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Abstrakt: 

Předložená diplomová práce je věnována posouzení vlivu pořadí tavby v sekvenci na 

mikročistotu pružinové oceli jakosti 54SiCr6. První část práce je zaměřena na problematiku 

nekovových vměstků v oceli a metodám jejich analýzy. Zvláštní pozornost je věnována 

charakteristice vměstků v pružinových ocelích. Experimentální část předložené práce nejprve 

seznamuje s vysokými nároky na výrobní technologii pružinové oceli 54SiCr6 ve vztahu 

k dosažení vysoké mikročistoty oceli. V práci je mikročistota 128 taveb oceli jakosti 54SiCr6 

hodnocena podle normy MBN. Podrobně jsou popsány možné příčiny rozdílné mikročistoty 

vzhledem k jednotlivým pořadím taveb v sekvenci. 

Klíčová slova:  Pružinová ocel; nekovové vměstky; mikročistota oceli; únavové 

poškození; sekvenční odlévání. 

 

 

Abstract: 

Presented diploma thesis is devoted to the analysis of influence of the heat order in sequence 

casting on the micro-cleanliness of the spring steel grade 54SiCr6. The first part of the 

diploma thesis is oriented on the problems of non-metallic inclusions in steels and on the 

methods of non-metallic inclusion characterisation. A special attention is paid to the 

characterisation of non-metallic inclusions in spring steels. In the experimental part the 

production technology is described at first in relation to high demands on steel micro-

cleanliness. Micro-cleanliness of 128 heats of 54SiCr6 spring steel was evaluated in 

accordance to MBN standard. Possible reasons of different micro-cleanliness are discussed in 

relation to different heat order in the sequence. 

Keywords:  Spring steel; non-metallic inclusions; steel micro-cleanliness; fatigue 

damage; sequence casting. 
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1. Úvod a cíl práce 

Vzrůstající nároky na kvalitu pružinových ocelí vyžadují moderní přístup k výrobě, odlévání a 

dalšímu zpracování, včetně zajištění kontroly kvality vyráběné oceli. Důraz je kladen zejména 

na dosažení výborné mikročistoty, ve snaze přiblížit se tzv. superčisté oceli. Neméně důležité 

je docílení požadované mikrostruktury a kvalitního povrchu válcovaných polotovarů. Výroba 

pružinových ocelí má v Třineckých železárnách, a.s. dlouholetou tradici a ocelový drát 

k výrobě pružin tvoří stálou složku hutního sortimentu, dodávaného na tuzemský i zahraniční 

trh.  Typickou pružinovou ocelí s širokým použitím zejména v moderním automobilovém 

průmyslu je  ocel jakosti 54SiCr6.  

Tato práce se ve své první části věnuje charakteristice oceli 54SiCr6. Nejprve jsou v obecné 

rovině  popsány nekovové vměstky, vyskytující se v ocelích. Zvláštnostem nekovových 

vměstků v pružinových ocelích, požadavkům na jejich chemické složení, tvar, množství a 

rozložení je věnována samostatná kapitola. Teoretickou část uzavírá přehled metod, pomocí 

kterých lze nekovové vměstky analyzovat.  

Experimentální část je věnována posouzení vlivu pořadí tavby v sekvenci na mikročistotu 

oceli. Popsán je postup výroby oceli 54SiCr6, se zaměřením na provoz plynulého odlévání, 

kde jsou diskutovány dostupné možnosti zlepšení mikročistoty oceli. V práci je hodnocena 

mikročistota  128 taveb oceli 54SiCr6, které byly na ZPO1 v TŽ a.s. odlévány v sekvencích 

maximálně o 8 tavbách. Mikročistota byla hodnocena podle normy MBN 106/2, která je 

určena přímo pro hodnocení jakostních pružinových ocelí. Její zvláštností je hodnocení 

mikročistoty v povrchových vrstvách ocelového drátu a přehledné zobrazení chemického 

složení vměstků v ternárním diagramu. Za účelem doplnění a zpětné vazby bylo do práce 

zařazeno hodnocení lomových ploch pružinového drátu  po zkoušce únavy v ohybu za rotace 

(Nakamura test). 
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2. Rozbor problému 

2.1. Charakteristika a použití oceli jakosti 54SiCr6 

Pružiny podléhají statickému i dynamickému namáhání.  Při správné funkci pružina nesmí 

prasknout a po odlehčení musí nabýt původní tvar. Proto musí mít pružiny vysokou mez 

pružnosti a být odolné proti únavovému poškození. Častým požadavkem je současně i 

odolnost proti korozi a vyšším  teplotám. Vysoké meze kluzu, meze únavy a meze pevnosti je 

dosahováno použitím oceli o vysoké mikročistotě s homogenní mikrostrukturou a velmi 

kvalitním povrchem bez vad a oduhličení  [1]. 

Ocel jakosti 54SiCr6, která patří do skupiny ocelí pro náročnější aplikace, tyto podmínky 

velmi dobře splňuje. Je legována křemíkem, manganem a chromem, které zaručují vysoké 

hodnoty meze pružnosti. Mangan také zvyšuje pevnost a prokalitelnost oceli. Křemík, kromě 

své dezoxidační schopnosti, zvyšuje pevnost a omezuje nízkoteplotní popouštěcí křehkost. 

Chrom zvyšuje korozivzdornost, pevnost a prokalitelnost. Chemické složení oceli 54SiCr6 je 

uvedeno v tabulce 2.1. Ocel 54SiCr6 má nízký obsah jemných, homogenně rozptýlených 

vměstků s minimálním výskytem pod povrchem. Perliticko – feritická matrice je velmi 

vhodná pro tepelné zušlechtění. Pro kontrolu dosažených charakteristik jsou u oceli 54SiCr6 

požadovány následující zkoušky:  

 Hodnocení mikročistoty, (mikročistota je zkoušena podle normy DIN 50602, která 

dobře vystihuje celkové znečištění oceli, podle normy ASTM E45, která zachycuje 

vměstky od velikosti 2 µm a podle metody max-T, která hodnotí výskyt vměstků 

v povrchových vrstvách materiálu. 

 Hodnocení oduhličení (hloubka celkového oduhličení nesmí překročit 1% průměru 

drátu); 

 Hodnocení povrchových vad (hloubka povrchových vad nesmí překročit 1% průměru 

drátu); 

 Hodnocení mikrostruktury (struktura musí být perliticko-feritická, bez výskytu 

martenzitu a bainitu); 

 Hodnocení segregací  (makroskopické hodnocení chemické heterogenity); 

 Zkouška tahem (mez pevnosti je požadována v rozmezí 900 - 1150 MPa). 

 



3 
 

Tab.2.1. Chemické složení oceli 54SiCr6 (hm.%) 

 

Válcovaný ocelový drát je následovně upravován tryskáním a prochází kontrolou příčných 

vad. Po tažení a indukčním zušlechtění se kontrolují  podélné povrchové vady. Následuje 

konečné vinutí pružin za studena. Hotové výrobky mají mikrostrukturu tvořenou popuštěným 

martenzitem a dosahují pevnostní úrovně 2050 MPa. Drát z oceli jakosti 54SiCr6 je určen k 

výrobě tlačných, tažných, závěsných a zkrutných pružin, stabilizátorů používaných ve výrobě 

dopravních prostředků včetně letadel, obráběcích a tvářecích strojů, hydraulických agregátů i 

elektrotechnických přístrojů. Zajímavým účelem použití pružinové oceli jsou rovněž pružné 

svěrky, které jsou součástí kolejnicového svršku (obr. 2.1-2.3 ), [2].  

 

 Obr.2.1 Pružina [2]       Obr.2.2 Stabilizátor [2]  Obr.2.3 Pružné svěrky [2] 

 

 

 

 

Prvek C Mn Si P S Cr 

Hm.% 0,51-0,59 0,5-0,8 1,2-1,6 max 0,025 max  0,025 0,5-0,8 
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2.2. Nekovové  vměstky v ocelích 

Výskyt nekovových vměstků v oceli je značně ovlivněn použitou výrobní technologií. Přesto 

že je přítomnost vměstků v oceli velmi nežádoucí, nelze je z oceli zcela odstranit. Lze však za 

použití moderních výrobních postupů jejich výskyt maximálně omezit, docílit požadované 

velikosti, tvaru, chemického složení i distribuce nekovových vměstků v oceli [3]. 

Nekovové vměstky lze třídit podle různých hledisek. 

Podle původu: 

 Exogenní vměstky (neúmyslně vneseny do oceli během výroby); 

 Endogenní vměstky (produkty reakcí a dějů probíhajících při výrobě oceli). 

Podle chemického složení: 

 Jednoduché sloučeniny (oxidy, sulfidy, nitridy, karbidy); 

 Vměstky komplexní (zahrnují několik sloučenin v různém poměru). 

Podle tvařitelnosti: 

 Vměstky tvárné (plastické, během tváření se deformují); 

 Vměstky netvárné (během tváření  nemění tvar nebo se křehce rozrušují). 

Podle údobí vzniku: 

 Primární vměstky (vznikají v oblasti teplot ocelářských pochodů, po přidání                 

a rozpuštění  dezoxidovadel); 

 Sekundární vměstky (vznikají těsně  nad  teplotou likvidu vlivem změny rozpustnosti 

prvků při klesající  teplotě oceli); 

 Terciální vměstky (tvoří se v oblasti teplot mezi likvidem a solidem, vlivem prudkého 

poklesu rozpustnosti kyslíku, síry, dusíku a místním zvýšením koncentrace prvků 

v matečném roztoku); 

 Precipitační vměstky (vznikají difůzními procesy pod teplotou solidu následkem 

poklesu rozpustnosti kyslíku, síry a dalších prvků) [4]. 
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2.2.1. Exogenní vměstky v oceli 

Exogenní vměstky jsou v ocelích nalézány v nepřeberné škále tvarů. Jejich charakteristickými 

rysy jsou většinou nadměrná velikost, sporadický výskyt, nepravidelné okraje, komplexní 

struktura a často i výskyt v určité oblasti ingotu nebo kontislitku. Mohou pocházet z feroslitin, 

ze žáruvzdorných vyzdívek, torkretových ochranných materiálů, z licích prášků či  pánevních 

a mezipánevních strusek. Mezi exogenní vměstky se zařazují i vměstky vzniklé reoxidací 

oceli při odlévání. Podíl exogenních vměstků na celkovém znečištění oceli je dle různých 

zdrojů uváděn v rozsahu 10 – 20%. Exogenní vměstky jsou většinou složeny z komplexních 

oxidů, které však nemusí přesně odpovídat složení materiálu, ve kterém má exogenní vměstek 

původ. V závislosti na oxidačních procesech probíhajících v roztaveném kovu mohou 

vměstky nejen měnit své složení, ale i reagovat spolu navzájem. Častým jevem je precipitace 

endogenního vměstku na exogenním zárodku. Nekovové vměstky mohou plynule měnit své 

složení nejen v tekuté oceli, ale dokonce i po utuhnutí, dokud to difuzní poměry dovolí. 

Rozhodnutí o původu vměstků pak může být značně komplikované [5]. 

Exogenní vměstky ze vsázky a feroslitin 

Surové železo a ocelový šrot mohou být zdrojem vměstků, které, pokud se je nepodaří 

odstranit před odpichem, přecházejí do oceli. Pro výrobu ocelí o vysoké mikročistotě se 

používá tříděný ocelový šrot. Dalším zdrojem nežádoucích vměstků v oceli jsou legující 

přísady. Aby tyto vměstky stačily vyplout z taveniny do strusky, musí být legury přidány do 

oceli včas a ne až na konci tavby. Uvádí se, že samotný obsah nekovových vměstků 

v legurách není tolik škodlivý, jako příměsi nežádoucích prvků (Al, Si).  Například příměs 

křemíku >1%  obsažená ve slitině FeCr způsobí již znatelné zvýšení množství oxidických 

vměstků v oceli. Ty jsou větší a zaoblenější, než v případě použití legury o vysoké čistotě. 

Také příměs  hliníku  (1-2%) v legurách je velmi běžná.  V oceli se pak mohou vyskytnout 

vměstky Al2O3, nebo vměstky ze systému MnO-SiO2-Al2O3, i když nebyl hliník použit jako 

dezoxidant [5]. 

Exogenní vměstky vzniklé reakcí mezi ocelí a žáruvzdorným materiálem 

Pracovní vrstva žáruvzdorných vyzdívek není zcela mechanicky odolná a inertní vůči 

působení tekutého kovu. Vlivem vysoké teploty při styku s ocelí měkne a prouděním oceli 

mohou být částice vyzdívky strženy do oceli. Kromě této eroze podléhá žáruvzdorný materiál 

i koroznímu působení oceli za spoluúčasti strusky a dezoxidačních produktů. Nutno dodat, že 
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částečky žáruvzdorných materiálů v jejich původní formě obvykle v oceli nenacházíme. 

Většinou představují nukleační místa pro precipitaci endogenních vměstků. Vlivem dalších 

reakcí tak tyto částečky plynule mění své chemické složení, které se mnohdy velmi liší od 

složení původního žáruvzdorného materiálu. Na exogenní původ vměstků poukazují obsahy 

MgO, TiO2, ZrO2 a K2O – typických složek žáruvzdorných vyzdívek (tab. 2.2). 

Exogenní vměstky vzniklé vnesením částeček strusky do oceli 

Pecní struska se může do tekutého kovu dostat při odpichu. Částice strusky se v kovu spojují 

a vyplouvají na hladinu oceli. Pokud k tomu není dostatek času, mohou tyto částečky zůstat 

zachyceny v oceli ve formě exogenních vměstků, nebo mohou sloužit jako nukleační místa 

pro endogenní vměstky. Pánvová struska může být v závěru lití stržena do oceli, emulgovaná 

struska vnesená do mezipánve pak způsobuje nekontrolovatelné znečištění oceli oxidickými 

vměstky [3, 5]. 

 

Tabulka 2.2.  Zdroje exogenních vměstků  ( převzato a upraveno podle [5]) 

Možný zdroj nekovových vměstků klíčový prvek 

vysoká pec 

vysokopecní struska Ca 

vysokopecní vyzdívka Ca 

feroslitiny Cr,Al,Si 

odpich 
vyzdívky žlabu Mg,Ti,K 

oxidace FeO 

pánev 
struska Ca,Mg,Si 

žáruvzdorné vyzdívky Mg,Ti,K 

mezipánev žáruvzdorné vyzdívky, struska, reoxidace Mg,Ti,K,FeO 

lití 
licí prášek, reoxidace F,Na, FeO 

ponorné výlevky Mg,Ti,K 
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Řešení problematiky exogenních vměstků 

Ke snížení podílu exogenních vměstků je vhodné zejména: 

 Použití tříděného ocelového šrotu a co nejčistších feroslitin. 

 Zabránění emulgování soustavy struska – kov při technologických operacích 

sekundární metalurgie, při výtoku kovu z licí pánve do mezipánve a z mezipánve do 

krystalizátoru.  

 Kontrola stavu žáruvzdorné keramiky používané při lití, kvalitní provedení torkretové 

ochranné vrstvy mezipánve a kontrola jejího stavu během odlévání jednotlivých taveb 

v sekvenci [6]. 

2.2.2. Endogenní vměstky v oceli 

Endogenní vměstky jsou produktem reakcí probíhajících v ocelích hlavně během rafinačních 

a deoxidačních pochodů. Vznikají po rozpuštění reagujících látek a dostatečném přesycení 

roztoku. Tyto podmínky existují nejen v roztavené oceli v peci nebo pánvi, ale po celou dobu 

poklesu teploty a rozpustnosti reagujících látek, při tuhnutí oceli a dokonce i po krystalizaci 

oceli v tuhém stavu. Protože endogenní vměstky tvoří až 90% vměstků v oceli, je 

mikročistota oceli z velké části závislá na technologii sekundární metalurgie a odlévání. 

Dezoxidace oceli 

Oceli vyráběné oxidačními pochody obsahují v závěru tavby v kovové lázni velké množství 

rozpuštěného kyslíku. Dezoxidace představuje složitou heterogenní reakci mezi tuhou a 

tekutou fází, která má snížit obsah kyslíku v tekuté oceli na požadovanou výši. K dezoxidaci 

lze použít prvky s vyšší afinitou ke kyslíku, než je afinita železa ke kyslíku,  které současně 

tvoří v roztoku železa stabilní oxidy. Rychlým, ekonomicky výhodným a velmi často 

používaným pochodem je dezoxidace srážecí. Pro tento typ dezoxidace lze použít čisté kovy 

(Si, Mn, Ti, Al), feroslitiny (ferosilicium, feromangan), nebo komplexní feroslitiny. 

Problematiku dezoxidace je třeba posuzovat nejen z hlediska snížení obsahu kyslíku v oceli, 

ale rovněž i z hlediska vznikajících produktů dezoxidace,  tím se myslí množství, chemické 

složení i tvar vznikajících nekovových vměstků. Jedná se o oxidické vměstky, které vznikají 

ihned po přidání dezoxidovala do lázně kovu.  Způsob vedení tavby, volba dezoxidačních 

prvků, chemické složení strusky během mimopecní rafinace a technologie odlévání tak do 

značné míry ovlivňují výslednou mikročistotu oceli [7].   
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Morfologie nekovových vměstků 

Oxidické vměstky 

Oxidické vměstky nalézáme v oceli jako jednoduché oxidy (MnO, FeO, Al2O3, silikáty) nebo 

jako komplexní sloučeniny oxidů (obr.2.4). V největším množství vznikají  během dezoxidace 

a jejich složení je silně ovlivněno použitým dezoxidačním prvkem. Primární dezoxidační 

zplodiny zpravidla stačí z oceli vyplout během rafinačních postupů sekundární metalurgie. 

Vměstky vznikající v pozdějším údobí během tuhnutí oceli (sekundární vměstky) a během 

krystalizace (terciální vměstky) zůstávají uvězněny v oceli. Morfologie primárních, 

sekundárních a terciálních vměstků v téže oceli se liší v závislosti na zbytkovém množství 

použitého dezoxidovala. Hlinitany mohou podle zbytkového množství hliníku (jako 

dezoxidovala) v oceli získat tvar globulí, krystalků nebo shluků krystalků (obr.2.5). 

 

Obr.2.4 Příklady morfologie vybraných oxidických vměstků: a) řádek oxidických vměstků,    

b) globulární oxidický vměstek, c) silikát. (Světelná  mikroskopie) 

 

Vlivem vysokého parciálního tlaku kyslíku ve vzduchu může dojít při styku tekutého kovu se 

vzduchem k absorpci kyslíku. Pokud vměstky vznikají druhotnou oxidací oceli během 

odlévání, hovoříme o reoxidaci. Nebezpečnost reoxidace stoupá s blížícím se počátkem 

odlévání, protože takto vzniklé nekovové vměstky již nestihnou vyplout z taveniny. Vlivem 

reoxidace tekuté  oceli při styku se vzduchem vzniká až 40% všech makroskopických 

vměstků. Aby nedošlo ke znehodnocení vynikajících metalurgických výsledků docílených 

v zařízeních sekundární metalurgie (nízký obsah škodlivých prvků a nekovových vměstků),  

je nezbytné chránit tekutou ocel při odlévání před stykem se  vzduchem.  

a) b) c) 
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Vměstky vzniklé reoxidací se vyznačují mnohem většími rozměry než vměstky dezoxidační a 

jejich složení je závislé na chemickém složení oceli v okamžiku reoxidace. Velké rozměry 

reoxidačních vměstků jsou dány přísunem dostatečného množství kyslíku z atmosféry. 

Současně se mohou uplatnit i slabší dezoxidační prvky, které se ve vměstcích z dezoxidace 

nevyskytují.  Velké rozměry, odlišná morfologie a chemické složení reoxidačních vměstků 

tak umožňuje jejich rozlišení od dezoxidačních vměstků, nicméně problémy činí jejich 

podobnost s  vměstky exogenními [3, 4, 5, 6].   

 

Obr.2.5 Vliv obsahu zbytkového hliníku na morfologii oxidických vměstků (převzato a 

upraveno podle [3]) 

 

Sulfidické vměstky 

Tvorba sulfidických vměstků je závislá na velmi rozdílné rozpustnosti síry v tekutém a tuhém 

železe. V tekutém železe je síra přítomna v elementárním stavu. V tuhém železe nepřesahuje 

rozpustnost síry 0,003%, přičemž 95% síry je  v uhlíkových ocelích vázáno v sulfidických 

vměstcích. Sulfidické vměstky se tvoří až při ochlazování a tuhnutí oceli,  rychlost 

ochlazování oceli má vliv na jejich množství a velikost. Morfologie sulfidických vměstků je 

dána druhem a zbytkovým množstvím použitého dezoxidovala.  Rozmanitost morfologie 

sulfidických vměstků je uvedena na příkladu středněuhlíkové oceli dezoxidované běžnými 

dezoxidovaly (Si, Mn, Al). Tvar a chemické složení sulfidů jsou ovlivněny množstvím 

zbytkového  hliníku v oceli (obr.2.6), [3]. 

Komplexní oxidy typu 

mMnO.nSiO2.pAl2O3 

 

Al2O3 Shluky Al2O3 

Al <0,01% 

+ O,Si,Mn 

 

Al >0,01%         

+ O 

Al >>0,01%  

+ O 



10 
 

 

Obr.2.6 Závislost morfologie sulfidických vměstků na obsahu zbytkového hliníku v oceli    

(převzato a upraveno podle [3]) 

 

Při velmi nízkém obsahu zbytkového hliníku < 0,005% vznikají komplexní globulární 

oxisulfidické vměstky, tyto tzv.  sulfidy  I. typu jsou odolné vůči deformaci při tváření a 

považují se za nejméně škodlivé.  Zbytkový obsah  hliníku  v rozmezí 0,005 až 0,02% dává  

za vznik  drobným sulfidům, které tvoří řetízky na hranicích zrn. Tyto za tepla 

vysocetvařitelné vměstky II. typu  mají výrazně horší vliv na mechanické vlastnosti oceli. Při 

zbytkovém obsahu hliníku větším než 0,02% vznikají sulfidy III. typu. Jsou hranaté, 

nehomogenní –obsahují  krystalky Al2O3 a jsou náhodně rozmístěné v matrici kovu. V těchto 

vměstcích není obsažen křemík. Během tváření se silně protahují, nejsou však tolik škodlivé 

jako typ II. Za předpokladu, že se k dezoxidaci použijí kromě hliníku i kovy vzácných zemin, 

dochází k modifikaci vměstků typu III. na vměstky kulovité typu I.b, které se liší i 

chemickým složením a jsou odolné vůči protváření [3, 4]. 

Nitridy a karbidy 

Nitridy vznikají po dezoxidaci oceli, během primárního ochlazování a při tepelném 

zpracování. V ocelích dezoxidovaných hliníkem se vylučuje AlN ve formě tmavých 

jehlicových krystalků po hranicích zrn, což představuje riziko vzniku mezikrystalového lomu. 

Také nitridy titanu a zirkonia jsou ostrohranné, při tváření se nedeformují a tak představují 

ideální místa pro koncentraci napětí při mechanickém namáhání.  

              I.typ              II.typ                   III.typ 

   Alzb<0,005%          0,005% < Alzb<0,020%         Alzb>0,020%                     

 

Al2O3 

 

  MnS 
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Vznik karbonitridů je závislý na obsahu uhlíku v oceli. Karbidy a karbonitridy vznikají až 

v průběhu tuhnutí oceli,  TiC (obr.2.7) a ZrC se proto vylučují na krystalech TiN a ZrN, 

vzniklých již v tekuté oceli. Při vyšších teplotách (1600°C) však mohou vznikat současně 

karbidy i nitridy titanu. Tyto tzv. karbonitridy titanu mají karbonitridické jádro, na kterém 

narůstá nitrid titanu.  Karbonitridy jsou ostrohranné nepravidelné vměstky, mají vysokou 

tvrdost a jsou netvárné. Při větších rozměrech tak mohou být zdrojem mikrotrhlin [3]. 

 

      Obr.2.7  Karbonitrid titanu (Světelná mikroskopie) 

Řešení problematiky endogenních vměstků:  

Množství endogenních vměstků lze omezit následujícími postupy [6]: 

 Volba takových postupů dezoxidace, které zajišťují tvorbu vměstků, které v důsledku 

své velikosti, tekutosti či příznivých povrchových a mezifázových napětí rychle 

vyplouvají z taveniny kovu a jsou účinně pohlcovány struskovou fází. 

 Dmýcháním inertních plynů do roztavené oceli lze snížit obsah oxidických  vměstků      

(hlinitany, křemičitany) až o 80%. 

 Vytvoření příznivých hydrodynamických podmínek pro vyplouvání oxidických 

vměstků. Vyplouvání vměstků z tekuté fáze je třeba zajistit ve všech procesech  

úpravy i odlévání oceli, dokud neutuhne.  Možnost snížení množství  nekovových 

vměstků vlivem vyplouvání byla potvrzena  nejen v mezipánvi, ale i v krystalizátoru. 

S tím také souvisí konstrukce mezipánve a vlastnosti krycí strusky, která musí 

vykazovat nízké mezifázové napětí vměstek – struska. 
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  Některé typy vměstků se obtížně odstraňují z taveniny kovu i za podmínek míchání či 

čeření. Proto byly vyvinuty technologie využívající vyšší afinity vápníku ke kyslíku, 

než má hliník. Vysocetavitelné hlinitanové vměstky se modifikují vápníkem 

(nejčastěji CaSi)  na typ CA a C12A7 (C = CaO, A=Al2O3), které jsou při daných 

teplotách tekuté, shlukují se a rychle vyplouvají z kovu.             

 Při plynulém odlévání v delších sekvencích je třeba zajistit, aby ponorné výlevky 

nebyly blokovány adhezí nekovových vměstků (nejčastěji hlinitanů) na žáruvzdorný 

materiál výlevek. Řešením může být opět výše zmíněná modifikace vměstků nebo 

použití keramických filtrů, umístěných v mezipánvi. Ty se využívají zejména při 

výrobě jakostních ocelí o vysoké mikročistotě.                                              

  Ochrana licího proudu před reoxidací použitím  ponorného lití. 

 

2.2.3. Chování vměstků během tváření, plasticita vměstků 

Ocel vyrobená ingotovou cestou nebo plynulým odléváním samozřejmě není finální výrobek. 

Následné válcování za tepla, válcování za studena, tažení, kování, obrábění a další 

zpracovatelské postupy jsou závislé na vlastnostech a charakteristikách oceli včetně všech 

jejich fází. I když jsou ocel i nekovové vměstky většinou multifázové struktury, ocel jako 

kovová matrice může být vzhledem k rozložení jednotlivých strukturních komponent 

považována za homogenní. Chování vměstků během dalšího zpracování ocelových 

polotovarů  se liší v závislosti na jejich chemickém složení, morfologii, teplotě tavení, 

mikrotvrdosti a na uvedených vlastnostech kovové matrice. Za nejdůležitější vlastnost se 

v tomto ohledu považuje plasticita vměstku vzhledem k plasticitě matrice. 

Plastická deformace vměstků 

Index tvařitelnosti nekovových vměstků definovali Malkiewitz a Rudnik jako poměr 

prodloužení vměstku k prodloužení kovové matrice a dále studovali deformační index ν jako 

funkci teploty pro různé typy vměstků (obr.2.8). Hodnota deformačního indexu se mění od 0 

(netvařitelné vměstky) po hodnotu blízkou 1 (vměstky tvařitelné téměř shodně s matricí). Je 

tedy zřejmé, že tvařitelnost daného vměstku nemá  obecně platnou hodnotu. Vždy zahrnuje 

vztah k vlastnostem kovové matrice, ve které se vměstek nachází. Přesto je možné na základě 

nespočetných studií vyvodit některé obecné závěry [5]: 
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 Nekovové vměstky typu FeO mají deformační index ν = 0,5 (800°C) a s rostoucí 

teplotou klesá  na ν = 0,2 (1200°C). Navíc se vzrůstajícím obsahem Mn v tuhém 

roztoku (Fe,Mn)O klesá plasticita vměstku. Tento fakt není příliš znatelný u ocelí 

s vysokým obsahem Mn, kdy tvařitelnost  oceli samotné klesá  mnohem rychleji než je 

tomu u vměstků. Tvárnost vměstků FeO je nejvýraznější na začátku válcování za 

tepla. 

 Nekovové vměstky typu Me2O3  (Al2O3, Cr2O3, Fe2O3)     

Všechny tyto fáze jsou velmi tvrdé a při všech teplotách válcování za tepla jsou 

netvařitelné (ν = 0).  

 Nekovové vměstky typu spinely MeO.Me2O3  (MnO.Al2O3, MgO.Al2O3)         

Tyto vměstky jsou netvárné, tvrdé, během tváření často dochází k dekohezi vměstku a 

matrice. Při větších hodnotách přetváření může docházet k jejich křehkému porušení. 

Index tvařitelnosti ν = 0. 

 Komplexní vměstky na bázi oxidů Al a Ca (CaO·Al2O3, CaO·2Al2O3, CaO·6Al2O3) 

v různém stechiometrickém poměru složek  

Mají vysokou teplotu tání, jsou relativně tvrdé, přičemž tvrdost vzrůstá s obsahem 

Al2O3. Nepodléhají deformaci, ν = 0, často se v ocelích objevují v kombinaci 

s vměstky spinelového typu. Při větších hodnotách přetváření dochází k jejich 

porušení, pak je  ve válcované oceli nacházíme ve formě řádkovitých oxidů. 

 Čistý SiO2                                                  

Čistý SiO2 je křehký, netvárný při všech běžných válcovacích teplotách,  ν = 0. 

Dostupné zdroje informací však uvádí odchylky v plasticitě v  závislosti na typu 

modifikace SiO2. Tyto tlakem a teplotou indukované transformace mezi jednotlivými 

modifikacemi SiO2 mají pro praxi velký význam.  

 Silikáty (skelné jednofázové vměstky s proměnlivým množstvím SiO2)        

Při nízkých teplotách mají malý index tvařitelnosti, který ale prudce vzrůstá mezi 

teplotami 800-1300°C. Silikáty jsou při tváření za studena křehké, během válcování za 

tepla se plasticky deformují. Většina silikátů obsahuje nepatrné množství MnO, FeO, 

CaO, Al2O3 a SiO2. Plasticita takových vměstků je pak dána jejich konkrétním 

složením.  
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 MnS                    

Sulfidy manganu jsou vysoce tvárné vměstky prakticky při všech tvářecích teplotách, 

ν ≈ 1, výrazně ovlivňují mechanické vlastnosti oceli.  Plasticita MnS se využívá  

v oblasti obrábění.  

 

Obr.2.8. Vliv teploty na plastickou deformaci vměstků  (převzato a upraveno z  [5]) 

 

Krystalizace ze skelné fáze 

Silikáty obecně mají malou krystalizační schopnost, ve vměstcích v ingotech nebo sochorech 

se většinou objevují ve skelné fázi. Teprve vnesením potřebné energie vlivem mechanického 

zpracování za tepla může dojít  ke krystalizaci skelné fáze. Ternární křemenné fáze spessaritu, 

anorthitu a mullitu jsou na tepelně a deformačně indukovanou krystalizaci více citlivé. Mohou 

tak krystalizovat během tepelného zpracování z matrice vměstku, bohaté na křemík [5]. 

Spinely           3MgO.Al2O3           MgO.Al2O3 

Silikáty 

Fe-silikáty 

Mn-silikáty              

čistý SiO2 

MnS 

ν 

Al2O3,  Ca-hlinitany 

FeO 
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Precipitace z přesyceného tuhého roztoku 

Teplotní cyklus, kterým ocel při zpracování prochází, může vyústit ve vznik přesyceného 

tuhého roztoku. MnS představuje široké možnosti pro substituci různými prvky, zvláště  Fe a 

Cr. Vměstky typu MnS tak mohou během výrobního procesu oceli získat vyšší obsah Fe nebo 

Cr, než je hodnota jejich rozpustnosti pod teplotou tuhnutí oceli. Při dalším tepelném 

zpracování pak mohou FeS nebo jiné sulfidy precipitovat na MnS  fázi  [5]. 

 

2.2.4. Vliv vměstků na materiálové a technologické vlastnosti oceli  

Vliv vměstků na tvařitelnost za studena  a obrobitelnost oceli 

Výskyt vměstků v ocelích tažených za studena (kordové dráty) zvyšuje rychlost zpevňování 

matrice a tím způsobuje rychlejší vyčerpání plasticity. Snižuje se tak tvařitelnost oceli. 

Vměstky jako koncentrátory napětí při obrábění usnadňují tvorbu třísky. Pro zvýšení 

obrobitelnosti se však využívá pouze plastických sulfidů, protože oxidické vměstky mají 

vysokou tvrdost a otupují ostří obráběcího nástroje [3]. 

Statické a dynamické zatížení 

Za podmínek statického zatížení se projeví přítomnost vměstků v oceli snížením kontrakce. 

Sulfidy II.typu snižují plasticitu tím, že jsou rozmístěny ve velkém množství a blízko sebe v 

kovové matrici. Trhlina v místě krčku se tak přes sulfidy snáze propojuje. Velké netvárné 

vměstky působí vrubovým účinkem a vyvolávají ve svém okolí vyšší stupeň nerovnoměrné 

deformace. V okolí vměstku pak dochází k vyčerpání plasticity a nastávají podmínky pro 

vznik trhliny.                  

Vrubový účinek vměstků se projeví i při jednorázovém dynamickém zatížení materiálu větším 

sklonem ke křehkému porušení [3]. 

Cyklické zatížení  

Cyklické dynamické zatížení působící na ocel vyvolává únavový proces. Mez únavy je 

ovlivněna velikostí součásti, typem zatížení, kvalitou povrchu a jeho zpracováním, teplotou, 

prostředím atd. Únavové vlastnosti  ocelí také silně závisí na přítomnosti nekovových 

vměstků, jejich rozmístění v oceli, jejich velikosti a  charakteru.  
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Na základě studií, které zkoumaly vliv velikosti vměstků na mez únavy u vysokopevných 

ocelí lze konstatovat, že mez únavy klesá s rostoucí velikostí vměstků.  Vměstky nejsou 

schopny přenášet napětí, kterým je matrice zatížena, koncentrace napětí kolem vměstků má 

pak přímý vliv na vznik únavových lomů. Na plochách únavových lomů při vysokocyklém 

režimu byly v okolí vměstků, které iniciovaly lom, pozorovány oblasti s odlišným vzhledem 

[8]. Tyto plošky bývají označovány jako GBF (granular-bright-facet) a při pozorování v SEM 

se jejich povrch v porovnání s okolím jeví jako  granulární (obr.2.9). Předpokládá se, že tyto 

oblasti vznikly za spolupůsobení vodíku. 

Obr.2.9  Granulární světlé fazety [8] 

V důsledku dekoheze sférických karbidů a matrice v blízkosti vměstků nejprve iniciují 

mnohočetné trhlinky. Ty během únavového procesu rostou, spojují se a probíhají po rozhraní 

karbidů a matrice (odtud vzhled GBF zóny). Propagace mikrotrhlinek a formování GBF zóny 

je velmi pomalé a nastává v období asi 1/10 únavového života materiálu. Následuje šíření 

trhliny nezávisle na mikrostruktuře materiálu. 

V jiné studii [9] autoři testovali vysokopevné oceli s rozdílnou velikostí inkluzí. Výsledkem 

práce je vytvoření vztahu pro výpočet meze únavy vysokopevných ocelí v závislosti na 

velikosti nekovových vměstků (ve vysokocyklém únavovém režimu). Autoři došli k závěru, 

že za spolupůsobení vodíku je třeba pro výpočet meze únavy uvažovat nikoli „čistou“ velikost 

nekovových vměstků, ale právě velikost GBF zón. 

Škodlivý vliv vměstků na šíření únavového lomu stoupá s vyšší pevností oceli. Vliv vměstků 

na iniciaci únavového lomu  je zesílen, pokud se vměstky nacházejí těsně pod povrchem, 

nebo dokonce na povrchu materiálu. Ostrohranné, netvárné a křehké vměstky nadměrné 

velikosti představují velmi vysoké riziko vzniku únavového lomu v důsledku koncentrace 

napětí u ostrých hran vměstků.  
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Jak již bylo zmíněno, jedná se hlavně o Al2O3, SiO2, TiN a exogenní vměstky. V případě  

sulfidických vměstků dochází k porušení koheze hranice vměstek/matrice a je zde silná 

tendence k tvorbě dutin. Sulfidy stejně jako FeO jsou z hlediska únavových vlastností oceli 

považovány za méně škodlivé (obr.2.10), [3, 5]. 

Z hlediska škodlivého vlivu vměstků na únavové vlastnosti se souhrně dá říct, že největší 

význam má iniciace vzniku mikrotrhlinek v okolí vměstků. Aby byl vměstek potenciálním 

zdrojem vzniku únavového lomu, musí splňovat 2 kritéria. Musí dosahovat kritické velikosti 

v závislosti na hloubce výskytu pod povrchem a musí mít nízký index tvařitelnosti při dané 

teplotě. Obecně se za nejvíce  škodlivé pokládají vměstky větší než 10 µm, typu Al2O3, 

spinely a komplexní vměstky na bázi oxidů Al a Ca [5-III, 3]. 

 

Obr.2.10 Souvislost mezi teplotní délkovou roztažností α a škodlivým účinkem nekovových      

vměstků (převzato a upraveno z [6]) 
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2.3. Zvláštní charakteristika  vměstků v pružinových ocelích 

Vzrůstající objem výroby lehkých automobilů s vysokým výkonem klade požadavky na vývoj 

závěsných a ventilových pružin, které vydrží velké zatížení, zejména je kladen důraz na jejich 

dobrou únavovou a lomovou odolnost. Tento požadavek je obvykle spojen s výrobou 

ultračisté oceli, která obsahuje limitní množství nekovových vměstků. Čím vyšší je pevnost 

oceli, tím větší je nebezpečí vzniku únavového lomu zapříčiněného nekovovými vměstky. 

Proto jsou zde velmi přísné požadavky na omezení jak množství, tak velikosti nekovových 

vměstků, které mají vliv na vznik lomů.  

 

Dnešní jakostní pružinové oceli obsahují oxidické vměstky s obsahem síry do 10%. Zároveň 

platí, že 70% vměstků, které se nachází v povrchové vrstvě (1/4 průměru drátu) a jsou širší 

než 3µm  splňují podmínku: CaO+Al2O3+SiO2+ MnO > 80 hm.%. Vychází se z předpokladu, 

že velmi jemné vměstky s šířkou menší než 3µm nezpůsobují únavové lomy a nemají 

významný vliv na únavovou pevnost. Omezení výskytu vměstků v povrchové vrstvě souvisí 

s faktem, že právě kvalita povrchové vrstvy drátu má největší vliv na únavové charakteristiky 

[10]. 

Navrženo bylo již mnoho technologií, jak snížit počet a tvrdost nekovových vměstků. 

Konvenční technologie se většinou zabývají pouze chemickým složením vměstků, ale 

nezvažují uspořádání vměstků, které se během válcování za tepla mění. Ultra čistá ocel by 

měla obsahovat vměstky, které se snadno  protahují a během tváření za tepla se rozpadají na 

jemné  částečky [10]. Proto byly a jsou vyvíjeny stále nové technologie, které umožní splnit 

náročné požadavky zejména současného automobilového průmyslu. 

 

Jednou z možností je výroba ultračisté oceli s vynikajícími únavovými vlastnostmi, kdy se 

nekovové vměstky během tváření za tepla dostatečně protahují.  

Jiné studie popisují například vylepšení únavových vlastností  výrobou oceli, která bude 

obsahovat vměstky typu CaO-Al2O3-SiO2 s nízkou teplotu tavení (1400 -1500°C). Vlivem 

snížení teploty tavení dochází  během tváření oceli k redukci jak množství vměstků, tak i 

jejich plochy průřezu (obr.2.11). 

Uvedené možnosti jsou většinou patentově chráněny [10,11]. 
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Obr.2.11 Vliv chem. složení a tváření na tvar a velikost vměstků v ocelovém drátu [1] 

 

2.3.1. Vměstky v ultračisté pružinové oceli 

S ohledem na předcházející fakta, byl výrobcem oceli Kobe Steel, Ltd. předložen  návrh na 

patent [10], který popisuje výrobu ultračisté pružinové oceli s vynikajícími únavovými 

charakteristikami. Toho má být  dosaženo dostatečnou redukcí velikosti vměstků během 

válcování za tepla. Kromě výše uvedených podmínek vměstky v takové oceli musí splňovat 

předem dané požadavky na chemické složení. Vměstky mají spadat do dvou nebo tří 

následujících kategorií A-C: 

(A) SiO2: 40-70%, Al2O3:  0-20%, CaO: 20-60% 

(B) SiO2: 30-65%, Al2O3: 25-50%, CaO: 10-30% 

(C) SiO2: 10-30%, Al2O3: 25-50%, CaO: 30-55% 

za předpokladu, že celkové množství SiO2, Al2O3 a  CaO je 100%. 

Zároveň je žádoucí dodržení následujícího chemického složení oceli:  

C: do 1,2 hm.% 

Si: 0,4-4 hm.% 

Mn:0,1-2 hm.% 

Al: do 0,01 hm.% 

SiO2  : 62% 

CaO : 15% 

Al2O3: 23% 

 

 teplota tání: 

1420°C 

 SiO2  : 44% 

 CaO : 12% 

 Al2O3: 44% 

 

 teplota tání:   

1650°C 
 

blok 
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Dále může ocel obsahovat jeden nebo více prvků ze skupiny: Cr, Ni, V, Nb, Mo, W, Cu, Ti. 

Obsah těchto prvků je uveden v následujícím přehledu: 

Cr:  0,5-3 hm.%, V: <0,5 hm.%,  Ni: <0,5 hm.%,  Nb: <0,1 hm.%, 

Mo: <0,5 hm.%,         W: <0,5 hm.%,  Cu: <0,1 hm.%,   Ti: <0,1 hm.%, 

Obsah lithia v oceli smí být v rozmezí 0,01-20 ppm. 

 

Ocelové dráty, které procházejí velkou deformací během válcování za tepla by měly 

obsahovat přednostně vměstky, které se protahují a během válcování se rozpadají na jemné 

částečky. Proto je běžnou praxí snaha o dosažení chemického složení vměstků o nízké tavící 

teplotě. Navíc musí být přijata opatření, která zabrání výskytu škodlivých vměstků, které 

složením odpovídají  SiO2, Al2O3, a to během procesu výroby oceli včetně solidifikace až po 

válcování. Konvenční technologie zatím nejsou schopny tyto požadavky zcela splnit.  

Vzhledem k uvedeným poznatkům, byly dále studovány změny vměstků během tuhnutí  a 

válcování, a to z pohledů složení, morfologie a vlivu jednotlivých typů vměstků na únavové 

charakteristiky. Výsledkem je poznatek, že velký počet jemných krystalů, kterými jsou 

vměstky tvořeny,  způsobují, že se vměstky během tváření velmi snadno rozrušují na jemné 

částečky. Zároveň bylo potvrzeno, že anorit, wollastonit a galenit, které se takto formují, jsou 

natolik jemné, že nemají nepříznivý vliv na únavové vlastnosti ocelí. Tato fázová separace je 

ale závislá na dodržení požadovaného chemického složení vměstků ještě před válcováním za 

tepla. Z tohoto pohledu je nevyhnutelné zajistit vhodné chemické složení vměstků před 

tvářením za tepla. Jako neméně důležité se jeví používaní čistých strusek s vysokou bazicitou 

a přísná kontrola obsahu hliníku v oceli. Bazicita strusky je požadována v rozsahu 0,75-2 

[10]. 

 Kromě diskutovaných oxidických vměstků ocelový drát nevyhnutelně obsahuje i jisté 

množství nepravidelných oxidů titanu a chromu. Pokud je jejich množství limitováno, je 

jejich vliv na únavu pomíjen. Z tohoto důvodu je specifikováno, že nepravidelné vměstky, 

(jejichž obsah CaO + Al2O3 + SiO2 + MnO nepřekračuje 80 hm.%) by neměly překročit  30% 

celkového množství vměstků v oceli.  

Dále je specifikováno, že ocelový drát má obsahovat oxidické vměstky s obsahem síry do 10 

hm.% o takovém složení, že nejméně 70% z nich spadá do dvou nebo tří níže uvedených 

kategorií A,B,C: 

(A) SiO2: 40-70%, Al2O3:  0-20%, CaO: 20-60% 

(B) SiO2: 30-65%, Al2O3: 25-50%, CaO: 10-30% 

(C) SiO2: 10-30%, Al2O3: 25-50%, CaO: 30-55% 
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Pokud do uvedených kategorií nespadá alespoň 70% vměstků, znamená to, že se v oceli 

vyskytuje příliš mnoho vměstků ve formě, která je z hlediska únavových vlastností 

nepříznivá. Výskyt vměstků typu MnO není omezen, protože nejsou považovány za škodlivé.  

MgO má původ v žáruvzdorných vyzdívkách a v oceli se vyskytovat vůbec nemá. 

 

Studie tedy připouští existenci oxidických vměstků ve více než jednom typu chemického 

složení. To proto, aby se vměstky skládaly z jemných krystalků uložených v amorfní fázi. 

Během  procesu válcování z těchto vměstků vznikají  jemné částečky. Čistě krystalické 

vměstky se hůře porušují, a dokonce i po tváření zůstávají ve finálním produktu ve značně 

nežádoucí podobě a jsou rizikem pro vznik únavových lomů. Další možností jak zvýšit 

únavovou pevnost je tedy vytvoření podmínek  pro tvorbu jemných krystalů na úkor velkých. 

Na to má vliv dodržení přesného chemického složení oceli. 

Ocel vyhovující zmíněným požadavkům by měla obsahovat Si a Mn jako dezoxidační prvky 

v množství minimálně 0,1 hm.%. Maximální obsah křemíku má být 4 hm.% a manganu           

2 hm.%, protože ve vyšším množství způsobují křehkost oceli. Obsah uhlíku, jako základní 

složky pružinových ocelí má být menší než 1,2 hm.%, vyšší množství podporuje křehkost. 

Obsah hliníku je nezbytné udržet v množství max. 0,01 hm%. Vyšší obsah dává za vznik 

krystalům Al2O3, které způsobují únavové lomy. Žádoucí je i jistý obsah lithia, které 

efektivně ovlivňuje složení vměstků a způsobuje výskyt jemných částeček ve vměstcích. Také 

snižuje viskozitu amorfní fáze ve vměstcích, což způsobuje jejich snadnou deformaci. Pro 

tyto účely je doporučen obsah lithia od 0,01 do 20 ppm.           

Nezanedbatelný vliv na chemické složení vměstků má také přehřátí oceli při odlévání, délka a 

teplota ohřevu ingotů v hlubinné peci. 

Tento patent zaručuje ultračistou ocel, která má vynikající únavové charakteristiky. 

Nekovové vměstky se během válcování za tepla protahují a zmenšují svůj objem.  
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2.4.2. Vliv teplotního režimu ohřevu sochorů na velikost a počet vměstků                          

v oceli. 

Vliv rychlosti ohřevu sochorů před tvářením  na změnu složení oxidických vměstků v oceli 

popisuje patentový návrh podaný výrobcem oceli Kobe Steel, Ltd [11]. 

Studie se vztahuje na válcovaný ocelový drát o vysoké mikročistotě, určený k výrobě pružin  

a kordů. Aby byla zaručena výborná tažnost a dobré únavové charakteristiky ocelového drátu, 

musí mikročistota splňovat přísná kritéria. Počet vměstků na 100 mm
2
 příčného řezu drátu, 

které jsou větší než 5µm, nesmí být >5.  

Jedná se o nežádoucí vměstky, jejichž chemické složení odpovídá následujícím podmínkám:   

Hmotnostní podíl MgO + MnO ≤ 30 hm.%, pokud 100 hm.% je definováno jako: 

Al2O3+MgO+CaO+SiO2+MnO; 

A zároveň je splněna jedna z následujících podmínek:  

1. SiO2 ≥ 75 hm.%, pokud Al2O3+CaO+SiO2 = 100 hm.%   (na obrázku 2.12 oblast A) 

2. Al2O3 ≥ 35 hm.%, SiO2 ≥ 10 hm%, CaO ≥ 10 hm.%, pokud Al2O3+CaO+SiO2 = 100 hm.%      

   (na obrázku 2.12 oblast B)  

Snížením množství takových vměstků na minimum je možno dosáhnout výborných 

únavových vlastností a tažnosti ocelového drátu. 

 

Naopak, požadované chemické složení vměstků pro uvedené oceli je na obr 2.12 označeno 

jako oblast S a  zahrnuje: SiO2 (20-70 hm.%) + CaO (10-60 hm.%) + Al2O3 (10-30 hm.%).  

Obr.2.12 Požadované složení vměstků (oblast S) a vměstky nežádoucí (oblasti A a B), [11] 
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Před samotným tvářením jsou sochory ohřívány na 1200-1300°C. Pokud není dodržen rozsah 

ohřevu, chemické složení vměstků, spadajících do oblastí A-B-C se může měnit. Na základě 

experientů bylo dokázáno, že rozsah změny složení vměstků je závislý na rychlosti ohřevu.  

Rychlost  ohřevu  sochorů byla sledována na čtyřech místech průřezu. Při vyšší rychlosti 

ohřevu se množství nežádoucích vměstků spadajících do oblastí A a B redukovalo, naopak 

delší doba ohřevu způsobila nárůst počtu vměstků, které chemickým složením patří do oblasti 

A a B.  

Detailně byla sledována středová oblast sochoru, kde je ohřev nejpomalejší. 

Souhrně byl vysloven  závěr, že limitního množství 5 vměstků ≥ 5 µm na 100 mm
2
          

(o chemickém složení odpovídajícím oblastem A a B)  bude dosaženo, pokud zvýšení 

teploty při ohřevu sochoru  z 1000°C na 1100°C se uskuteční za měně než 60 min 

(obr.2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.13 Vliv rychlosti ohřevu z 1000°C na 1100°C na množství vměstků ≥ 5µm [11] 
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2.4. Metody analýzy nekovových vměstků 

Uvedené metody identifikace a kvantifikace vměstků se liší nejen  časovou a ekonomickou 

náročností, ale i svým specifickým okruhem použitelnosti. Vhodnou volbou kombinace 

různých metod lze docílit dokonalého průzkumu mikročistoty oceli. 

 

2.4.1. Světelná mikroskopie 

Světelná mikroskopie je běžná, levná a rychlá metoda používaná k hodnocení mikrostruktury 

kovů. Pozorování materiálu se provádí pomocí metalografického mikroskopu. Jistým 

omezením této metody je možnost pozorování vměstků, které jsou dostatečně zřetelné při 

zvětšení maximálně 1500-2000x. Spolehlivě lze identifikovat pouze ty vměstky, jejichž 

charakteristické vlastnosti jsou již známy. Protože na ploše výbrusu pozorujeme náhodný řez 

jednotlivými vměstky, nelze zjistit, jak velká část vměstku byla nad, nebo je pod rovinou řezu 

[3]. Tato metoda pozorování mikrostruktury je natolik známá, že zde nebude dále podrobně 

popisována. 

Hodnocení mikročistoty oceli 

Pojem mikročistota oceli zahrnuje vyjádření množství, velikosti typu a rozložení vměstků 

různého chemického složení. Běžným způsobem hodnocení jsou srovnávací metody, které 

využívají vzorové stupnice a pro rutinní analýzu jsou zcela dostačující [12,13]. Pozorovaná 

pole se srovnávají s předlohami, které jsou vypracovány podle norem (DIN, ASTM, GOST, 

atd.) a označeny klasifikační známkou. Stupeň znečištění neboli mikročistotu lze při tomto 

způsobu hodnocení vyjadřovat: 

 hodnotou nejhoršího pole; 

 hodnotou průměrného znečištění; 

 průměrem sledovaných polí; 

 statisticky definovaným stupněm znečištění (četnost výskytu polí se stanovenou 

úrovní znečištění); 

 jakostním číslem (penalizace určitých typů nebo rozměrů vměstků). 

Výhodami srovnávacích metod je rychlost a jednoduchost. Na druhou stranu získané výsledky 

mohou být silně subjektivní. Většina běžně používaných etalonových předloh  byla vytvořena 

před několika desítkami let, kdy mikročistota oceli zdaleka nedosahovala dnešní úrovně. 
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Z toho důvodu se pak zvláště pro jakostní oceli vytváří specifické podnikové normy, podle 

dodacích podmínek  zákazníků  [3, 14]. 

Pro potřeby detailního zkoumání mikročistoty lze využít stereologii, která představuje metody 

vyvinuté k získání informací o třírozměrných charakteristikách struktury, založené na 

měřeních provedených na dvourozměrných řezech materiálem. Aby se dosáhlo přiměřené 

úrovně přesnosti, musí být obvykle provedeno velké množství měření. Studuje se série 

rovnoběžných řezů hodnoceným vzorkem. Stereologie využívá tyto metody: 

 Plošná analýza; 

 Bodová analýza; 

 Lineární analýza. 

 

2.4.2. Automatická obrazová analýza 

Systém pro počítačovou analýzu obrazu je složen z digitalizačního zařízení  

a počítače, který je vybaven speciálním softwarem. Důležitým krokem v celém postupu je 

získání kvalitního digitalizovaného obrazu (např. mikroskopického preparátu). K digitalizaci 

lze použít např. optický mikroskop, který je propojen s digitální kamerou. 

Digitalizace je proces, kdy je obraz  rozčleněn pravidelnou sítí na přesně definované 

čtvercové nebo obdélníkové oblasti,  které  se označují jako pixely. Každý obrazový bod je 

popsán jedinou číselnou hodnotou, tzv. hladinou šedi.  

Dalším krokem je segmentace obrazu, označovaná jako detekce oblasti. V obraze jsou 

vyhledávány oblasti, tvořené fází/složkou, kterou chceme analyzovat. Následně je obraz 

převeden do binární podoby, obsahující pouze dvě barvy, černou a bílou. V takto 

zpracovaném obraze je možné snadno měřit a na základě těchto měření provádět výpočty. 

Přístroj je schopen měřit a třídit vměstky nejen vybraného odstínu šedi, ale i zadaného 

geometrického tvaru. Úspěšnost obrazové analýzy je výrazně závislá na správnosti výběru 

vzorků a jejich dokonalé přípravě. Automatická obrazová analýza (včetně potřebných kroků 

k zpracování obrazu) má smysl především pro rutinní měření většího množství podobných 

vzorků, ale uplatnění nachází i  v oblasti vědecko-výzkumné  [14]. 
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2.4.3. Elektronová mikroskopie 

Rastrovací elektronový mikroskop 

Rastrovací elektronový mikroskop umožňuje studium objemových vzorků a to i bez zvláštní 

přípravy povrchu. Běžně se analyzují naleptané i nenaleptané metalografické výbrusy, lomové 

plochy i provozní vzorky. Částečně zkorodované vzorky lze analyzovat po očištění 

v alkoholovém roztoku kyseliny chlorovodíkové. Jediným požadavkem je vodivost vzorku. 

Nevodivé vzorky se pokovují mědí, hliníkem, zlatem, nebo se napařují uhlíkem. Řádkovací 

elektronový mikroskop dosahuje zvětšení až 1x10
6
. 

Řádkovací elektronový mikroskop využívá pohyblivého svazku elektronů k vyvolání 

fyzikálního signálu. Ten je zdrojem informací o místě dopadu primárního elektronového 

svazku. Primární elektrony pronikají pouze do určité hloubky pod povrch vzorku. Objem, 

v němž dochází k interakci primárních elektronů s hmotou vzorku, je funkcí měrné hustoty 

preparátu, energie primárních elektronů a úhlu dopadu elektronového svazku na povrch 

vzorku. 

Elektrony jsou emitovány katodou (žhavené wolframové vlákno) a urychlovány kladným 

napětím na anodě. Běžné urychlovací napětí pro kovy je 25 – 20 kV. Primární svazek 

elektronů je fokusován elektromagnetickými čočkami na povrch vzorku, průměr stopy je ≤ 

10nm. Elektronový svazek, který je vychylován systémem elektromagnetických cívek probíhá 

řádek po řádku plochu vzorku. Rychlost řádkování lze měnit a body na řádkované ploše 

odpovídají bodům na obrazovce. Cílem elektronově optické soustavy je vytvoření 

elektronového svazku s co možná nejmenším průměrem, homogenním rozložením elektronů, 

minimálním rozptylem energií elektronů a vysokou proudovou hustotou. V elektronově 

optickém systému musí být dosaženo vysoké úrovně vakua (10
-3

 Pa), které je nezbytné pro 

práci elektronové trysky a pohyb urychlených elektronů. 

Rozlišovací schopnost mikroskopu je úměrná průměru stopy elektronového paprsku při 

interakci s povrchem vzorku a pohybuje se mezi 4 - 0,5 nm. Změny zvětšení se docílí změnou 

velikosti rastrovací plochy. Takto lze získat široký rozsah zvětšení od 10 - 10
6
x. Jas je závislý 

na intenzitě fyzikálního signálu vzniklého v místě dopadu primárního svazku na vzorek. Lze 

jej zvýšit zvýšením proudu, snížením průměru stopy elektronového svazku nebo snížením 

apertury.  
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Malá hodnota úhlové apertury objektivové čočky má za následek velkou hloubku ostrosti       

(≥ 1 µm), proto je mikroskopem možno pozorovat  i  členité  povrchy, např. lomové plochy. 

Kontrast vzniká rozdílem intenzity signálu v jednotlivých místech dopadu primárního svazku 

elektronů [3,14,15]. 

Zobrazení v režimu sekundárních elektronů 

Pro toto zobrazení je typické velká hloubka ostrosti a také nejlepší hodnota bodového 

rozlišení. Elektrony mají energii do 50 eV a jsou emitovány z hloubky do 50 nm. Kontrast je 

ovlivňován úhlem náklonu vzorku ke směru dopadu svazku primárních elektronů. Tento typ 

zobrazení je velmi výhodný pro studium topografie povrchu. 

Zobrazení v režimu zpětně odražených elektronů 

Zobrazení v režimu zpětně odražených elektronů má horší mez rozlišení, protože odražené 

elektrony jsou emitovány z většího objemu vzorku – z hloubky až několik stovek nm pod 

povrchem. Energie odražených elektronů je ≥ 50 eV.  

Řádkovací elektronový mikroskop je možno vybavit řadou detektorů fyzikálních signálů, 

které umožňují komplexní studium vzorku. Lze tak získat informace o topografii vzorku, 

lokálním chemickém složení, krystalografii, luminiscenčních vlastnostech, magnetických a 

elektrických vlastnostech [3,14,15]. 

 

2.4.4. Rtg spektrální  mikroanalýza 

Rtg spektrum umožňuje stanovit lokální chemické složení vzorku na základě detekce 

charakteristického rtg záření vnikajícího v místě dopadu primárního elektronového svazku. 

Selekci charakteristického rtg záření lze provést buď podle vlnových délek (VDA), nebo 

podle jeho energie (EDA). Průměr elektronového svazku v rovině dopadu je 1-5 µm, lze tedy 

analyzovat částice o průměru nad 5 µm, novější analyzátory využívají velmi tenkého svazku 

elektronů (50 nm) a jsou schopny analyzovat i velmi jemné částice.  

Vlnově disperzní analýza  

Vlnově disperzní analýza, zvaná elektronová mikrosonda, umožňuje provádět bodovou 

kvalitativní i kvantitativní rtg mikroanalýzu, studium změn koncentrace prvků podél zvolené 

linie (liniová analýza) a dokumentovat plošné rozložení prvků pomocí rtg obrazů. 



28 
 

Charakteristické rtg  záření je pomocí analyzujících krystalů monochromatizováno na rtg 

záření konkrétních  vlnových délek, které odpovídají emisi konkrétních prvků. Porovnáním 

intenzity charakteristického záření prvku ve vzorku s vhodným standardem lze po korekci 

stanovit obsah prvku ve vzorku. Analyzovat lze pouze rovinné výbrusy, mez detekce je 

v setinách hm%.  Stanovují se  prvky od atomového čísla 4 (Be) výše . 

Energiově disperzní analýza 

V případě energiově disperzní analýzy dochází při dopadu fotonů rtg záření na polovodičový 

detektor k fotoefektu. Signál je zpracován a roztříděn v mnohokanálovém analyzátoru do 

jednotlivých kanálů podle zvoleného intervalu energií rtg záření. Jednotlivé píky spekter jsou 

na základě jejich energie přiřazeny jednotlivým prvkům. Doba zpracování trvá asi 20 s, mez 

detekce je u většiny prvků v desetinách hm.% a je zhruba o jeden řád horší než u VDA. 

Analyzovat lze prvky od atomového čísla 11 (Na) a výše,  zato  zde není podmínka rovinného 

výbrusu. Lze tedy analyzovat například částice na lomových plochách [3,14,15]. 

2.4.5. Chemické metody identifikace vměstků 

Chemické metody slouží pro přípravu objektů ke zkoumání fyzikálních a chemických 

vlastností vměstků. Principem je rozpuštění kovové matrice vzorku tak, aby nekovové 

vměstky zůstaly neporušeny v tzv. izolátu. Je tedy třeba zvolit činidlo, které rozpouští matrici, 

ale minimálně napadá nekovové vměstky. Velmi jemné částice i přes to obvykle nejsou 

převedeny do izolátu. Ten je dále separován na fáze, které chceme analyzovat a nadbytečné 

příměsi. Identifikace a kvantitativní stanovení vměstků se dále provádí metodami rtg difrakce, 

spektrografie a spektrometrie. Nevýhodou chemických metod je časová náročnost a 

minimální velikost zkoumaných vměstků 10 µm [3]. 
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3. Experimentální část 

Experimentální část je zaměřena na  hodnocení vlivu pořadí tavby v sekvenci na mikročistotu 

oceli 54SiCr6.  Mikročistota byla hodnocena na 6 vzorcích každé ze 128 taveb metodou    

Max – T, která je používána pro zkoušení jakostních pružinových ocelí.  

3.1.Postup výroby oceli 54SiCr6 

Výroba pružinových ocelí má v Třineckých železárnách, a.s. dlouholetou tradici. Zahrnuje 

výrobu oceli v kyslíkovém konvertoru, úpravu oceli postupy sekundární metalurgie, plynulé 

odlévání oceli a zpracování kontislitků na válcovně. Jednotlivé úseky výroby jsou blíže 

popsány v následujícím textu. 

3.1.1. Kyslíkový konvertor 

Vsázku do kyslíkového konvertoru tvoří z 27% tříděný kovový  šrot a ze 73% kvalitní surové 

železo. Hmotnost tavby je obvykle 180-200 t. Dmýcháním 99% kyslíku na lázeň roztaveného 

kovu dochází ke zkujňování lázně, tzn. snižování obsahu doprovodných prvků, zejména pak 

C, Mn, Si, P, přičemž významnou úlohu při celém procesu hraje přítomnost oxidické strusky. 

2]. 

3.1.2. Sekundární metalurgie  

Mimopecní zpracování oceli má nezastupitelný vliv na kvalitu vyráběné oceli.  Přesunutím 

rafinačních operací z konvertoru do pánve klesají výrobní náklady, zvyšuje se jakost vyráběné 

oceli, dosahuje se řízené čistoty oceli, přesného chemického složení  a předepsané  licí 

teploty,  potřebné pro plynulé lití na ZPO 19]. 

Ocel 54SiCr6 se vyrábí tzv. bezhliníkovou technologií, jako dezoxidační činidlo se používá 

FeSi. Produktem srážecí dezoxidace jsou oxidy prvků, které mají termodynamickou stabilitu 

vyšší než FeO.  Ocel 54SiCr6  prochází během výroby třemi kroky sekundární metalurgie.  

Stanice homogenizace 

Ve stanici homogenizace dochází pomocí inertního plynu (argonu) k chemické a teplotní 

homogenizaci oceli. Argon je do oceli vháněn pomocí keramické trysky  shora a také dnem 

licí pánve. K míchání a homogenizaci taveniny se tedy využívá vznášivá energie 

vyplouvajících plynných bublin. Nekovové vměstky jsou vynášeny z tekuté oceli směrem 
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k fázovému rozhraní se struskou, kde jsou zachyceny a následně struskou absorbovány.  

Tento proces vyžaduje laminární tok taveniny, který nestrhává částice strusky do oceli a 

zápornou hodnotu Gibbsovy energie procesu absorpce vměstku struskou. 7] 

Pro pohlcení vměstku struskou platí vztah:          ΔG = σv-s · Sv-s -  σv-l · Sv-l                     (3.1) 

kde   ΔG   je   Gibbsova energie absorpce vměstku struskou (J); 

         σv-s  je   mezifázové napětí vměstek – struska (N·m
-1

); 

        σv-l   je   mezifázové napětí vměstek – kov (N·m
-1

); 

          Sv-s  je   plocha mezifázového povrchu vměstek – struska (m
2
); 

          Sv-l   je   plocha mezifázového povrchu vměstek – kov (m
2
). 

Proces probíhá samovolně, jestliže ΔG < 0. Tato podmínka je splněna, jestliže σv-s  je 

minimální a σv-l  je maximální. Je-li chemické složení vměstku a strusky podobné, pak        

σv-s→0, vměstek není smáčen kovem a σv-l > 0. Za těchto podmínek je ΔG < 0 a pohlcování 

vměstků struskou úspěšně probíhá.  

Flotace vměstků spočívá v přilnutí vměstku k povrchu bubliny dmýchaného plynu a v jejich 

následném vyplutí do strusky. Pevnost spojení vměstku s bublinou a tudíž pravděpodobnost 

flotace vměstků je závislá na smáčení vměstku ocelí, na povrchovém napětí na mezifázové 

hranici  kov – plyn  a na ploše spojení vměstek – bublina. 

Pevnost spojení vměstku s bublinou lze popsat pomocí adhezní práce, která je nutná 

k odtržení vměstku od bubliny.                                                                                                                                                  

                              WA  =  Sv-g · σl-g  (1- cosθ)                               (3.2) 

kde   WA    je adhezní práce – pevnost spojení soustavy bublina Ar - vměstek   (J); 

 Sv-g    je plocha spojení bublina Ar - vměstek (m
2
); 

          σl-g   je povrchové napětí na mezifázové hranici kov - plyn (N·m
-1

); 

          θ       je úhel smáčení vměstku kovem. 

Povrchové napětí kovu  σl-g  je maximální, jestliže ocel má minimalizován obsah povrchově 

aktivních látek (S a O). Význam plochy spojení vměstku Sv-g s bublinou roste, jestliže 
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velikost bublinky se blíží velikosti vměstku. To znamená, že flotace vměstků vyžaduje 

bublinkový režim dmýchání inertního plynu – čeření oceli. 

Z toho vyplývá, že při dmýchání argonu do oceli lze snížit především obsah vměstků majících 

vůči oceli vysoké mezifázové napětí. Jedná se především o stabilní vměstky tvořené oxidem 

hlinitým. Podmínkou je rovněž dostatečně dlouhá doba čeření. 

Významným přínosem dmýchání inertního plynu je i částečné snížení obsahu rozpuštěných 

plynů v oceli [16]. 

Vakuovací stanice 

Ve vakuovací stanici probíhá odplynění oceli oběžným způsobem, tzv. RH procesem. 

Tavenina je průběžně odplyňována ve vakuové ponorné komoře, do níž se ocel dopravuje sací 

rourou. Dochází tak ke snížení obsahu vodíku a  je zde i možnost dolegování a čeření po 

vakuování [16]. 

Pánvová pec 

Pánvová pec slouží k ohřevu oceli, jejímu odsíření, desoxidaci a chemické homogenizaci. 

Dolegování na předepsané chemické složení  lze provést aplikací kusových legur nebo 

plněných profilů  2]. 

 

3.1.3. Zařízení plynulého odlévání 

Na závodě plynulého odlévání č.1 (ZPO1) se zpracovává ocel přivezená v pánvi ze zařízení 

sekundární metalurgie. Ocel jakosti 54SiCr6 je vyráběna  cestou blokového kontilití. Na 

ZPO1 je ocel 54SiCr6 řazena v sekvencích o maximálně 8 tavbách stejných nebo podobných 

značek. Sekvenčním odléváním se rozumí odlévání několika taveb na jednu mezipánev bez 

přerušení celistvosti předlitků. 

Členění jednotlivých částí ZPO 

Radiální ZPO se vyznačuje umístěním hlavních částí licího stroje podél licího oblouku, ve 

kterém je veden předlitek. Tuhnutí předlitku začíná v krystalizátoru, pokračuje na sestupné 

zakřivené dráze o poloměru 14 m, na níž probíhá sekundární chlazení předlitku a je ukončeno 

na horizontální dráze předlitku (obr.3.1).  Blokové kontilití ZPO1 v  Třineckých železárnách, 

a.s.  má 5 licích proudů, vyrábí pravoúhlé i kruhové kontislitky. V případě oceli 54SiCr6 je 

odlévaný formát předlitků  300 x 350 mm [2].  



32 
 

 

Obr 3.1 Radiální kontilití [17] 

Provoz plynulého odlévání se člení na následující části:  

Odlévací pánev a otočný licí stojan 

Licí pánev je zhotovená z ocelového plechu o tloušťce 25 až 40 mm a je vyzděná 

žáruvzdorným materiálem. Víko pánve zabraňuje rozstřiku oceli a tepelným ztrátám. Stínící 

keramická trubice slouží k ochraně proudu oceli tekoucího z pánve do mezipánve.  Zabraňuje 

reoxidaci kovu a zároveň má příznivý vliv na vyplouvání mikroskopických, jemně 

rozptýlených vměstků o průměru asi 5 m a shluků těchto vměstků. Stínicí trubice jsou 

uchyceny k výlevce šoupátkového uzávěru pánve a jejich konec je ponořen do oceli. Ve 

stínicí trubici však vlivem podtlaku při průtoku oceli dochází k nasávání okolní atmosféry. 

Aby se tomu zamezilo, dmýchá se do proudu oceli ve stínicí trubici inertní plyn – argon. 

Otočný licí stojan slouží k manipulaci s licími pánvemi nad licí plošinou ZPO za účelem 

trvalého doplňování oceli do mezipánve při odlévání oceli v sekvencích [17]. 

Význam pánvové strusky při rafinaci oceli v pánvi 

Pánvová struska má zvyšovat čistotu tekuté oceli, tzn. pohlcovat nekovové vměstky, 

absorbovat a chemicky vázat síru z oceli, chránit ocel před kontaktem s  atmosférou a 

zabraňovat ztrátám tepla. Při tom se požaduje, aby pánvová struska pokud možno minimálně 

korodovala vyzdívku pánve. Pánvová struska se vytváří z produktů dezoxidace oceli a 

úmyslně přidávaných přísad, které  zajišťují požadované chemické složení strusky, její 

tekutost a schopnost rafinovat ocel. Jedná se o vápno, karbid vápníku a syntetické strusky.  
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Ty obsahují Al2O3, CaO, MgO, SiO2 a minimum oxidů železa, MnO a síry. Syntetické strusky 

zlepšují fyzikální a chemické vlastnosti pánvových strusek. Důležitými vlastnostmi 

syntetických strusek jsou zásaditost, viskozita, mezifázové napětí mezi struskou a vměstky a 

mezi struskou a vyzdívkou pánve. Tyto vlastnosti jsou závislé na chemickém složení strusky a 

její teplotě. Při výrobě oceli 54SiCr6 se používá wollastonitová struska.  

Při rafinaci oceli syntetickými struskami dochází kromě desoxidace a odsíření k výraznému 

snížení obsahu nekovových vměstků, a tím ke zvýšení mikročistoty oceli. Příčinou je 

spojování  vměstků a jejich přechod do kapiček strusky. Pokud se spojují kapalné vměstky, 

jde o koalescenci, tuhé vměstky, které vznikají při srážecí dezoxidaci ferosiliciem nebo 

hliníkem, se spojují koagulací. Termodynamickým principem koalescence tekutých vměstků  

je pokles povrchové energie. Koagulace tuhých vměstků je podporována vysokým 

mezifázovým napětím mezi vměstky a kovem a zároveň  nízkým mezifázovým napětím mezi 

vměstky. Při koagulaci a koalescenci vlivem intenzivního pohybu taveniny se množství 

vměstků v oceli velmi rychle snižuje [16]. 

Mezipánev 

Mezipánev je jedním z nejdůležitějších technologických uzlů ZPO, protože ovlivňuje stabilitu 

lití oceli i kvalitu předlitku (obr.3.2). Konstrukci mezipánve tvoří ocelový plášť, izolační 

vrstva a tzv. teplá vyzdívka ze žáruvzdorného materiálu. Na tuto nepracovní vyzdívku se 

kvůli opotřebení před každou sekvencí nanáší ochranná vrstva - tzv. torkret a  má tloušťku 50-

80 mm. Nástřikový materiál musí splňovat náročné požadavky – během předehřevu se 

v ochranné vrstvě nesmí tvořit trhliny, vrstva se nesmí odlupovat, po celou dobu lití musí 

materiál odolávat působení tekutého kovu a strusky, opotřebovaná vrstva musí být po 

ukončení lití snadno odstranitelná. Používají se magnezitové torkretovací hmoty s tepelně 

izolačními účinky. V místě dopadu oceli je usazena dopadová deska např. typu Turbostop. 

Víko mezipánve zmenšuje ztráty tepla tekuté oceli. Ve víku pánve jsou otvory pro palivové 

hořáky, kterými se provádí ohřev mezipánve před začátkem lití. Během ohřevu, který probíhá 

podle příslušné ohřevové křivky, se kontroluje stav torkretu mezipánve, zda nedochází k jeho 

poškození. 

Mezipánev má několik důležitých funkcí. Zajišťuje rovnoměrné rozdělení oceli do 

jednotlivých licích proudů a zároveň umožňuje regulaci hmotnostního toku tekuté oceli do 

krystalizátoru. Použití mezipánve snižuje ferostatický tlak kovu, zrovnoměrňuje rychlost 
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licího proudu, minimalizuje rozstřik oceli, vyrovnává teplotu odlévané oceli, odstraňuje 

turbulenci licího proudu a také odděluje ocel od strusky. Zároveň mezipánev slouží jako 

zásobník při sekvenčním lití, protože poskytuje dostatečný čas k výměně odlévací pánve. 

Mezipánev je posledním místem, kde lze ještě provádět metalurgické operace. Důležitou 

součástí mezipánve jsou ponorné výlevky, které omezují nežádoucí turbulentní proudění 

oceli. Použití ponorných výlevek také zabraňuje oxidaci oceli a omezuje výskyt vměstků 

v oceli. Ponorné výlevky  se používají při současném použití licích prášků a strusky.  

Obr 3.2 Schéma nastrojené mezipánve [17] 

Hladina oceli v mezipánvi je krytá dvouvrstvou struskou. Krycí složka tepelně izoluje lázeň   

a rafinační složka zvyšuje čistotu oceli v mezipánvi pohlcováním vměstků. Oxidační 

schopnost strusky musí být malá, aby pohlcené vměstky neměnily její vlastnosti.  Mezi další 

požadavky patří vhodné povrchové napětí, viskozita a neagresivní působení strusky vůči 

materiálu ponorných výlevek. Krycí struska používaná při výrobě oceli 54SiCr6 je na bázi 

SiO2, CaO, MgO, Al2O3, Na2O a K2O [16]. 

Vzhledem k nutnosti zachování chemické a teplotní homogenity oceli v mezipánvi je žádoucí, 

aby každá částice oceli setrvala v mezipánvi zhruba stejnou dobu a prošla stejnými oblastmi 

proudění. Důležitou informací o pohybu oceli v mezipánvi je retenční čas, tedy doba, kterou 

ocel stráví v mezipánvi.  

Na úspěšný průběh odlévání oceli má vliv i přehřátí oceli v mezipánvi, které je udáváno jako 

rozdíl naměřené teploty v mezipánvi a teploty likvidu (vypočtené z výjezdové chemické 

analýzy dané tavby) [6,17]. 
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Další možnosti zlepšení mikročistoty oceli v mezipánvi:  

Dmýchání inertních plynů do mezipánve 

Inertní plyn je přiváděn do mezipánve porézní tvárnicí. Vyšší stupeň odstranění nekovových 

vměstků je pak výsledkem těchto mechanismů [17]:  

 Usměrnění proudění lázně směrem ke hladině mezipánve; 

 Lepší koagulace vměstků, čímž se zrychluje jejich vyplouvání; 

 Zachycení vměstků na povrchu bublin dmýchaného plynu a jejich přechod do strusky. 

Přepážky 

Pro dosažení žádoucího proudění taveniny v mezipánvi se v  ní umísťují přepážky, oddělující 

dopadové místo, případně rozdělující jednotlivé proudy. Usměrněné proudění taveniny za 

přepážkou vytváří podmínky pro lepší vyplouvání vměstků do oblasti krycí strusky na hladině 

mezipánve. Také se snižuje turbulence kolem zátkovacích tyčí a tím i možnost strhávání 

vměstků do výlevky. Optimální tvar a rozměry víceotvorových přepážek se navrhují na 

základě modelového výzkumu pro konkrétní typ mezipánve. Pro odlévání oceli jakosti 

54SiCr6 se přepážky v mezipánvi nepoužívají [17].  

Keramické filtry 

Fitrace oceli je jedním ze způsobů, kterým lze významně ovlivnit kvalitu odlévané oceli. 

Filtry musí mít schopnost zachytit nekovové vměstky a zároveň nesmí klást příliš velký odpor 

proudění taveniny. Z hlediska tvaru a mechanismu filtrace  rozlišujeme 2 typy filtrů. Ploché 

filtry zachycují nečistoty pouze na přítokové straně filtru mechanismem cezení a tvorbou 

filtračního koláče. Objemové filtry poskytují navíc možnost hloubkové filtrace. Její princip 

spočívá v adhezi vměstků na stěnách keramiky filtru a ve spojování vměstků navzájem. 

Filtrace oceli na ZPO1 se neprovádí (18). 

Krystalizátor, sekundární, terciální chlazení a vodící systém 

Vodou chlazený krystalizátor představuje primární oblast chlazení oceli. Základním 

konstrukčním materiálem je měď z důvodu vysoké schopnosti vedení tepla. Odvod tepla 

v této části kontilití představuje 20-45%. Kromě odvodu tepla z tuhnoucí oceli zajišťuje 

krystalizátor i podpírání tvořící se licí kůrky předlitku. V závislosti na typu použité ponorné 
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trubice nastává po vstupu oceli do krystalizátoru různý průběh proudění taveniny. Správná 

rychlost lití i dostatečná výška hladiny oceli nad ponornou vtokovou trubicí zamezují vzniku 

vírů, které mohou strhnout pod hladinu oceli vzduch i licí prášek. Zavedením ponorného lití 

spolu s použitím licích prášků se značně zvýšila jakost plynule odlévaných předlitků. Licí 

prášek je suchý, tepelně izolující jemnozrnný materiál, který obsahuje sloučeniny CaO, MgO, 

SiO2, Al2O3 a určité množství tavidla. Licí prášek chrání kov v krystalizátoru před reoxidací, 

pohlcuje vměstky, zajišťuje mazání rozhraní předlitek – krystalizátor a homogenizuje přestup 

tepla.  Po průchodu oceli krystalizátorem je na předlitku vytvořena dostatečně pevná kůrka, 

která odolává tlaku tekutého jádra.  Následuje oblast sekundárního a terciálního chlazení, kdy 

se teplo z předlitku odvádí ostřikem chladící vodou pomocí vodních trysek  s  následným 

ochlazováním na vzduchu. Postupuje se podle stanovených vychlazovacích křivek, které jsou 

určující pro získání požadované struktury předlitků, zamezení vzniku vnitřních trhlin a 

rozměrových deformací. Licí segmenty jsou řešeny tak, aby se zabránilo vydutí stěny 

předlitku ferostatickým tlakem [6]. 

Elektromagnetické míchání 

Elektromagnetické míchání oceli v krystalizátoru představuje jednu z možných technologií, 

kterou lze zvýšit vnitřní kvalitu předlitku (obr.3.3). Principem je vytvoření 

elektromagnetického pole v celém objemu kovu. Používají se různé typy magnetického pole 

(rotační, lineární, příčné). Vlivem  míchání  dochází k zajištění chemické a tepelné  

homogenity, k  usměrněnému proudění a vyplouvání vměstků a také k zabránění tvorby 

vnitřních vad předlitku. Vhodným výběrem typu míchání lze docílit vyplouvání případných 

částic strženého licího prášku a snížení obsahu nekovových vměstků v oceli. Ocel 54SiCr6 je 

odlévána na  blokovém kontilití ZPO1,  kde zatím toto zařízení není instalováno. 

Obr.3.3 Deskový krystalizátor s elektromagnetickým mícháním oceli [17] 
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Tažná stolice s rovnacím zařízením 

Po průchodu sekundární a terciární chladící sekcí postupuje předlitek s tekutým nebo již 

částečně zchladlým jádrem do tažné stolice. Ta slouží k zavádění startovací tyče  s hlavou do 

krystalizátoru, vytahování a rovnání předlitku. Další funkcí je  podpírání ztuhlé kůry 

předlitku, aby nedošlo k deformaci vlivem ferostatického tlaku tekutého jádra.  

Dělící zařízení a značkovací systém 

Předlitky se dělí na délky, které odpovídají požadavkům navazujících provozů – v případě  

bloků jsou to délky 3,4 – 9 m. Dělení se provádí pomocí kyslíko – plynového pálicího stroje. 

Každý jednotlivý kus je  označen číslem tavby, licího proudu pořadovým číslem předlitku, 

směnou a kódem značky oceli. Probíhá zde i odběr vzorků. 

3.1.4. Válcovny 

Blokové kontislitky jsou ohřívány v navazující krokové peci a válcovány na blokovně, která 

plní funkci předválcovacího pořadí. Po předválcování kontislitku 300 x 350 mm na sochor 

153 x 153 mm se upravuje jeho povrch. Celoplošným broušením sochoru na čistírně sochorů 

se odstraní vrstva oduhličení a případné povrchové vady [20]. 

Kontidrátová válcovna 

Vsázku pro kontidrátovou válcovnu typ Morgan tvoří sochory 150 x 150 mm x12 m. Výrobní 

proces je plně automatizován. Sochory po ohřátí v krokové peci prochází přípravným, 

předválcovacím a středním pořadím. Následně je provalek přiváděn do dvoustolice s letmo 

uloženými válci a pak do 10–ti stolicového hotovního bloku. Drát je následně pokládán 

v rozvinuté smyčce na válečkový dopravník, kde z teploty 870-890°C chladne na vzduchu. 

Svitky o hmotnosti 2 t jsou slisovány, označeny a připraveny k expedici [20].  
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3.2.  Analýza  mikročistoty oceli 

Mikročistota pružinové oceli 54SiCr6 se standardně hodnotí podle norem ASTM a DIN. Tyto 

normy jsou obecné a neobsahují žádnou specifickou metodu pro hodnocení pružinové oceli. 

Proto bylo v  Třineckých železárnách, a.s. v souvislosti s řešením výzkumného úkolu „Vývoj 

a výroba pružinové oceli“ navíc zavedeno  zkoušení podle materiálové specifikace MBN  

106/2, pro pružinové dráty o průměru >7 mm je to metoda max-T [21]. Tato norma je 

používána pro výrobu a zkoušení ventilových pružin, které musí splňovat nejpřísnější nároky 

na mikročistotu. Je zaměřena na hodnocení mikročistoty v povrchových vrstvách drátu,  což 

je v případě pružin oblast s největším rizikem vzniku únavového lomu. 

V případě oceli 54SiCr6 slouží toto hodnocení k monitorování ocelárenského procesu a není 

součástí přejímacího protokolu.  

 K hodnocení mikročistoty bylo použito celkem 128  taveb oceli jakosti 54SiCr6. Tavby jsou 

rozděleny do 8 skupin (příloha 3.1) podle jejich pořadí v sekvenci při lití. Každá skupina 

zahrnuje 16 taveb. Vzorky k hodnocení byly odebírány v počtu 6 ks na tavbu a to z různých 

licích proudů. Odběr vzorků se prováděl po vyválcování drátu o průměru podle požadavků 

zákazníka.  U hodnocených taveb se jedná o průměry drátů 12 – 14 mm. Hodnocené vměstky 

v oceli jsou tedy ovlivněny tvářením za tepla. 

3.2.1 Postup hodnocení mikročistoty metodou max-T 

Hodnotí se podélný výbrus v osové rovině drátu. Vzorky jsou prohlíženy světelným 

mikroskopem při 200 násobném zvětšení.  Hodnotí se vměstky do hloubky d/4 mm pod 

povrchem, celková plocha hodnocená pro každou tavbu je 1000 mm
2 

(obr.3.4), [21]. Všechny 

netvárné vměstky o šířce > 5µm (obr.3.5) jsou zaznamenány a zařazeny do jedné ze 3 

kategorií. Do  první kategorie označené n1 jsou započteny vměstky o velikosti  5 µm - 10 µm.  

Druhá kategorie zahrnuje vměstky o velikosti  10 - 15 µm, označení je n2, celkový počet 

těchto vměstků v tavbě by neměl překročit 20%. Třetí kategorie označena n3 zahrnuje  

vměstky o velikosti > 15 µm, které jsou v pružinové oceli velmi nežádoucí.  Snižují odolnost 

pružiny proti vzniku únavového lomu, neboť působí jako koncentrátory napětí, zvláště, pokud 

se takové vměstky nachází v povrchové vrstvě drátu. Pro ventilové pružiny, pro které byla 

tato materiálová specifikace navržena, je limit n3 = 0. V případě oceli 54SiCr6 je snahou je 

dosáhnout co nejmenšího podílu vměstků ze skupin n2 a n3.  
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Během hodnocení vměstků je pomocí ostrého hrotu  označeno místo výskytu vměstku na 

ploše vzorku. Následně jsou všechny vměstky analyzovány pomocí metody energiově 

disperzní analýzy. Zaznamenává se chemické složení vměstku (měřeno ve středu vměstku) a 

naměřené hodnoty jsou vyneseny do ternárního diagramu. Ten poskytuje přehledné informace 

o skladbě oxidických vměstků.  Pokud se v oceli vyskytnou nadměrné vměstky, spadající do 

třetí kategorie n3,  je navíc provedena i fotodokumentace.  Výsledky hodnocení  jsou uvedeny 

v příloze č.1. Ternární diagramy k této práci nejsou přiloženy. 

 

 

 

 

 

Obr.3.4  Hodnocená oblast - šrafovaně             Obr.3.5  Šířka vměstku  

3.2.2. Statistické hodnocení výskytu vměstků v jednotlivých tavbách sekvence 

Pro každé z osmi možných pořadí taveb v sekvenci byl vypočten průměrný počet vměstků na 

tavbu a to pro každou kategorii n1- n3 zvlášť. Porovnáním výsledků hodnocení mikročistoty 

bylo zjištěno, že průměrné znečištění oceli v povrchových vrstvách drátu se pro různá pořadí 

tavby v sekvenci liší (tab.3.1). Ve všech hodnocených tavbách se vyskytovaly vměstky 

z kategorie n1, mnohem menší byla četnost výskytu vměsků n2 a u 29 taveb z celkových 128 

byly zachyceny i vměstky spadající do kategorie n3.  

Tabulka 3.1 Průměrný počet vměstků jednotlivých skupin n1- n3 na tavbu 

 

 

 

 

 

 

Počet vměstků na tavbu - průměrná hodnota 

pořadí taveb v 

sekvenci 
n1 

(5-10 µm) 

n2 

(10-15 µm) 
n3 

 (> 15 µm) 
n1+2+3 

 
1. 14,06 2,63 0,44 17,13 

2. 11,88 1,69 0,31 13,88 

3. 10,75 2,06 0,13 12,94 

4. 11,81 2,19 0,31 14,31 

5. 11,56 1,69 0,25 13,51 

6. 14,81 2,00 0,19 17,00 

7. 17,94 2,13 0,19 20,25 

8. 21,44 2,94 0,56 24,94 
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Pokud budeme posuzovat jednotlivé kategorie vměstků n1-n3 zvlášť, je patrné, že pro první 

kategorii se jako nejméně znečištěné tavby jeví ty, které byly v sekvenci řazeny na druhé až 

páté pozici. Nejnižší průměrný počet vměstků z kategorie n1 pak vykazují tavby, které prošly 

kontilitím jako třetí v sekvenci. Jednoznačně nejhorší průměrná mikročistota je u taveb, které 

sekvenci uzavírají – tedy osmé v pořadí (obr.3.6).  

            Obr.3.6 Průměrný počet vměstků n1 na tavbu 

 

Nejhorší mikročistotu v kategorii vměstků n2 opět vykazují poslední tavby v sekvenci.  

Výrazně větší počet vměstků o velikosti 10-15 µm je byl pozorován i u taveb, které se 

odlévají jako první v sekvenci (obr.3.7). 

           Obr.3.7 Průměrný počet vměstků n2 na tavbu 
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V kategorii n3, tedy vměstků o velikosti > 15µm se opět potvrzuje fakt, že tavby na konci 

sekvence mají nejhorší mikročistotu. Ze všech  vměstků > 15µm zaznamenaných při 

hodnocení   jich 24%  patří do posledních taveb v sekvenci. Rovněž začátek odlévání – tedy 

tavby,  které zahajovaly sekvenci mají zvýšený výskyt vměstků z kategorie n3, a to 18% ze 

všech zaznamenaných. Pořadí v sekvenci s číslem 3 má mikročistotu nejlepší (obr.3.8). 

              Obr.3.8  Průměrný počet vměstků n3 na tavbu 

Pokud uvažujeme průměrný počet vměstků ze všech 3 kategorií (obr.3.9), nejnižší znečištění 

nekovovými vměstky vykazují tavby, která byly řazeny v sekvenci na druhé až páté  pozici, 

Tento souhrný graf je samozřejmě nejvíce ovlivněn skupinou vměstků n1, která je 

nejpočetnější.   

 

                Obr.3.9  Celkový průměrný počet vměstků  na tavbu 
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Pro přehledné porovnání procentuálního zastoupení vměstků v kategoriích n1-n3 pro 

jednotlivá pořadí taveb v sekvenci je přiložena následující tabulka (tab.3.2).  

Tab.3.2 Průměrné rozdělení vměstků do kategorií n1-n3 v procentech 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuse výsledků: 

Stanovení příčiny  rozdílů v mikročistotě  s ohledem na pořadí tavby v sekvenci není vždy 

jednoznačné. Nabízí se tyto možnosti: 

 Nedostatečná doba čeření,  potřebná pro vyplutí vměstků během rafinace v pánvi; 

 Opotřebení torkretové vrstvy v mezipánvi, nebo nekvalitně provedený torkret; 

 Zčeření hladiny oceli  na začátku lití spolu s vnesením licího prášku do tekuté oceli; 

 Zanesení licího prášku do  kovu při větším kolísání  hladiny  oceli v krystalizátoru;  

 Únik mezipánvové strusky do oceli v závěru lití;   

 Rozdíly v přehřátí oceli při lití u jednotlivých taveb, obecně první tavba v sekvenci 

má vždy větší přehřátí; 

 Jiná nedodržení technologických parametrů, které nelze jednoznačně podchytit a 

specifikovat. 

Průměrné procentuální zastoupení vměstků  

pořadí 

tavby v 

sekvenci 

n1                     

(5-10 µm) 

n2                   

(10-15 µm) 

n3                      

(>  15 µm) 

1. 82,08% 15,35% 2,57% 

2. 85,59% 12,18% 2,23% 

3. 83,08% 15,92% 0,01% 

4. 82,53% 15,30% 2,17% 

5. 85,63% 12,52% 1,85% 

6. 87,43% 11,45% 1,12% 

7. 88,54% 10,52% 0,94% 

8. 85,96% 11,79% 2,25% 



43 
 

3.2.3. Analýza vměstků skupiny n3 (> 15 µm) 

Pro podrobnější analýzu výsledků jsem se zaměřila na skupinu  vměstků n3, které jsou 

v pružinové oceli velmi nežádoucí. Vměstky >15µm byly během hodnocení zachyceny ve  29 

tavbách z celkových 128. Celkem bylo těchto vměstků nalezeno 38 (tab.3.3). Typické 

příklady jejich chemického složení získané rtg mikroanalýzou, fotodokumentace pořízená na 

elektronovém mikroskopu v režimu zpětně odražených elektronů a poloha těchto vměstků 

v ternárním diagramu jsou  popsány v následujícím textu. 

Ternární diagram 

Tento diagram  trojúhelníkového tvaru slouží k vyjádření kvantitativního zastoupení tří složek 

v místě měření. Rozložení jednotlivých sloučenin v ternárním diagramu podle 

stechiometrického složení různých fází je znázorněno na obrázku (obr.3.10), [5]. S  ohledem 

na požadované vlastnosti pružinové oceli je vhodné, aby se případné vměstky vyskytovaly 

v ternárním diagramu v oblasti s teplotou tavení nižší než 1500°C [22]. Takové složení 

vměstků je předpokladem pro jejich požadované vlastnosti během tváření – nepodléhají 

křehkému rozrušení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.10 Fázový diagram pro systém CaO-Al2O3-SiO2 [5] 

Oblast s teplotou tavení 

do 1500°C 
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Nejméně žádoucí jsou vměstky, které se složením blíží oxidům typu MgO, Al2O3 a 

komplexním sloučeninám s vysokým podílem těchto oxidů. Škodlivé působení těchto 

vměstků na únavové vlastnosti oceli souvisí  s jejich odlišnou teplotní délkovou roztažností ve 

srovnání s matricí, jejich tvařitelností a tvrdostí. U ostrých hran těchto vměstků dochází 

během namáhání materiálu ke koncentraci napětí. 

Protože jsou hodnoceny pouze netvárné vměstky, předpokládá se, že se jedná o vměstky 

oxidické – tedy že všechny prvky se vyskytují vázané v oxidech. Hmotnostní procenta prvků 

zjištěná pomocí rtg mikroanalýzy jsou převedena na hmotnostní procenta jednotlivých oxidů. 

Tyto údaje jsou vyneseny do 2 různých pracovních ternárních  diagramů.   První z nich udává 

rozložení jednotlivých vměstků v systému CaO-Al2O3-SiO (obr.3.11), [22].  Druhý typ 

diagramu, zahrnuje tentýž systém, ale k oxidům typu CaO se započítávají i MnO, k oxidům 

Al2O3 se započítávají i MgO (obr.3.12), [22]. Vměstky ze skupiny n1 jsou v diagramu 

označeny křížkem, n2 kolečkem a n3 kosočtvercem. Příklad zobrazení rozložení všech 

vměstků ze 6 hodnocených vzorků vybrané tavby v ternárním diagramu je na obr.3.11-12. 

 

Obr.3.11. Ternární systém CaO-Al2O3-SiO2    Obr.3.12. Ternární systém rozšířený 

 

Většina vměstků z kategorie n3, které byly zkoumány obsahují zhruba stejné hm.% kyslíku, 

což je dáno jejich charakterem – jedná se o oxidické vměstky. Vměstky dále obsahovaly malé 

množství Ti, Mn, S a Fe.  Standardně se ve všech vměstcích – až na jednu výjimku– 

vyskytuje přibližně stejné hm.% křemíku (20 – 26 hm.%). 

CaO Al2O3 

SiO2 

CaO+MnO MgO+Al2O3 

SiO2 

n1 

n2 

n3 
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V obsahu Mg, Al a Ca vykazují tyto komplexní vměstky podstatné rozdíly.  Morfologicky se 

v souboru vměstků n3 vyskytují vměstky globulární, dále ostrohranné nepravidelné a vměstky 

ostrohranné,  křehce  porušené. Ojediněle se jednalo o vměstky, které byly součástí linie 

křehce rozrušených, řádkových vměstků typu hlinitanů (tab.3.3). 

Charakteristické typy vměstků ze skupiny n3, vyskytující se v hodnocených tavbách, jsou 

dokumentovány na následujících stránkách. 
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Tab.3.3  Přehled vměstků z kategorie n3 

Chemické složení vměstků z kategorie  n3  (≥15 µm) – hm.% 

pořadí v 

sekvenci 

číslo 

tavby 

šířka 

vměstku 

(µm) 

Mg Al Si Ca Ti Mn Fe O  

1 

2 17 29,8 1,3 25,1 5,4 0,0 1,8 1,9 35,0 

2 31 34,4 0,4 25,7 0,1 0,1 2,0 1,9 35,0 

5 18 7,0 11,5 23,4 21,6 0,6 0,4 2,1 33,0 

8 18 36,1 0,0 26,7 1,5 0,0 1,8 2,5 31,0 

9 22 6,9 5,0 22,8 34,3 0,2 0,9 1,8 27,0 

10 17 0,5 19,9 26,5 19,1 0,1 0,6 2,0 31,0 

15 16 67,7 0,0 0,2 0,0 0,3 0,9 2,9 28,0 

2 

19 16 5,0 4,8 21,6 33,2 0,0 1,9 1,7 30,0 

19 18 25,6 1,0 26,3 12,0 0,1 2,1 1,7 31,0 

21 19 35,5 0,0 25,0 1,0 0,0 1,3 1,8 35,0 

25 24 7,4 10,6 24,3 25,5 0,3 0,5 2,4 29,0 

29 18 7,4 10,0 23,5 23,1 0,7 1,9 2,3 30,0 

3 
39 16 6,5 14,2 22,7 22,1 0,8 0,6 2,6 30,0 

41 20 5,9 15,0 21,5 23,5 0,6 1,5 2,1 29,0 

4 

51 21 0,5 17,6 25,0 24,0 0,1 0,0 2,5 30,0 

52 21 10,0 8,8 23,1 21,0 0,3 2,1 10,3 24,0 

55 20 4,3 14,6 25,9 20,1 0,3 1,7 2,5 30,0 

55 19 0,9 19,3 24,7 19,2 0,1 0,3 2,8 32,0 

63 24 6,8 1,6 22,4 39,6 0,0 0,3 2,7 26,0 

5 

71 25 1,5 17,1 25,4 19,2 0,2 1,7 2,2 31,0 

71 19 1,7 17,5 26,3 20,3 0,2 0,3 2,0 31,0 

76 17 6,7 3,0 22,0 36,8 0,1 3,1 2,1 25,0 

79 18 34,2 0,7 27,5 2,7 0,5 1,8 3,5 29,0 

6 
85 15 10,6 2,2 29,2 22,1 0,6 1,1 1,7 32,0 

85 17 8,7 4,2 28,1 23,3 0,7 2,9 2,2 30,0 

94 17 32,4 3,0 23,9 1,0 0,1 2,5 12,0 25,0 

7 
100 16 10,8 7,4 25,5 19,6 0,7 1,0 1,8 33,0 

100 21 8,8 8,0 24,3 19,8 0,4 2,3 1,9 33,0 

111 16 5,0 4,5 22,2 37,6 0,0 0,5 3,0 26,0 

8 

113 26 7,3 2,9 21,4 33,9 0,6 0,5 6,0 27,0 

116 20 7,8 5,2 28,3 21,1 0,8 4,4 2,0 30,0 

119 18 4,5 9,8 25,4 21,9 1,4 2,1 10,9 24,0 

119 21 9,5 10,2 23,4 21,4 0,5 1,9 9,4 23,0 

119 18 29,9 1,6 24,1 4,3 0,2 1,8 14,1 24,0 

119 16 10,0 8,9 22,5 20,4 0,5 1,7 10,5 25,0 

123 19 0,3 20,5 25,0 22,2 0,0 0,0 2,6 29,0 

126 16 5,5 5,6 21,5 35,4 0,0 1,7 2,5 26,0 

127 16 10,0 18,8 18,5 17,4 0,3 2,5 2,9 29,0 
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Vměstky se zvýšeným obsahem křemíku a hořčíku 

První skupinu tvoří vměstky, které obsahují zvýšený podíl hořčíku a křemíku. Obsah vápníku 

v těchto vměstcích je minimální. Morfologicky se jedná o nepravidelné, často ostrohranné 

vměstky různé velikosti, dosahující ojediněle  velikosti až 30 µm. V některých případech jeví 

vměstky náznaky křehkého porušení, nebo jsou součástí řádku vměstků. Vměstky se 

zvýšeným obsahem hořčíku a křemíku se často vyskytovaly v tavbách na začátku sekvence. 

Vzhledem k tomu, že hořčík ve formě oxidů je velmi podstatnou složkou mnoha druhů 

žáruvzdorných vyzdívek, je možné usuzovat na původ vměstků  v reakcích tekuté oceli 

s vyzdívkou licí pánve nebo torkretové vrstvy mezipánve. Další možností je kontaminace 

oceli vlivem použití méně kvalitních feroslitin FeSi a FeMn, ve kterých se příměs hořčíku 

vyskytuje.    

Příklady vměstků této skupiny jsou na obrázcích 3.13-3.14 a v tabulkách 3.4-3.5: 

 

Obr.3.13 Vměstek z tavby č.15 (šířka 16 µm),  jeho poloha v ternárním diagramu 

 

Tab.3.4 Bodová rtg – mikroanalýza vměstku z tavby č.15 

Chemické složení vměstku v jednotlivých místech měření (hm.%) 

místo Na Mg Al Si S  Ca K  Ti Cr Mn Fe O  

1 0,0 5,9 10,3 24,5 0,2 26,0 0,0 1,0 0,0 2,9 2,9 26 

2 0,0 67,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 2,9 28 

3 0,1 35,1 0,1 27,5 0,1 2,9 0,0 0,2 0,0 0,9 2,9 30 

4 0,1 5,6 9,4 22,2 0,1 26,0 0,1 0,6 0,3 3,2 7,4 25 

5 0,1 35,0 0,1 28,0 0,0 1,1 0,1 0,4 0,2 2,6 4,7 28 

 

CaO+MnO MgO+Al2O3 

SiO2 

1 

2 

3 

4 
5 

10 µm 
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Vměsky ze skupiny n3 jsou většinou komplexní sloučeniny oxidů, což dokazuje jejich 

rozdílné chemické složení v různých místech vměstku. Pro přehledné znázornění polohy 

vměstku v ternárním diagramu vzhledem k ostatním vměstkům z tavby  se však používá 

hodnota zjištěná ve středu vměstku (v tabulce s chemickým složením zvýrazněno tučně).  

 

Obr. 3.14 Vměstek z tavby č.79 (šířka 18 µm),  jeho poloha v ternárním diagramu 

Tab.3.5 Bodová rtg - mikroanalýza vměstku z tavby č.79 

Chemické složení vměstku v jednotlivých místech měření (hm.%) 

místo Na Mg Al Si S  Ca K  Ti Cr Mn Fe O  

1 0,0 7,3 8,3 24,2 0,5 27,6 0,2 0,4 0,1 0,7 5,8 25 

2 0,0 24,5 3,0 26,8 0,1 13,9 0,0 0,0 0,1 1,5 4,0 26 

3 1,2 4,6 7,5 20,3 0,2 34,5 0,2 0,0 0,1 0,3 7,4 24 

4 0,0 34,2 0,7 27,5 0,2 2,7 0,0 0,5 0,2 1,8 3,5 29 
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SiO2 
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Vměstky s vyšším obsahem vápníku, křemíku a hliníku  

Tyto vměstky se ve zkoumaném souboru taveb vyskytují převážně ve formě globulí. U 

vměstků se zvýšeným obsahem hliníku, křemíku a vápníku je častější  výskyt ve středu 

sekvence.Vměstky jsou kompaktní, i po vícenásobném válcování za tepla nepodléhají 

křehkému porušení. Příklad vměstku z této skupiny je na obrázku 3.15, jeho chemické složení 

v tabulce 3.6. 

Vápník v oceli může pocházet z různých zdrojů. Jsou to vysokopecní  a pánevní vyzdívky, 

vysokopecní a pánvové strusky a dezoxidační činidla obsahující vápník. Globulární tvar 

vměstků poukazuje na to, že vznikly ještě v tekutém stavu – během mimopecního zpracování. 

Původem hliníku mohou být kontaminované feroslitiny. Další možností je vnesení hliníku do 

oceli případným použitím licí pánve po předchozích tavbách dezoxidovaných hliníkem, při 

změně toku tavby v ocelárně.  

 

Obr.3.15  Vměstek z tavby č.127 (šířka 16 µm) a jeho poloha v ternárním diagramu 

 

Tab.3.6 Bodová rtg – mikroanalýza vměstku z tavby č.127 

Chemické složení vměstku v jednotlivých místech měření (hm.%) 

místo Na Mg Al Si S  Ca K  Ti Cr Mn Fe O  

1 0,1 6,0 6,8 21,7 0,4 31,1 0,0 0,1 0,1 2,5 14,5 17 

2 0,0 7,4 11,7 23,7 0,5 24,8 0,2 0,3 0,1 1,7 2,7 27 

3 0,0 7,2 12,9 23,1 0,0 24,2 0,1 0,4 0,0 0,9 4,8 26 

4 0,1 10,0 18,8 18,5 0,7 17,4 0,1 0,3 0,1 2,5 2,9 29 

 

CaO+MnO MgO+Al2O3 

SiO2 

CaO+MnO MgO+Al2O3 

SiO2 

1 

4 
2 
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10 µm 
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Vměstky s obsahem oxidů křemíku a vápníku 

Vměstky této skupiny jsou složeny zejména z komplexních oxidů vápníku a křemíku. Obsah 

hliníku a hořčíku ve zmiňovaných vměstcích zpravidla nepřekračuje 10 hm.%. Tyto 

různorodé vměstky  mají nepravidelný tvar,  některé jsou  ostrohranné a často i křehce 

rozrušené (Obr.3.16-3.18, Tab.3.7-3.9).  Pouze v jednom případě byl  zachycen vměstek 

globulární. Tento typ vměstků byl častěji nalezen v tavbách uzavírajících sekvenci.  

Může  se  jednat o nánosy vměstků  stržené z ponorné výlevky. Některé vměstky obsahují až 

2 hm.% sodíku. Krycí struska  používaná v mezipánvi a licí prášek mají obsah sodíku                 

3 - 4,5 hm.%. Nabízí se proto možnost, že by se mohlo jednat o částečky strženého licího 

prášku nebo krycí strusky. 

 

 

Obr.3.16 Vměstek z tavby č.63 (šířka 24 µm) a jeho poloha v ternárním diagramu 

 

Tab.3.7 Bodová rtg – mikroanalýza vměstku z tavby č.63 

Chemické složení vměstku v jednotlivých místech měření (hm.%) 

místo Na Mg Al Si S  Ca K  Ti Cr Mn Fe O  

1 0,3 6,7 2,2 22,2 0,0 40,9 0,0 0,2 0,4 0,3 3,3 24 

2 0,0 34,6 0,2 28,0 0,1 2,2 0,0 0,2 0,0 2,1 4,0 29 

3 0,7 5,6 4,0 22,7 0,1 37,2 0,7 0,0 0,3 0,8 3,8 24 

4 0,4 6,8 1,6 22,4 0,0 39,6 0,0 0,0 0,2 0,3 2,7 26 

5 0,4 6,3 2,5 22,1 0,0 40,4 0,1 0,1 0,0 0,7 3,6 24 

CaO+MnO MgO+Al2O3 

SiO2 

1 

2 

3 4 

5 

30 µm 
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Obr.3.17  Vměstek z tavby č.29 (šířka 18 µm) a jeho poloha v ternárním diagramu  

 

Tab.3.8  Bodová rtg – mikroanalýza vměstku z tavby č.29 

 

 

Obr.3.18 Vměstek z tavby č. 111 (šířka 16µm) a jeho poloha v ternárním diagramu 

 

Chemické složení vměstku v jednotlivých místech měření (hm.%) 

místo Na Mg Al Si S  Ca K  Ti Cr Mn Fe O  

1 0,0 7,8 9,3 24,6 0,0 26,6 0,0 1,2 0,2 0,8 2,7 27 

2 0,1 7,4 10,0 23,5 0,8 23,1 0,2 0,7 0,0 1,9 2,3 30 

3 0,1 7,3 9,6 24,2 0,7 25,6 0,0 0,4 0,0 1,7 2,5 28 

4 0,1 4,2 6,5 14,5 12,1 16,5 0,2 0,2 0,2 29,8 2,5 13 

CaO+MnO MgO+Al2O3 

SiO2 

1 

2 

3 
4 

CaO+MnO MgO+Al2O3 

SiO2 
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Tab.3.9 Bodová rtg- mikroanalýza vměstku z tavby č.111 

Chemické složení vměstku v jednotlivých místech měření (hm.%) 

místo Na Mg Al Si S  Ca K  Ti Cr Mn Fe O  

1 0,7 5,0 5,2 23,2 0,7 39,4 0,3 0,5 0,2 2,6 4,7 17 

2 1,9 4,6 5,0 22,2 0,3 35,7 0,2 0,0 0,3 0,9 2,2 27 

3 0,8 6,1 6,2 21,5 0,0 24,9 0,2 0,2 0,5 0,7 18,3 20 

4 1,5 5,0 4,5 22,2 0,1 37,6 0,1 0,0 0,0 0,5 3,0 26 

5 1,3 4,6 4,9 21,9 0,2 38,4 0,6 0,1 0,2 1,0 3,7 23 
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3.3. Hodnocení lomových ploch po Nakamura testu 

Pro doplnění a ověření výsledků byla náhodně zvolená tavba ze sledovaného souboru 

podrobena tzv. Nakamura testu. Jedná se o únavovou zkoušku v ohybu za rotace (obr.3.19). 

Princip zkoušky spočívá v postupném zvyšování napětí, dokud nedojde po určitém počtu 

cyklů k lomu. Únavové lomy jsou často iniciovány na povrchové vadě nebo vměstku. 

Výsledky zkoušky informují o únavové životnosti a mikročistotě pružinového drátu. 

Systematická analýza lomů jednoznačně určuje příčiny únavových lomů a je tak výbornou 

zpětnou vazbou pro výrobu oceli, resp. pro přijetí korekčních opatření. Záznam z testů je 

uveden v tabulce 3.9. 

 

 

 

 

 

Obr.3.19 Schéma Nakamura testu [1] 

Protože se jedná o zkoušení zušlechtěného drátu, vzorky dodala odběratelská firma.  

Válcovaný drát jakosti 54SiCr6 před samotnou výrobou pružin projde tryskáním, tažením a 

na jeho výstupu je drát podroben kontrole příčných vad. Následuje svinutí do svitku. Na 

dalším stanovišti prochází drát indukčním zušlechtěním s následným ochlazením vodní 

sprchou. Následuje kontrola podélných vad. V tomto okamžiku jsou také odebírány vzorky 

pro Nakamura testy. Poté je drát svinut do svitků o velkém průměru a je připraven k vinutí 

pružin za studena [22]. 

Tab.3.9  Záznam o průběhu Nakamura testu 

č. 

vzorku 

průměr 

(mm) 

kleština 

(mm) 

zatížení 

(N) 

jmenovité 

napětí 

(Mpa) 

skutečné 

napětí 

(Mpa) 

počet 

cyklů 

otáčky 

(1/min) 

doba trvání 

zkoušky 

(h:m:s) 

1 13,5 30 324,9 680 680,1 64 328 1 000 1:04:20 

2 13,5 30 305,8 640 640,1 70 182 1 000 1:10:11 

3 13,5 30 267,5 560 559,9 139 949 1 000 2:19:57 
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K hodnocení byly dodány 3 kusy zušlechtěného pružinového drátu po Nakamura testu. 

Lomové plochy byly prohlédnuty pod elektronovým  rastrovacím mikroskopem v režimu 

sekundárních elektronů. 

U vzorku č.1 únavový lom patrně inicioval na drobných povrchových nerovnostech, vměstky 

v oblasti iniciace nebyly nalezeny. Fotografie lomové plochy je na obrázku 3.20, snímek 

oblasti inicace lomu je na obr.3.21. 

Obr.3.20 Lomová plocha, vzorek č.1  Obr.3.21 Oblast iniciace 

 (Makrofotografie)         (Řádkovací elektronový mikroskop) 

Další snímky zachycují lomovou plochu v oblasti přechodu iniciační oblasti a tvárného 

dolomení a detail tvárného lomu (obr.3.22 – 3.23). 

Pro posouzení povrchu drátu byly ve vzdálenosti asi 1cm pod lomovou plochou zhotoveny 

příčné výbrusy, které potvrdily pouze výskyt drobných povrchových nerovností (obr.3.24). 

 

Obr.3.22 Přechodová oblast                              Obr.3.23 Tvárný dolom 

(Řádkovací elektronový mikroskop)                  (Řádkovací elektronový mikroskop) 

Ø 13,5 mm 

1mm 

100µm 50µm 
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Obr.3.24 Drobné povrchové nerovnosti              Obr.3.25 Lomová plocha, vzorek č.2 

(Světelná mikroskopie)      (Makrofotografie)  

 

Velmi podobný je výsledek pozorování lomové plochy drátu č.2. Byla zde sledována 2 místa 

iniciace, v obou případech došlo k iniciaci lomu na povrchu drátu, žádné podpovrchové 

vměstky nebyly nalezeny (obr.3.25 - 3.26). Na lomové ploše jsou v místě iniciace patrné 

únavové trhliny, které vznikly při únavovém testu (obr.3.27) 

 Obr.3.26 Oblast iniciace  lomu                          Obr.3.27 Únavová trhlina   

(Řádkovací elektronový mikroskop)       (Řádkovací elektronový mikroskop) 

 

Také u vzorku č.2 byl světelným mikroskopem prohlédnut příčný výbrus zhotovený z místa 

asi 1 cm pod lomem drátu. Nalezeny byly drobné nerovnosti povrchu typu zaválcovaných 

okují (obr.3.28). 

Lomová plocha drátu č.3 nevykazovala konkrétní oblast iniciace únavového lomu (obr.3.29) 

Na příčném výbrusu rovněž nebyly prokázány jakékoliv nerovnosti povrchu. 

1mm 100µm 

200µm Ø 13,5 mm 
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Obr.3.28 Zaválcované okuje            Obr.3.29 Lomová plocha drátu, vzorek č.3 

(Světelná mikroskopie)           (Makrofotografie)   

 

Diskuse výsledků:  Na lomových plochách drátů náhodně zvolené tavby byly ve dvou ze tří 

případů nalezeny místa iniciace lomu. Ani v jednom případě však lom neinicioval vměstek. 

Tento závěr je v souladu  s výsledkem  zkoušky mikročistoty, provedené dle metody max-T. 

Jak bylo zpětně zjištěno, jednalo se o tavbu, která má ve sledovaném souboru č.32. Zkouška 

mikročistoty podle max-T zachytila pouze vměstky ze skupiny n1 (5-10 µm). Tavba byla 

odlévána  jako 2. v sekvenci. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 13,5 mm 

 

200µm 
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4. Závěr 

Cílem práce bylo srovnat úroveň mikročistoty pružinové oceli 54SiCr6 vzhledem k pořadí 

taveb v sekvenci.  

Celkem bylo zkoušeno 128 taveb oceli 54SiCr6,  po 16 tavbách v každém z 8 možných pořadí 

v sekvenci. Mikročistota byla hodnocena na vzorcích odebraných z válcovaného drátu 

průměru 12 – 14 mm.  Pro hodnocení byla použita norma MBN 106/2, metoda max-T. 

 

Porovnáním výsledků hodnocení bylo zjištěno, že průměrné znečištění oceli v povrchových 

vrstvách drátu se pro různá pořadí tavby v sekvenci liší. Největší výskyt nekovových vměstků 

mají tavby, odlévané na začátku a na konci sekvence. Tento trend platí pro všechny 3 

velikostní kategorie vměstků n1 – n3. Celkově nejhorší mikročistotu mají tavby, které 

sekvenci uzavírají – tedy 8. v pořadí. 

Rtg mikroanalýza vměstků ze skupiny n3 (> 15 µm) prokázala, že se jedná o  komplexní 

oxidické vměstky, obsahující zejména Si, Ca, Al, Mg. V tavbách na začátku sekvence se 

častěji vyskytují vměstky s větším obsahem hořčíku, což poukazuje na původ vměstků 

v reakcích tekuté oceli se žáruvzdornými vyzdívkami. U první tavby v sekvenci dochází 

k reakcím s nově nanesenou torkretovou vrstvou mezipánve, než dojde k jejímu zesklovatění. 

V této chvíli již nejsou ideální podmínky pro vyplouvání vměstků z oceli a to může být 

příčinou výskytu těchto vměstků v oceli. Početná skupina vměstků rovněž obsahuje vyšší   

hm.% hliníku. Ten byl do oceli vyráběné bezhliníkovou technologií zanesen patrně jako 

příměs feroslitin nebo ocelového šrotu. Tavby uzavírající sekvenci mají více vměstků 

s vyšším obsahem vápníku. Může se  jednat o nánosy vměstků  stržené z ponorné výlevky. 

Některé vměstky obsahují až 2 hm.%  sodíku. Použitá krycí struska  v mezipánvi a licí prášek 

mají  obsah sodíku 3 - 4,5 hm.%. Nabízí se proto možnost, že by se mohlo jednat o částečky 

strženého licího prášku nebo krycí strusky. 

Snížení počtu taveb v sekvenci se jeví jako jedna z možností, jak dosáhnout vyšší úrovně 

mikročistoty. Při výrobě pružinových ocelí by se měly používat super čisté feroslitiny, a 

kvalitní tříděný šrot. Nesmí být použity licí pánve po ocelích s hliníkem. Důležité je dodržení 

dostatečné doby čeření a vakuování oceli. Nezbytné je  kvalitní provedení torkretových vrstev 

a žáruvzdorných vyzdívek. Vyžaduje se co nejlepší ochrana proudů oceli při lití. 

Samozřejmostí je perfektní  stav licího stroje a použití moderních regulačních systému měření  

hladiny v krystalizátoru s co nejkratší reakční dobou.  
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Hodnocení mikročistoty metodou max-T, počet vměstků 
Pořadí 
tavby v 

sekvenci 

označení 
tavby 

n1                
≥5-10µm 

n2               
≥10-15µm 

n3               
≥15 µm 

∑n1-n3 
n2                   
(%) 

hodnocená 
plocha 
mm² 

1. 

1 13 1   14 7% 1000 

2 6 4 2 12 33% 1000 

3 17 2   19 11% 1000 

4 5 2   7 29% 1000 

5 14   1 15   1000 

6 14 3   17 18% 1000 

7 26 2   28 7% 1000 

8 22 2 1 25 8% 1000 

9 5 4 1 10 40% 1000 

10 6 7 1 14 50% 1000 

11 26 4   30 13% 1000 

12 18 4   22 18% 1000 

13 15 1   16 6% 1000 

14 7 3   10 30% 1000 

15 5 1 1 7 14% 1000 

16 26 2   28 7% 1000 

  ∑ 225 42 7 274     

2. 

17 7 4   11 36% 1000 

18 7     7   1000 

19 11 4 2 17 24% 1000 

20 15 2   17 12% 1000 

21 16 1 1 18 6% 1000 

22 16     16   1000 

23 10 3   13 23% 1000 

24 5 2   7 29% 1000 

25 19   1 20   1000 

26 22 3   25 12% 1000 

27 9 1   10 10% 1000 

28 10 2   12 17% 1000 

29 17 2 1 20 10% 1000 

30 6 2   8 25% 1000 

31 5 1   6 17% 1000 

32 15     15   1000 

  ∑ 190 27 5 222     

3. 

33 7 3   10 30% 1000 

34 7 5   12 42% 1000 

35 12     12   1000 

36 13     13   1000 

37 35 2   37 5% 1000 

38 7 1   8 13% 1000 

39 19 1 1 21 5% 1000 

40 12 2   14 14% 1000 

41 10 6 1 17 35% 1000 

42 10 2   12 17% 1000 

43 7 2   9 22% 1000 

44 5 1   6 17% 1000 

45 9     9   1000 

46 8     8   1000 

47 6 5   11 45% 1000 

48 5 3   8 38% 1000 

∑ 172 33 2 207     

Příloha 1 



61 
 

Hodnocení mikročistoty metodou max-T, počet vměstků 
Pořadí 
tavby v 

sekvenci 

označení 
tavby 

n1                
≥5-10µm 

n2               
≥10-15µm 

n3               
≥15 µm 

∑n1-n3 
n2                   
(%) 

hodnocená 
plocha 
mm² 

4. 

49 7 1   8 13% 1000 

50 8 1   9 11% 1000 

51 8   1 9   1000 

52 23 1 1 25 4% 1000 

53 14     14   1000 

54 7     7   1000 

55 6 2 2 10 20% 1000 

56 8     8   1000 

57 4 2   6 33% 1000 

58 13 4   17 24% 1000 

59 16 4   20 20% 1000 

60 33 2   35 6% 1000 

61 18 2   20 10% 1000 

62 2 8   10 80% 1000 

63 7 5 1 13 38% 1000 

64 15 3   18 17% 1000 

  ∑ 189 35 5 229     

5. 

65 6 2   8 25% 1000 

66 8 1   9 11% 1000 

67 7 1   8 13% 1000 

68 8 2   10 20% 1000 

69 7 2   9 22% 1000 

70 5 2   7 29% 1000 

71 6 1 2 9 11% 1000 

72 35 2   37 5% 1000 

73 5 2   7 29% 1000 

74 11 1   12 8% 1000 

75 16 1   17 6% 1000 

76 27 3 1 31 10% 1000 

77 17 3   20 15% 1000 

78 8 1   9 11% 1000 

79 9 1 1 11  9% 1000 

80 10 2   12 17% 1000 

  ∑ 185 27 4 216     

6. 

81 9     9   1000 

82 12 1   13 8% 1000 

83 5 2   7 29% 1000 

84 7     7   1000 

85 38 8 2 48 17% 1000 

86 8 2   10 20% 1000 

87 28 4   32 13% 1000 

88 12 1   13 8% 1000 

89 19 2   21 10% 1000 

90 18 1   19 5% 1000 

91 21     21   1000 

92 15     15   1000 

93 10 3   13 23% 1000 

94 16 2 1 19 11% 1000 

95 5 6   11 55% 1000 

96 14     14   1000 

∑ 237 32 3 272     
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Hodnocení mikročistoty metodou max-T, počet vměstků 

Pořadí 
tavby v 

sekvenci 

označení 
tavby 

n1                
≥5-10µm 

n2               
≥10-15µm 

n3                
≥15 µm 

∑n1-n3 
n2                   
(%) 

hodnocená 
plocha 
mm² 

7. 

97 7 1   8 13% 1000 

98 11 4   15 27% 1000 

99 17 1   18 6% 1000 

100 35 2 2 39 5% 1000 

101 9 4   13 31% 1000 

102 6 4   10 40% 1000 

103 28 6   34 18% 1000 

104 18 2   20 10% 1000 

105 17 1   18 6% 1000 

106 28     28   1000 

107 24     24   1000 

108 41 4   45 9% 1000 

109 9 1   10 10% 1000 

110 13 1   14 7% 1000 

111 15 2 1 18 11% 1000 

112 9 1   10 10% 1000 

  ∑ 287 34 3 324     

8. 

113 6   1 7   1000 

114 11 2   13 15% 1000 

115 7 4   11 36% 1000 

116 37   1 38   1000 

117 8 2   10 20% 1000 

118 20 7   27 26% 1000 

119 57 14 4 75 19% 1000 

120 7 2   9 22% 1000 

121 6 1   7 14% 1000 

122 56 3   59 5% 1000 

123 17   1 18   1000 

124 17     17   1000 

125 41 5   46 11% 1000 

126 19 4 1 24 17% 1000 

127 14 2 1 17 12% 1000 

128 20 1   21 5% 1000 

  ∑ 343 47 9 399     

 

 

 

 

 

 


