu středové segregace na míchači typu B (viz obr. 73 až 75). 

Rozdílnost průběhu středové segregace pro oba typy míchačů bude s největší 

pravděpodobností ukryta v přídavném chlazení, které je aplikováno v průběhu míchání na 

míchači typu B. 

Z těchto výsledků je patrné, že pro hodnocení segregace v drátu 0 11 mm je nejlepší 

použití míchače typu B s nastavením 300 A a 14 Hz. 
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ZAVER 

Diplomová práce je zaměřena na technologií elektromagnetického míchání (EMS) 

aplikovaného na zařízení plynulého odlévání (ZPO). V teoretické části je stručně popsána 

charakteristika technologie EMS zaměřená na ovlivnění vnitřní a vnější kvality předlitků 

s uvedením také negativních vlivů této technologie. Jádro teoretické části je věnováno rozboru 

zahraniční literatury zabývající se technologií EMS v provozních podmínkách. Poslední 

kapitola této části je zaměřena na shrnutí hlavních poznatků z literárních rozboru. 

Experimentální část diplomové práce je věnovaná hodnocení vlivu různého nastavení 

míchače S-EMS na vnitřní strukturu a segregaci sochoru při odlévání v provozních 

podmínkách ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. při odlévání vysokouhlíkové oceli. 

V úvodní kapitole experimentální části je stručný popis ZPO č. 2 v TŽ, a.s., na kterém bylo 

provedeno experimentální měření. Dále je popsán postup samotného měření. 

V experimentální části je také kapitola věnována popisu metod použitých k vyhodnocení 

odebraných vzorků. Pro provozní měření bylo použito celkem 6 nastavení míchačů S-EMS. 

Bylo odebráno 1 2 příčných a 6 podélných vzorků ze sochorů. Z meziproduktů tyčí o 0 55 mm 

bylo odebráno 6 vzorků. Na závěr byly z finálních produktů drátu 0 11 mm pro každé 

nastavení odebrány 2 závity svitků, přičemž každý závit byl rozdělen na 12 vzorků pro 

hodnocení dle metodiky Bekaert. Z provozního měření, které mělo za cíl hodnocení různého 

nastavení míchače S-EMS, vyplynuly následující poznatky: 

• Z nastavení různých hodnot na míchači typu B bylo zjištěno, že: 

o z vizuálního vyhodnocení Baumannových otisku a makroleptu vzorků sochorů 

bylo patrné, že pro zabránění vzniku bílého pruhu je nejvhodnější intenzita 

míchání do 300 A (i když u 300 A je bílý pruh viditelný, ale pouze slabě). A pro 

potlačení středových trhlin je nejvhodnější intenzita míchání 300 a 400 A. 

o z vizuálního vyhodnocení makroleptů tyčí 0 55 mm lze konstatovat, že je vhodné 

použití intenzity míchání do 300 A, protože pro vyšší intenzity je silně viditelný 

bílý pruh. 

o z výsledků hodnocení spalinové analýzy vyplývá, že nejnižší hodnoty 

segregačního indexu ve středové oblasti o průměru 6 mm jsou dosahované pro 

nastavení 300 A. 

o z hodnocení středové segregace v drátu 0 11 mm vyplynulo, že do intenzity 

míchání 300 A dochází ke snižování segregačního koeficientu. Při zvýšení 

intenzity míchání nad 300 A dochází ke zvýšení hodnoty segregačního koeficientu. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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• Z porovnání míchače typu A a typu B vychází následující poznatky: 

o intenzita míchání na míchači typu A (70 A/50 Hz) podle dosažených výsledku 

nejvíce odpovídá výsledkům dosaženým při intenzitě míchání 100 A/14 Hz na 

míchači typu B. U porovnání výsledků pouze těchto dvou nastavení je patrné, že 

všechny hodnoty jsou podobné pouze u středových segregací, přičemž v drátu 

0 11 mm byl podstatně horší segregační koeficient u míchače typu A. 

o z výsledků vychází, že míchač typu B je lepší k potlačení středové segregace. Jako 

nejlepší se z dosažených výsledku jeví nastavení míchače 300 A a 14 Hz na 

míchači typu B. Bylo by ale vhodné uvedené nastavení také vyzkoušet v rámci 

dlouhodobého sledování. 

Z předložených výsledků se zdá, že nejlepších výsledků se dosahuje při intenzitě 

míchání 300 A/14 Hz. Pro potvrzení výsledků by však bylo vhodné odebrat vetší množství 

vzorků, které by byly analyzovány. Zajímavé by také bylo provádět analýzu chemického 

složení plynule litých sochorů v menší oblast než je zkoumaných 6 mm (např. 3 mm), což je 

z praktického hlediska problém z důvodu tvrdosti zkoumané oceli. 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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Obr. 44: Schéma odlévaní a provedení změn nastavení 

Obr. 45: Vzorky sochorů 

Obr. 46: Schéma jednotlivých řezů 

Obr. 47: Vzorky finálního produktu - drát 0 11 mm 

Obr. 48: Baumanuv otisk [8] 

Obr. 49: Elektromagnetické spektrum [1 7] 

Obr. 50: Přístroj L E C O CS 244 [18] 

Obr. 51: Etalony pro hodnocení středových segregací metodikou Bekaert [19] 

Obr. 52: Baumannův otisk pro nastavení 1(míchač typu B s nastavením 100 A/14 Hz) 

Obr. 53: Baumannův otisk pro nastavení 2 (míchač typu B s nastavením 200 A/14 Hz) 

Obr. 54: Baumannův otisk pro nastavení 3 (míchač typu B s nastavením 300 A/14 Hz) 

Obr. 55: Baumannův otisk pro nastavení 4 (míchač typu B s nastavením 400 A/14 Hz) 

Obr. 56: Baumannův otisk pro nastavení 5 (míchač typu B s nastavením 500 A/14 Hz) 

Obr. 57: Baumannův otisk pro nastavení 6 (míchač typu A s nastavením 70 A/50 Hz) 

Obr. 58: Makrolepty pro nastavení 1 (míchač typu B s nastavením 100 A/14 Hz) 

Obr. 59: Makrolepty pro nastavení 2 (míchač typu B s nastavením 200 A/14 Hz) 

Obr. 60: Makrolepty pro nastavení 3 (míchač typu B s nastavením 300 A/14 Hz) 

Obr. 61: Makrolepty pro nastavení 4 (míchač typu B s nastavením 400 A/14 Hz) 

Obr. 62: Makrolepty pro nastavení 5 (míchač typu B s nastavením 500 A/14 Hz) 

Obr. 63: Makrolepty pro nastavení 6 (míchač typu A s nastavením 70 A/50 Hz) 

Obr. 64: Vzorky pro R T G snímky 

Obr. 65: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 1 (míchač 
typu B s nastavením 1 00 A/14 Hz) 

Obr. 66: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 2 (míchač 
typu B s nastavením 200 A/14 Hz) 

Obr. 67: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 3 (míchač 
typu B s nastavením 300 A/14 Hz) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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Obr. 68: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 4 (míchač 
typu B s nastavením 400 A/14 Hz) 

Obr. 69: R T G snímek a hodnoty S.I. po jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 5 (míchač 
typu B s nastavením 500 A/14 Hz) 

Obr. 70: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 6 (míchač 
typu A s nastavením 70 A/50 Hz) 

Obr. 71: Vzorky pro metodu hodnocení na přístroji L E C O 

Obr. 72: Vzorky pro vrtání třísek pro analýzu na přístroji L E C O 

Obr. 73: Průměrný segregační index pro různá nastavení míchače S-EMS (LECO 0 6 mm) 

Obr. 74: Průměrný segregační index pro různá nastavení míchače S-EMS (LECO 0 9 mm) 

Obr. 75: Průměrný segregační index pro různá nastavení míchače S-EMS (LECO 012 mm) 

Obr. 76: Průběh středové segregace pro vybraná nastavení míchače S-EMS 

Obr. 77: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 1 (míchač typu B s nastavením 100 A/14 Hz) 

Obr. 78: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 2 (míchač typu B s nastavením 200 A/14 Hz) 

Obr. 79: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 3 (míchač typu B s nastavením 300 A/14 Hz) 

Obr. 80: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 4 (míchač typu B s nastavením 400 A/14 Hz) 

Obr. 81: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 5 (míchač typu B s nastavením 500 A/14 Hz) 

Obr. 82: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 6 (míchač typu A s nastavením 70 A/50 Hz) 

Obr. 83: Vzorky pro hodnocení metodou Bekaert 

Obr. 84: Hodnocení Bekaert pro různé intenzity míchání S -EMS 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
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Tab. 1: Základní rozdělení jednotlivých typů elektromagnetických míchačů [4] 

Označení Vysvětlení 
M-EMS elektromagnetické míchání v krystalizátoru 
S-EMS elektromagnetické míchání v licím proudu 
F-EMS elektromagnetické míchání ve finální zóně tuhnutí 
S1+S2 EMS elektromagnetické míchání v licím proudu v místě 1 + 2 

M+S+F EMS elektromagnetické míchání v krystalizátoru + licím proudu + finální zóně 
tuhnutí 

Tab. 2: Vliv míchače na vady předlitku [2] 

Problém/vada M-EMS S-EMS F-EMS 
Okuje Ano 
Bodliny Ano 
Bubliny Ano 
Průval Ano 
Vnitřní vady Ano Ano 
Sloupová struktura Ano Ano 
Středová segregace Ano Ano Ano 
Středová porezita Ano Ano Ano 
V-segregace Ano Ano Ano 

Tab. 3: Ukázka jednotlivých variant a vlivu různých míchačů EMS [2] 

Konfigurace 
míchače Jakost oceli Podstata zlepšení Primární mechanismus 

M-EMS 

* všechny jakosti 
* všechny rozměry 

* povrchová a podpovrchová 
čistota 

* povrchová a podpovrchová 
celistvost 

* stejnorodá tloušťka licí kůry 
* snížení četnosti průvalů 
* rovnoosá zóna, zrno / 

struktura zjemnění 
* segregace 
* porezita 
* vnitřní kolumnární trhliny 

* mechanicky pohybuje 
vměstky, bublinkami 
od povrchu a 
homogenizuje teplotu 
v oblasti menisku 

* promíchává teplou a 
studenou ocel 

* poskytuje rychlé přehřátí 
oceli a také širokou a 
jemnou rovnoosou zónu 

S-EMS 

* všechny jakosti 
* všechny rozměry 

* bez povrchových zlepšení 
(body 1 až 4) 

* omezené vnitřní zlepšení 
(body 5 až 8) 

* promíchává teplou a 
studenou ocel 

* poskytuje rychlé přehřátí 
oceli a také širokou a 
jemnou rovnoosou zónu 

M+F-EMS 

* všechny rozměry 
* vysokouhlíkové 

a legované oceli 

* specificky zaměřená na 
centrální segregaci 

* dodatečné míchání vysoce 
a nízko segregovaných 
oblastí v zóně tuhnutí a 
ničí kanálky V segregace 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Tab. 4: Parametry jednolitých ZPO a parametry míchačů [6] 

PARAMETRY ZPO 
Plynulé odlévání IMATRA KOVERHAR 
Typ stroje Concast S-type Concast S-type 
Počet proudů 3 2 x 4 
Poloměr (m) 5 5 
Sochorová sekce (mm) 100/125 100 
Rychlost odlévání (m/min) 2,5/2,0 2,8 - 3,3 
Primární chlazení (1/min) 900 900 
Sekundární chlazení (1/kg) 0,7 - 1,0 1,7 - 2,7 
Elektromagnetické míchání: 
Číslo 1 1 
Pozice míchače (meniskus¬
centrum míchače) m 2,2/2,6 2,0/3,0 

Faktor tuhnutí (mm) min - 1 2 27 28 
Tloušťka stěny (mm) 24/25 24/28 
Průměr tekuté zóny (mm) 50/48 50/44 
Magnetická indukce ve středu 
míchadla (T) max. 0,030 0,054 

Délka míchání (mm) 450 225 
Čas míchání (sec) 10 5 
Síťový zdroj 3 fázový A. C. 3 fázový A. C. 
Max. síťové napětí (V) 135 104 
Zdánlivý výkon (kVA) 35 54 
Frekvence (Hz) 50 50 
Oběh magnetického pole 
(r/min) 3000 3000 

Max. proud (A) 160 300 
Rozměry 
vnější průměr (mm) 720 314 
vnitřní průměr (mm) 440 200 
délka válce (mm) 600 370 
Hmotnost (kg) 400 100 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Tab. 5: Hodnoty tahové zkoušky provedené na drátu 5,5 mm [6] 

Vzorky odebrané z počátku svitků Vzorky odebrané z konce svitků 
vyválcovaného drátů vyválcovaného drátů 

Rm Aio Z Rm A10 Z 
N/mm2 % % N/mm2 % % 

zapnuté x829 7,8 49 785 10,9 42 
míchání S 2,4 1,0 2,9 0,5 0,9 4,8 

vypnuté x850 10,8 48 794 10,3 43 
míchání S 3,7 0,7 3,2 31 1,8 7,5 

Tab. 6: Specifikace EMS použitých na blokovém a sochorovém ZPO [7] 

Frekvence Pozice Způsob Maximum Licí stroj EMS Proud (A) Frekvence Pozice Způsob Maximum Licí stroj EMS Proud (A) (Hz) míchání (m) míchání Gauss (Hz) míchání (m) míchání Gauss 

Blok SEMS 
FEMS 

516 
545 

10 - 30 
10 - 30 

3,28 
8,18 

lineární 
lineární 

700 
1900 

MEMS 240 6 - 16 0,39 rotační 400 
Sochor SEMS 325 60 2,00 lineární 300 

FEMS 240 6 - 16 8,68 rotační 970 

Tab. 7: Chemické složení použitých oceli [7] 

Jakost oceli 
Složení, hm.%. 

Jakost oceli 
C Si Mn P S Cr 

P70 0,71 0,20 0,60 0,011 0,004 
S82 0,82 0,20 0,72 0,014 0,007 
SU2 1,01 0,21 0,48 0,019 0,013 1,42 

S72 
0,70- 0,22- 0,71- 0,017- 0,008-

S72 
0,74 0,26 0,80 0,018 0,013 

S30 0,30 0,22 0,72 0,017 0,010 

Tab. 8: Podmínky odlévání předlitků při provedení testu s přidáváním Pb [7] 

Typ ZPO Blokové Sochorové 
Jakost oceli S82 S72 
Licí teplota (°C) 1483 - 1495 1487 - 1500 
Licí rychlost (mmin-1) 0,7 - 0,8 1,8 - 2,0 

Podmínky EMS 

bez EMS bez EMS 

Podmínky EMS s S-EMS s M-EMS Podmínky EMS 

s S+F-EMS s M+S+F-EMS 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Tab. 9: Označení vzorků a metody hodnoceni [7] 

Metody hodnocení Vzorky 

Otisk S A, B, C, D 

Makrolept A, C 

Zobrazovací analýza B, D 
Vizuální analýza B, D 

Vzorky o délce 300 mm 
z třetího předlitku bloku a 
sochoru z každého licího 

proudu v tavbě 

Tab. 10: Solidifikační struktury bloků a sochorů při různých kombinacích EMS [7] 

Licí stroj Jakost oceli EMS podmínka 2. DAS, um Struktura 

Blok 

S72 
bez 
S 

S + F 

250 - 260 
179 - 204 
128 - 192 

bez s.s.p. 
bez s.s.p. 

s.s.p. při y = 5, 15, 20 mm 

Blok P70 S + F d = 70 
d = 60 

162 - 241 
158 - 252 

s.s.p. při y = 5, 15 mm 
bez s.s.p. Blok 

S82 S + F d = 54 
d = 67 

177 - 218 
205 - 263 

s.s.p. při y = 5, 15 mm 
bez s.s.p. 

Blok 

SU2 S + F d = 30 
d = 62 

140 - 194 
172 - 221 

s.s.p. při y = 5, 15 mm 
bez s.s.p. 

Sochor 

S72 

bez 

M 
M + S + F 

133 - 164 

151 - 179 
127 - 200 

bez s.s.p., dobře vyvinutá 
sloupovitá struktura 
s.s.p. při y = 5 mm 

s.s.p. při y = 5, 10 mm 

Sochor S72 M + F + F 

d = 55 

d = 42 

120 - 183 

140 - 260 

s.s.p. při y = 5, 10, 20 mm, více 
blízko stlačená rovnoosá 

struktura 
s.s.p. při y = 5, 10, 20 mm 

Sochor 

S30 M + S + F 

d = 65 

d = 40 

136 - 230 

142 - 220 

s.s.p. při y = 5, 10, 20, 30 mm, 
více blízko stlačených 

rovnoosá struktura 
s.s.p. při y = 5, 10, 20, 30 mm 

s.s.p. označuje malé segregace skvrny 

Tab. 11: Chemické složení taveb [10] 

C Mn Si S P Cu Ni Cr Ca Altot 

0,745 0,65 0,26 0,008 0,009 0,10 0,03 0,03 0,001 0,001 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 



52 

Tab. 12: Parametry lití a EMS [10] 

Číslo nastavení EMS 
Parametr Parametr 

1 2 3 4 
Velikost 
sochorové části, 
mm2 

120 120 120 120 

Rychlost 
odlévání, m/min 3,53 3,53 3,53 3,53 

Přehřátí v 46 42 43 43 mezipánví, °C 46 42 43 43 

Hustota 
sekundárního 
chladicího 

1,86 1,86 1,86 1,74 

vzduchu, l/kg 
Tlak 
rozprašovacích 
trysek v zóně 1, 18 18 18 11 

bar 
Hlavní EMS 
proud, A 254 305 356 390 

Frekvence, Hz 5,0 5,0 5,0 5,0 
Použití brzdění Ne Ne Ano Ano 

Tab. 13: Parametry taveb [10] 

Parametr 

Číslo proudů 

Parametr 
1 2 

Parametr 
Tavba Tavba 

Parametr 

1 2 3 1 2 3 
Velikost 
sochorové 
části, mm2 

120 120 120 120 120 120 

Rychlost 
odlévání, 
m/min 

3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 

Přehřátí v 
mezipánví, 
°C 

36 50 39 36 50 39 

Hustota 
sekundárního 
chladicího 
vzduchu, l/kg 

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Tab. 14: Specifikace některých odebraných vzorků [10] 

Průměrná hodnota segregace, Směrodatná odchylka Nastavení EMS Průměrná hodnota segregace, Směrodatná odchylka Nastavení EMS K c segregace St. Dev. K c segregace St. Dev. 
Hlavní EMS @ 254 A 1,142 0,056 
Hlavní EMS @ 305 A 1,134 0,047 
Hlavní EMS @ 356 A a 
brzdění 1,124 0,048 

Hlavní EMS @ 390 A a 
brzdění 1,138 0,044 

Tab. 15:Hodnoty nastavení EMS u první tavby [13] 

Vzorek Teplota v Jmenovité složení, hmotností procenta 
č. mezipánví 

°C 
C Mn Si P S Cr V 

1A 1489 
1B 1484 0,75 0,66 0,16 0,02 0,02 - -
1C 1476 
2A 1493 
2B 1488 0,78 0,66 0,17 0,02 0,02 0,02 0,04 
2C -
3A 1504 
3B 1496 0,70 0,63 0,15 0,02 0,02 - -
3C -
4A 1504 
4B 1501 0,79 0,66 0,16 0,02 0,02 - -
4C 1499 
5A 1505 
5B 1502 0,79 0,66 0,20 0,01 0,02 0,18 0,40 
5C 1499 
6A 1510 
6B 1505 0,8 0,74 0,20 0,02 0,03 - -
6C 1504 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Tab. 16: Parametry ZPO č. 2 

r Typ stroje Concast S 22/16-9 CCS Concast S 22/16-9 CCS 

Typ zařízení radiální 
Poloměr zakřivení 9 m 

CCS - Concast Continuous Straihgtening 
(kontinuální rovnání) Druh ohybu CCS - Concast Continuous Straihgtening 
(kontinuální rovnání) 

CCS - Concast Continuous Straihgtening 
(kontinuální rovnání) 

Počet proudu 8 
Počet mezipánví 2 
Odlévané formáty kvadrát 150x150 mm 
Hmotnost tavby max. 200 tun 
Délka kontislitků 6 - 12 m 
Kapacita 1300 kt/rok 
Ochrana licího proudu stínicí trubice s přívodem argonu 

pomoci pákových mechanismů zátkovou tyčí 
nebo kalibrovanou výlevkou Regulace výtoku pomoci pákových mechanismů zátkovou tyčí 
nebo kalibrovanou výlevkou 

pomoci pákových mechanismů zátkovou tyčí 
nebo kalibrovanou výlevkou 

Krystalizátor konvexní trubkové 
vodní, 4 zóny s nezávislým uzavřeným 

Sekundární chlazení regulačním okruhem, průtok 1200 litrů za minutu 
na licí proud 

pálicí stroje, na každém licím proudu jeden a dva 
pro odběr vzorků z předlitků Dělení pálicí stroje, na každém licím proudu jeden a dva 
pro odběr vzorků z předlitků 

pálicí stroje, na každém licím proudu jeden a dva 
pro odběr vzorků z předlitků 

Elektromagnetické míchače dva druhy míchačů a to M-EMS a S-EMS 

Tab. 17: Nastavení míchačů 

Nastavení Typ míchače Frekvence (Hz) Elektrický proud (A) 
1 B 14 100 
2 B 14 200 
3 B 14 300 
4 B 14 400 
5 B 14 500 
6 A 50 70 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Tab. 18: Přehled typu záření a jejích hodnot [17] 

Vlnová délka Interakce s Typ záření Vlnová délka Frekvence Energie (kJ/mol) Interakce s Typ záření (cm1) Frekvence Energie (kJ/mol) hmotou (cm1) hmotou 

Záření gama (y) 108 - 1010 310 1 8 Hz - 310 2 0 

Hz 106 - 108 Rozpady 
atomových jader 

Rentgenové 
záření (RTG) 106 - 108 310 1 6 Hz - 310 1 8 

Hz 104 - 106 Ionizace 

Ultrafialové 
záření (UV) 104 - 106 310 1 4 Hz - 310 1 6 

Hz 100 - 104 Přechody 
elektronů 

Viditelné záření 
(VIS) 100 - 104 310 1 2 Hz - 310 1 4 

Hz 1 - 100 Přechody 
elektronů 

Infračervené 
záření (IR) 1 - 100 30 GHz - 3 1012 0,01 - 1 Vibrace molekul 

Mikrovlnné 
záření (MW) 0,01 - 1 300 MHz - 30 

GHz 10-4 - 0,01 Rotace molekul 

Rádiové záření 
(LW) 10-4 - 0,01 3 MHz - 300 

MHz 10-6 - 10-4 Přechody 
jaderného spinu 

Tab. 19: Hodnocení segregace dle metodik Bekaert [19] 

Typ segregace 
Stupeň segregace Kód A B C D 
žádná segregace GN 0 0 0 0 
nejnižší UL 0,1 0,2 0,5 0,1 
velmi nízký ZL 0,2 0,5 0,75 0,2 
nízký LI 0,5 1 1,5 0,5 
docela vysoký TZ 1,5 2 3 1,5 
vysoký ZW 3 4 5 3 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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OBRÁZKY 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
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a) rotační b) lineární 
Obr. 1: Způsoby elektromagnetického míchání [1] 

c) příčné 

a) rotační 
Obr. 2: Princip elektromagnetického míchání [2] 

b) lineární 

Míchací proud ISO A 
RUTTWUSÍ zóna. 35 % 

' Mi-t:ilurskki- > v >U i l k \ 

0 . 

Intcn/ita mícháni 

Obr. 3: Vliv intenzity míchání na metalurgické zlepšení a velikost rovnoosé zóny [5] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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2 ph. 

torque position 0° torque position 45 

3 ph. 

Obr. 7: Magnetická indukce a točivý moment v rovině u 2-fázových a 3-fázových M-EMS [5] 

M-EMS S-EMS rotační S-EMS lineární 

S1+S2-EMS M+F-EMS S+F-EMS M+S+F-EMS 
Obr. 8: Nejčastěji používané druhy elektromagnetického míchání [2] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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přehřátí', «C — — 

Obr. 9: Struktura předlitků při použití E M M v závislosti na stupni přehřátí oceli v mezipánvi [1] 

nemícháno 

strana oblast oblast 
předl i tků před l i tků předl i tků 

Obr. 10: Rozložení vycezenin síry u brámových předlitků pro plechy 0,17% C s přehřátím o 
43 K v mezipánvi, v porovnání s použitím E M M a bez E M M [1] 

Obr. 11: Vliv M-EMS na kvalitu povrchu při odlévání sochorů [4] 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 12: Osová segregace ve vysokouhlíkových sochorech bez EMS a s míchači M-EMS 
a M+F-EMS [4] 

Obr. 14: Podélný řez ponorné výlevky s výrazným vnitřním opotřebováním [4] 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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chill zone 

Obr. 15: Utuhla struktura vysokouhlíkové oceli při přehřátí 30 K [6] 

chill zone 

Obr. 16: Utuhla struktura vysokouhlíkové oceli s mícháním při přehřátí 30 K [6] 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 17: Výzkum středové makrosegregace na podélných vzorcích sochorů bez míchání a 
s mícháním při přehřátí 20 K[6] 

TUNDISH SUPERHEAT K 

Obr. 18: Míra uhlíkové segregace oproti přehřátí oceli pro běžné odlévání a s použitím EMS [6] 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 21: Velikostní rozložení pórovitosti, segregačních skvrn P a M n v centrální oblasti 
sochorového předlitku jakosti S72 při použití různých kombinaci míchačů (EMS) [7] 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 22: Vliv různých kombinací míchačů (EMS) na centrální čistotu při lití bloků a sochorů 
jakosti S72 [7] 

Obr. 23: Účinky finálního míchání polotuhé promíchávané zóny na centrální čistotu pro 
různé jakosti ocelí [7] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 24: Koncentrační diagram M n pro různé pozice při lití sochorů oceli S72 s použitím 
různých kombinaci míchačů [7] 

Obr. 25: R T G snímky ukončení polotuhé promíchávané zóny pomocí Pb v sochorových 
předlitcích oceli S72 při použití různých kombinací míchačů EMS a licí rychlosti 
1,9 m-min"1 [7] 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 26: R T G snímky ukončení polotuhé promíchávané zóny pomocí Pb v sochorových 
předlitcích oceli S72 při různých licích rychlostech a kombinaci míchačů M+S+F-EMS [7] 

0.2 BA 0.6 OB 1 1,2 
Carbon corrtent, (wt.%) 

Obr. 27: Optimální tloušťka polotuhé promíchávané zóny a solidifikačního intervalu 
v centrální zóně blokových a sochorových předlitků v závislosti na obsahu uhlíku [7] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Typical Dual-Coil 

Meniscus 

Upper 
Coil 

Main 
Coil 

Obr. 28: Schéma dvou cívkového míchače [10] 

a) proud EMS 254 A b) proud EMS 305 A c) proud EMS 390 A + brzdění 
Obr. 29: Oscilační známky [10] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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a) EMS 254 A b) EMS 305 A c) EMS 356 A + d) EMS 390 A + 
brzdění brzdění 

Obr. 30: Odlítá struktura sochoru s hodnotami EMS [10] 

Distance along centerline,x10mm 

Obr. 31: Středová uhlíková segregace v sochoru z různými parametry EMS u první tavby 
[10] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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B 15 20 
Distance alcng centerline, x10 mm 

Obr. 32: Středová uhlíková segregace v sochorech u tři taveb s EMS 390 A + brzdění [10] 

Superheat |°C) 
Obr. 33: Poměr rovnoosých zón při různém přehřátí [12] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Degree of segregation 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

(b) AT=33°C 

Obr. 34: Baummanový otisky a segregační profily odlitých sochorů s přehřátím a) 47 °C b) 33 °C [12] 
Degree of segregation 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

(a) AT=21"C 

Degree of segregation 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

(b) AT=9"C 

Obr. 35: Baummanový otisky a segregační profily odlitých sochorů s přehřátím a) 21 °C b) 9 °C [12] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Surface Midway Center 
Obr. 37: Rychle ochlazená, sloupcovitá a rovnoosá zóna v makrostruktuře vzorků sochoru [12] 

Obr. 38: Schéma výrobního komplexu v Moldavském hutním závodu [13] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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O 20 4 0 60 80 100 
M g O C a O M n O - AI tO 

No. 
of 

Area, 

mm^ 

l i ".̂ i i 
number of 

Number of inclusions with the 
following dimensions, flm 

Ind usion distribution 

specimen inclusions 
1 2 3 A C 

1 1.67 2 7 20 6 1 26 J 

2 i.67 4 2 35 5 2 41 1 

3 i. 67 41 36 5 41 

4 L 2 5 32 27 5 32 

5 L 2 5 41 30 II 3 £ 

Tolal 7.51 183 14S 32 3 178 5 

17% 2 % 91% 

Noto. There were no in; lusions of A— L0 flm or larger. 

Obr. 39: Příklad stanovení znečištění kovu vměstky z diagramu trojice oxidů [13] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 43: Stávající míchač S-EMS nabudovány na 7 licích proudech (označen jako typ A) 

•4 směr odlévání 

Sochor A Sochor B Sochor C Sochor D Sochor E 
i 

Nasta vení 2 Nasta 

L i 

vení 4 

Nastavení 1 Nastavení 3 Nastavení 5 
Obr. 44: Schéma odlévaní a provedení změn nastavení 

Obr. 45: Vzorky sochorů 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Příčné 
vzorky 

Obr. 46: Schéma jednotlivých řezů 

Obr. 47: Vzorky finálního produktu - drát 0 11 mm 

Obr. 48: Baumanuv otisk [8] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 



78 

i R c l r v c n c c I I I I I I I I I I I I I I I I 
0,1MHz 1 MHzlOMHl 0 .1GHz I O Hz lOQHz 0.1 THz 1 THl lOTHz O.lPHz 1 PHz 10 ['Hz O.lbHz 1 EHz lOLHz O.IZHz 

II | | | | | | | | | | | | 1 = = 
Oblast Radíme vlny Mikrovlny i č Viditcl. TJV RTf: gama 

V l n o v á délka I km lOOm 10 m 1 « I dm 10 mm I mm 0.1 mm I0|im 1 |im 100 nm 10 um I nm 0,1 nm 10 pm 

I I I I I I I I I I I I I I I I 
Obr. 49: Elektromagnetické spektrum [17] 

Obr. 50: Přístroj L E C O CS 244 [18] 

A B C 0 

Obr. 51: Etalony pro hodnocení středových segregací metodikou Bekaert [19] 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 52: Baumannův otisk pro nastavení 1(míchač typu B s nastavením 100 A/14 Hz) 

Obr. 53: Baumannův otisk pro nastavení 2 (míchač typu B s nastavením 200 A/14 Hz) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 54: Baumannův otisk pro nastavení 3 (míchač typu B s nastavením 300 A/14 Hz) 

Obr. 55: Baumannův otisk pro nastavení 4 (míchač typu B s nastavením 400 A/14 Hz) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 56: Baumannův otisk pro nastavení 5 (míchač typu B s nastavením 500 A/14 Hz) 

Obr. 57: Baumannův otisk pro nastavení 6 (míchač typu A s nastavením 70 A/50 Hz) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 58: Makrolepty pro nastavení 1 (míchač typu B s nastavením 100 A/14 Hz) 

Obr. 59: Makrolepty pro nastavení 2 (míchač typu B s nastavením 200 A/14 Hz) 

Obr. 60: Makrolepty pro nastavení 3 (míchač typu B s nastavením 300 A/14 Hz) 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 63: Makrolepty pro nastavení 6 (míchač typu A s nastavením 70 A/50 Hz) 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 66: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 2 (míchač 
typu B s nastavením 200 A/14 Hz) 

Obr. 67: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 3 (míchač 
typu B s nastavením 300 A/14 Hz) 

R U C K I , A . : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 



86 

Obr. 68: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 4 (míchač 
typu B s nastavením 400 A/14 Hz) 

Obr. 69: R T G snímek a hodnoty S.I. po jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 5 (míchač 
typu B s nastavením 500 A/14 Hz) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 70: R T G snímek a hodnoty S.I. pro jednotlivé průměry vrtáků pro nastavení 6 (míchač 
typu A s nastavením 70 A/50 Hz) 

Obr. 71: Vzorky pro metodu hodnocení na přístroji L E C O 

Obr. 72: Vzorky pro vrtání třísek pro analýzu na přístroji LECO 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMSpři plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 73: Průměrný segregační index pro různá nastavení míchače S-EMS (LECO 0 6 mm) 

Obr. 74: Průměrný segregační index pro různá nastavení míchače S-EMS (LECO 0 9 mm) 

Obr. 75: Průměrný segregační index pro různá nastavení míchače S-EMS (LECO 012 mm) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 76: Průběh středové segregace pro vybraná nastavení míchače S-EMS 

Obr. 77: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 1 (míchač typu B s nastavením 100 A/14 
Hz) 

Obr. 78: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 2 (míchač typu B s nastavením 200 A/14 
Hz) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 79: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 3 (míchač typu B s nastavením 300 A/14 
Hz) 

Obr. 81: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 5 (míchač typu B s nastavením 500 A/14 
Hz) 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 
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Obr. 82: Vzorek vývalku 0 55 mm pro nastavení 6 (míchač typu A s nastavením 70 A/50 
Hz) 

Obr. 83: Vzorky pro hodnocení metodou Bekaert 

16:00 - 1 — 

100 A/14 Hz 200 A/14 Hz 300 A/14 Hz 400 A/14 Hz 500 A/14 Hz 70 A/50 Hz 

Obr. 84: Hodnocení Bekaert pro různé intenzity míchání S-EMS 

R U C K I , A. : Experimentální studium nastavení základních parametrů SEMS při plynulém odlévání sochorů. 
Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, F M M I , 2012. 


