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ABSTRAKT 

Práce hodnotí vady, které vznikají při plynulém odlévání oceli na výsledných 

výrobcích. Jsou zde detailně popsány možné příčiny, které mají vliv na vznik vad kontislitků. 

Hlavním výsledkem je zhodnocení závažnosti těchto vad z hlediska dalšího zpracování a také 

naznačení možné prevence před jejich vznikem nebo jejich samotné odstranění. 

ABSTRACT 

The work assesses defects, which come of continuous cast of steel on the final 

products. Possible causes are described in details, and they have influence on occurence of 

cast semiproducts defects. The main result is an evaluation of seriousness of the defects. With 

respect to further processing and also indication of possible precautions or the elimination 

itself.  
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1. Úvod 

Plynulé odlévání oceli a klasické odlévání oceli do kokil jsou hutnické procesy, při 

kterých není vždy možné se zcela vyhnout výskytu různých vad. Tyto vlivy má samotná 

podstata fyzikálních jevů, které probíhají při tuhnutí a chladnutí kontislitků.  

Jsou to segregační jevy, vznik tepelných a mechanických pnutí, přítomnost třecích sil 

v katalyzátoru, působení fázových přeměn při chladnutí a tuhnutí oceli, existence teplotního 

gradientu v utuhlé kůře a jiné.  

Předpokládá se, že k obdržení bezchybného produktu, kontislitku, je třeba přísné dodržení 

optimálních podmínek odlévání a parametrů, ve všech technologických a strojních uzlech, 

které mají vliv na výslednou kvalitu. 

Výskyt jednotlivých vad na kontislitcích, schopnost jejich zachycení, jejich četnost, 

specifikování a pojmenování příčin vzniku, jsou v závodech ovlivňovány specifickými 

podmínkami každé ocelárny a zvláště specifikou vlastního ZPO. [2] 
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2. Technologie kontilití 

Plynulé odlévání oceli je jednou z nejprogresivnějších technologií uplatněnou v hutnictví. 

Z pohledu hutnického hlediska je plynulé odlévání v porovnání s klasickým odléváním do 

kokil téměř bezodpadovou technologií. V dnešní době plynulé lití oceli nahrazuje odlévání 

oceli ingotovou cestou. Je to dáno především většími požadavky na kvalitu vyráběné oceli, ale 

také z ekonomického hlediska. V procesu plynulého odlévání odlévaná ocel tuhne do tvarů 

sochoru, bloku nebo bramy pro válcování konečných polotovarů. [5,9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Příklady různých typů předlitků a jejich názvosloví [9] 

Při plynulém odlévání se ocel odlévá z pánve přes mezipánev do vodou chlazeného 

krystalizátoru, kde ztuhne povrchová vrstva oceli, a který zároveň slouží jako kokila. Teplota 

povrchu předlitku je na výstupu z krystalizátoru kolem 1 200 °C a jádro předlitku je tekuté. 

Dále následuje předlitek do oblasti sekundárního ochlazování, kde se ochlazuje pomocí 

vodních nebo vodovzdušných trysek, které ochlazují povrch předlitku vodou nebo jemnou 

mlhou. Předlitek se pohybuje pomocí tažných válečků. Po výstupu ze sekundární oblasti 

ochlazování musí být předlitek zcela ztuhlý. Poté následuje rozřezávání na kusy na předem 

známou délku. Rozřezávání se provádí u tenčích předlitků nůžkami a u obyčejných předlitků 

kyslíko-acetylenovým řezacím hořákem. Rozřezané předlitky se dále pohybují dopravními 

válečky na další místo, kde dochází k dalšímu zpracovávání, např. válcování. [6] 
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U plynulého odlévání splňuje mezipánev tři úlohy. Snižuje ferostatický tlak a tím 

zmírňuje prudkost nárazu oceli. Dále se v mezipánvi zachycuje struska a tím tak umožňuje 

bezpečné, potřebné rozdělení oceli. Zařízení pro plynulé odlévání jsou stavěna jako 

jednoproudová, dvouproudová až osmiproudová, což znamená, že mezipánev má jeden až 

osm otvorů s výlevkami a zátkovými tyčemi nebo šoupátkovými uzávěry. Dochází také 

k předehřívání vyzdívky mezipánví, aby se předešlo tepelným ztrátám. Předehřívá se na 

teplotu 900 až 1 200 °C a během odlévání se mezipánve přikrývají pomocí vík. [6] 

Krystalizátory jsou základní a také nejdůležitější částí zařízení plynulého odlévání oceli. 

Jsou vyrobeny z elektrolytické mědi nebo ze slitin mědi. Krystalizátor nazýváme jako 

primární oblast chlazení. Společně se sekundární oblasti chlazení tvoří hlavní procesy, které 

mají vliv na vysokou kvalitu produkce a výrobnost zařízení plynulého odlévání oceli. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Zařízení plynulého odlévání oceli [9] 
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3. Vliv podmínek odlévání na vznik vad  

Při správné technologii lití je možné vadám zabránit, což obnáší přesné dodržování 

podmínek lití a dobrý stav zařízení. Na kontislitcích se mohou vyskytovat nejrůznější druhy 

vad. Vlivy a náchylnosti na vznik vad mají druh licího zařízení, rozměry a tvary předlitku, 

druhy oceli, provozní podmínky, ale hlavně vlastní technologie odlévání; přehřátí oceli nad 

teplotou likvidu v mezipánvi, intenzita primárního a sekundárního chlazení, rychlost odlévání, 

seřízení technologické osy stroje, použitý licí prášek, přítlaky tažných stolic aj. Veškeré 

příčiny a oblasti, ve kterých vady vznikají, budou popsány v této stati. [1] 

3.1. Příčiny a oblasti vzniku vad kontislitků 

V těchto základních oblastech vznikají vady kontislitků: 

 příprava tekuté oceli k odlévání, stav její teplotní a chemické homogenity, obsah 

plynů, obsah a modifikace vměstků, obsah nežádoucích či plynulé odlévání 

zhoršujících prvků 

 teplota odlévané oceli, konkrétně stupeň přehřátí nad teplotou likvidu 

 rychlost tažení kontislitku, licí rychlost 

 tvar a vyzdívka mezipánve 

 ochrana proudu tekuté oceli z pánve do mezipánve 

 proud oceli z mezipánve do krystalizátoru; ponorné nebo otevřené lití, v případě 

otevřeného lití ochrana proudu inertním plynem, vakem, bez ochrany 

 použité médium pro mazání v krystalizátoru, jeho technologické parametry; olej 

řepkový, syntetický, etc  

 tepelně - technická práce krystalizátoru, rovnoměrnost odvodu tepla 

 technologické parametry odlévání v oblasti krystalizátoru, jako jsou regulace výšky 

hladiny, frekvence a zdvih, oscilace, konicita 

 mechanický stav krystalizátoru, jeho opotřebení a borcení 

 sekundární chlazení kontislitku, intenzita chlazení a její profil v podélném i příčném 

směru 

 seřízení technologické osy licího stroje, všech vodících a opěrných elementů, 

přítlaky tažných válců a jiné 

 vychlazování kontislitku na chladícím loži, terciární chlazení 
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Rozdíly ve výskytu jednotlivých vad, jejich četnost a schopnost zachycení jsou v těchto 

základních faktorech: 

 kapacitě a typu tavícího agregátu 

 typu zařízení a technologii mimopecního zpracování oceli 

 typu vlastního CCM a jeho technologických parametrech 

 použité technologii odlévání 

 využívaném systému kontroly kvality odlitých kontislitků a systému zpětné vazby - 

vada - příčina - korekce příslušejícího technologického nebo strojního parametru  

 technologické parametry odlévání v oblasti krystalizátoru, jako jsou regulace výšky 

hladiny, frekvence a zdvih, oscilace, konicita 

 mechanický stav krystalizátoru, jeho opotřebení a borcení 

 sekundární chlazení kontislitku, intenzita chlazení a její profil v podélném i příčném 

směru  

 seřízení technologické osy licího stroje, všech vodících a opěrných elementů, 

přítlaky tažných válců, a jiné 

 vychlazování kontislitku na chladícím loži, terciární chlazení [2,11] 

 

3.2. Vliv technologických parametrů odlévání 

Ve výsledné kvalitě kontislitku hraje významnou roli vliv technologických parametrů 

odlévání, ačkoliv tyto parametry nejsou přímo závislé na práci tři základních skupin CCM. 

Jsou to teplota a rychlost odlévání. Za teplotu odlévání označujeme teplotu oceli v mezipánvi 

nebo hodnotu přehřátí oceli v mezipánvi nad teplotou likvidu, která lépe charakterizuje 

odchylku od hodnoty optimální, přičemž se nebere ohled na teplotu likvidu odlévané značky 

oceli.[2] 

3.2.1. Teplota přehřátí oceli v mezipánvi 

 Má zásadní vliv na vnitřní kvalitu kontislitků. Ovlivňuje tvorbu všech vnitřních trhlin 

a přímo určuje charakter středové oblasti kontislitků. Příliš vysoká teplota má za příčinu vznik 

těchto vad: 

- lunkry 

- středová porezita 

- středové trhliny 
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- středové segregace 

a podporuje vznik dalších vad: 

- vyborcení stěny 

- lokální příčné vborcení 

- rohové trhliny 

- podélné i příčné vnitřní trhliny 

- podélné povrchové trhliny 

U příliš nízké teploty přehřátí hrozí vznik nekvalitního povrchu kontislitku a rovněž hrozí i 

změna rozložení vměstků v průřezu kontislitku. Konkrétně hrozí tvorba vad povrchu typu 

dvojitá kůra, kapsa, zavařenina, žebrování. [2,4] 

3.2.2. Rychlost odlévání 

 Maximální rychlost odlévání je omezena možností vzniku průvalu pod 

krystalizátorem. Zvýšení její hodnoty nad existující optimum může způsobit nežádoucí 

prodlužování metalurgické délky kontislitku a tím může mít za následek zhoršení kvality 

kontislitku ve středové oblasti. Vysoká rychlost odlévání tedy může zapříčinit tyto vady: 

- středová segregace 

- středová porezita 

- středové trhliny 

- lunkry 

a podporuje vznik dalších vad: 

- příčné vnitřní trhliny 

- podélné povrchové trhliny 

Příliš nízká rychlost může mít za následek příčné lokální vborcení povrchu kontislitku a 

tvorbu povrchových vad. 

V souvislosti s licí rychlosti může docházet především ke vzniku povrchových vad také 

v případě příliš velké změny, ať již k vyšším či nižším hodnotám. 

- podélné povrchové trhliny 

- příčné povrchové trhliny [8] 
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3.3. Vliv primárního chlazení 

Jedním z nejdůležitějších dějů při plynulém odlévání je odvod tepla z oceli 

v krystalizátoru. K dosažení dobré kvality povrchu a vyvarování se vzniku průvalu je 

nezbytný dostatečně intenzivní a rovnoměrný odvod tepla. Velká část tepla, které je obsaženo 

v oceli, se tedy odvádí v části krystalizátoru.[7] 

 Krystalizátor má za funkci tvorbu primární - licí kůry kontislitků, která musí být 

dostatečně pevná, pro zabránění vzniku průvalu pod krystalizátorem a zároveň kůry bez 

výskytu trhlin nebo jiných vad, které zhoršují povrchovou a podpovrchovou kvalitu 

kontislitků.  

 

Obr. 3.3.1 Schéma průběhu tuhnutí oceli v oblasti jejího styku se stěnou krystalizátoru [10] 

 Technický stav krystalizátoru a podmínky prvotního tuhnutí oceli má vliv na vznik 

mnoha typů trhlin, zvláště na tvorbu podélných povrchových trhlin. V krystalizátoru je 

kontislitek velice náchylný na vznik trhlin povrchových, neboť povrchová kůra má při teplotě 

50-100°C pod solidem velmi nízkou tažnost a tím i malou schopnost odolávat tepelným i 

tahovým napětím a deformačnímu namáhání. Důvodů pro vznik napětí může být několik: 

- ferostatický tlak na tenkou kůru 

- tření mezi stěnou krystalizátoru a kontislitkem 

- nesprávná konicita krystalizátoru 

- chybně zvolená frekvence a zdvih oscilačního pohybu krystalizátoru 

- smršťování licí kůry v důsledku jejího postupného ochlazování a fázových přeměn 

- kolísání hladiny oceli v krystalizátoru 

Špatný stav krystalizátoru a další chyby technologie odlévání v primární oblasti zásadně 

ovlivňují povrchovou kvalitu kontislitků a mohou vyvolat následující vady: 

 Hladina oceli v krystalizátoru  
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- příčné vborcení, oscilační vrásky, podélné povrchové trhliny, vady povrchu 

kontislitku 

 Konicita krystalizátoru  

- úchylka rozměru, příčné povrchové a rohové trhliny, podélné povrchové trhliny, 

vyborcení stěny 

 Deformace, opotřebení, zborcení krystalizátoru  

- kosočtverečnost, hvězdicovité a paprskovité trhliny, příčné povrchové trhliny, 

podélné lokální vborcení 

 Rohy krystalizátoru, rádius zkosení  

- podélné rohové trhliny 

 Oscilace 

-příčné povrchové trhliny, hvězdicovité a paprskovité trhliny, oscilační vrásky, 

nespojitá licí kůra, vady povrchu kontislitku 

 Odvod tepla v krystalizátoru 

- kosočtverečnost, podélné vborcení, příčné vborcení, povrchové trhliny 

 Strhávání mědi 

- hvězdicovité a paprskovité trhliny [2,10] 

3.4. Vliv sekundárního chlazení 

Kvalitu předlitku z hlediska vzniku vnitřních a povrchových vad ovlivňuje způsob 

chlazení v sekundární oblasti. Namáhání a vliv ferostatického tlaku, dále pak kombinace 

tažné, gravitační a ohýbací síly jsou aspekty, které vyvolávají v předlitku deformace a 

mechanická napětí. Nerovnoměrné ochlazení může umocnit dodatečným tvořením lokálních 

oblastí ohřevu nebo ochlazování. Takto vzniklá tepelná a mechanická pnutí jsou podnětem 

pro vznik různých vad. Prudké nebo nerovnoměrné chlazení v oblasti sekundárního chlazení 

jsou iniciací povrchové podélné trhliny a příčné čelní trhliny. [7] 

 Funkce sekundárního chlazení spočívá v odvodu tepla z tuhnoucího kontislitku, který 

opustil krystalizátor. Děj probíhá pro získání bezchybného produktu plynulého odlévání a to  

kontislitku bez vnitřních a povrchových vad. U sekundárního chlazení se teplo odvádí ve 

velké míře přímým ostřikem povrchu kontislitku. Tvorbu primární licí kůry kontislitku pod 

licí kůrou v mezilehlé a středové oblasti příčného průřezu zásadně určuje intenzita a 

rovnoměrnost chlazení a tím i případný vznik vad v oblasti této struktury.  
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 Sekundární chlazení má především vliv na charakter vnitřní struktury kontislitků a na 

vznik vnitřních a podpovrchových vad. Mimo jiné může způsobovat další rozvoj vad, zvláště 

pak povrchových a podpovrchových trhlin, které se vyskytují v licí kůře kontislitku již 

v krystalizátoru.  

 Průběh teplotního gradientu sekundárního chlazení v utuhlé licí kůře je dán intenzitou 

ostřiku povrchu kontislitku a tím i ovlivnění tepelných napětí v ní. Velikost tepelných napětí, 

společně s mechanickými napětími sehrávají hlavní roli v tvorbě a šíření vnitřních trhlin 

kontislitků. 

 Na požadavek kvality kontislitku a zároveň potřeby účinného sekundárního chlazení, 

které zajišťuje utuhnutí kontislitku po celém průřezu v požadované vzdálenosti od 

krystalizátoru, se musí respektovat některé základní požadavky na intenzitu chlazení. Tyto 

základní požadavky jsou si ovšem více či méně v protikladu, proto je nutno dosáhnout 

určitého kompromisu a to optimální intenzity chlazení, která vyhovuje těmto podmínkám: 

- zajištění vysoké intenzity chlazení pro tvorbu dostatečně silné a pevné utuhlé kůry 

- potřeba vysoké intenzity chlazení pro vznik široké oblasti rovnoosé licí kůry 

- požadavek měkkého chlazení pro tvorbu struktury bez vnitřních trhlin 

- potřeba měkkého chlazení pro vyloučení síťoví jemných paprskovitých trhlin 

- potřeba intenzivního odvodu tepla z povrchu kontislitků pro získání bezdefektní 

středové oblasti kontislitků 

Abychom získali bezchybnou licí strukturu kontislitků, musí být zajištěna co největší 

rovnoměrnost chlazení, kterou docílíme dodržováním určitých zásad : 

- ostřiková charakteristika v příčném směru musí být analogická příčnému teplotnímu 

profilu povrchu kontislitků 

- intenzita chlazení v podélném směru se musí rovnoměrně snižovat se stoupající 

vzdálenosti od krystalizátoru 

- v podélném směru vyloučit nebo minimalizovat reohřev povrchu kontislitků mezi jeho 

ostřikem v jednotlivých ostřikových rovinách 

- minimalizovat reohřev povrchu kontislitků po jeho výstupu z poslední sekce 

sekundáru 

Jestliže dojde k porušení jednoho z výše uvedených požadavků na práci 

sekundárního chlazení, lze předpokládat, že dojde ke snížení kvality kontislitků a tím 
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k tvorbě určitých typů vad. Při chybné funkci technologických parametrů sekundáru 

zpravidla dochází ke tvorbě vad. [2,7] 

3.5. Stav licího stroje 

K dosažení bezchybné a standardní kvality kontislitků je důležité, aby po celou dobu 

odlévání tavby byly zajištěny ustálené podmínky. Pro tento požadavek je nutný i bezchybný 

stav licího stroje ve všech uzlech. Stavem licího stroje rozumíme stav mechanických částí a 

uzlů. Mezi tyto mechanické části patří stav krystalizátoru, jeho oscilačního mechanismu, 

poškození nebo mechanického opotřebení. Systém řízení hladiny ocelí, jeho stabilnost a 

přesnost. Seřízení technologické osy zařízení plynulého odlévání, zejména souosost 

krystalizátoru s 1. sekcí sekundáru, seřízení roztečí vodících válečků a mezery mezi 

jednotlivými vodícími rovinami, stav tažných a rovnacích stolic, stav pálícího agregátu, aj. 

Stav ostřikového systému v sekundáru, jeho správné vyrovnání trysek a jejich funkčnost lze 

také brát jako stav licího stroje. U ostřikových trysek může docházet k zanášení, ať již 

z důvodů koroze nebo nedostatečné čištění vody v sekundárním chladícím okruhu. Zanášení 

trysek tak může mít na svědomí vznik vážných vad kontislitků důvodem nerovnoměrného 

chlazení nebo přílišného reohřevu povrchu kontislitků. [8] 

Nadměrná velikost přítlaku může být u tažných stolic příčinou vnitřních trhlin 

středové části průřezu kontislitků. [8] 

3.6. Chemické složení oceli 

Chemické složení velkou měrou ovlivňuje náchylnost ke vzniku vad a tvorbě trhlin 

v průřezu kontislitků. Informace o vlivu a působení jednotlivých prvků a jejich kombinací 

nejsou příliš ucelené, a tak lze vycházet jen z dostupných informací týkajících se daných typů 

oceli. Přesto můžeme v obecné rovině alespoň zmínit základní vlivy některých prvků na sklon 

odlévaných ocelí k vadám.  

Ocel lze rozdělit do čtyř skupin a to podle obsahu uhlíku. V první skupině jsou oceli 

s obsahem C nižším než 0,08%, ve druhé s obsahem 0,08 až 0,15%, ve třetí  0,15% až 0,50% 

C a čtvrtou skupinu tvoří oceli s obsahem uhlíku vyšší než 0,50%. 

 Vnitřní kvalita ocelí první skupiny je bezproblémová, ale vykazují zvlněný a velmi 

nerovný povrch kontislitků. Oceli, které mají obsah uhlíku v rozmezí 0,10 až 0,15%  mají 
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nejnižší tažnost ve vysokoteplotní zóně, což znamená, že tyto oceli mají nejvyšší sklon ke 

tvorbě trhlin v kontislitcích. 

Chování ocelí s obsahem uhlíku kolem 0,10% vysvětlujeme peritektickou reakcí a také 

vzájemným vztahem transformace delta a gama. U ocelí s tímto obsahem uhlíku dochází 

k největšímu nelineárnímu smršťování, a tudíž i k časté tvorbě velké vzduchové mezery mezi 

povrchem kontislitku a stěnou krystalizátoru. Teplota transformace delta-gama klesá se 

snižujícím se obsahem uhlíku pod 0,08% a maximum smrštění se tak posouvá dále od 

menisku oceli.  

Třetí skupina ocelí je označována za nejlépe odlévatelné plynulým odléváním. Při 

stoupajícím obsahu uhlíku nad 0,15% se díky vzdalování peritektické reakci zmenšuje 

smršťování oceli. Tím se tekutá část oceli transformuje přímo na gama fázi, zmenší se 

velikost vzduchové mezery a dochází k tvorbě hladkého povrchu kontislitků. 

Čtvrtá skupina je charakteristická tvorbou dlouhé kolumnární zóny, což má za 

následek větší tvorbu vnitřních vad, zvláště pak vad středových. Povrch těchto ocelí je na 

druhou stranu hladký a velmi rovný.  

 Uvedenými charakteristikami vyplývá, že obsah uhlíku má výrazný vliv na sklon ke 

vzniku trhlin. Lze uvést, že povrchové trhliny mají nejčastější výskyt u ocelí s obsahem 

uhlíku od 0,10% do 0,14%. U tohoto obsahu uhlíku mají však své minimum trhliny vnitřní, 

které jsou daleko četnější u ocelí s obsahem uhlíku 0,15 až 0,21%. Z toho je zřejmé, že oceli, 

které jsou náchylnější na vznik povrchových trhlin mají nízký sklon k vnitřním vadám a 

naopak. 

Kromě uhlíku ovlivňuje náchylnost k tvorbě vad také obsah dalších prvků. Vliv síry na 

kvalitu odlévané oceli je však nejvíce objasněn. S rostoucím obsahem síry se zvyšuje 

náchylnost na tvorbu vad kontislitků formou všech typů trhlin. Obecná platnost nepříznivého 

vlivu příliš vysokého obsahu síry je známá, proto není faktor síry na příčiny vzniku trhlin dále 

rozváděn. 

Fosfor má výrazný vliv na snížení tažnosti v oblasti teplot 700 až 1 000°C a tím i na 

vznik mezilehlých trhlin. Toto zkřehnutí má za následek mezidendritickou segregaci fosforu 

během tuhnutí oceli, což platí pouze při obsazích uhlíku vyšších než 0,25%, kdy eutektickou 

reakcí vzniká metastabilní fosfid Fe a Mn.  
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K tvorbám trhlin vlivem manganu obvykle dochází při jeho obsahu nad 0,9% až do 

1%. Tehdy se zvyšuje náchylnost k tvorbě některých typů trhlin. Oceli s nízkým obsahem 

manganu jsou pak mimořádně náchylné ke tvorbě trhlin, jestliže je poměr Mn/S menší než 30. 

Některé mikrolegující prvky mají výrazný vliv na vznik mezilehlých trhlin, zejména 

niob a vanad. Působení těchto prvků je obdobné jako u fosforu, kdy při teplotách 700 až 1 

000°C snižují tažnost. 

Legující prvky jako jsou Cr, Ni či Mo by neměly v běžném množství zvětšovat 

náchylnost oceli ke vzniku trhlin. [8,11] 

3.7. Chybné podmínky odlévání  

Chybnými podmínkami odlévání rozumíme jednotlivé technologické parametry 

odlévání, uzly licího stroje a jejich chybnou práci, která může vyvolat daný typ vady. 

Přehled chybných technologických parametrů: 

 Vysoká teplota přehřátí 

 Nízká teplota přehřátí 

 Vysoká rychlost lití 

 Nízká rychlost lití 

 Prudká změna rychlosti 

 Chyba hladiny oceli v krystalizátoru 

 Licí prášek 

 Malá kónicita úzkých stran krystalizátoru 

 Malá kónicita širokých stran krystalizátoru 

 Velká kónicita krystalizátoru 

 Intenzivní sekundární chlazení 

 Měkké sekundární chlazení 

 Nerovnoměrné sekundární chlazení 

 Chyba technologické osy 

 Chyba vedení 

 Chyba rovnání 

 Chyba tažných válců [2] 
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4. Charakteristika jednotlivých vad 

Vady kontislitků jsou rozděleny do tří základních skupin: 

1. Rozměrové a tvarové vady 

2. Povrchové vady 

3. Vnitřní vady 

4.1 Rozměrové a tvarové vady 

Rozměrovými a tvarovými vadami rozumíme odchylky od požadovaných rozměrů 

délky a příčného průřezu kontislitku, úchylky tvaru a polohy na kontislitku, jako jsou prohnutí 

a zhroucení. Jak závažný je daný typ vady posoudíme dle dalšího zpracovávání (tváření) 

kontislitku, ale pouze zřídka dochází k potížím v dalším zpracovávání produktu, či dokonce 

zmetkování celého kontislitku. To ovšem neplatí v případě, kdy daná rozměrová či tvarová 

vada způsobí vadu jinou, která bude mít vliv na vadu finálního produktu. Případ, kdy může 

daná situace nastat je např. podélné vborcení, které je příčinou povrchové podélné trhliny, 

nebo kosočtverečnosti, která následně vyvolává velké úhlopříčné trhliny. 

Mezi rozměrové a tvarové vady jsou zahrnuty vady rozměrů, úchylky tvaru příčného 

průřezu, úchylka přímosti řezné plochy a úchylka tvaru kontislitku v podélném směru. [1,8] 

4.1.1 Vady rozměrů 

Vady rozměrů jsou nedodržení požadavků na délku a rozměry příčného průřezu 

kontislitku, které jsou stanoveny technickými dodacími podmínkami kupní smlouvy 

odběratele kontislitků. Příčiny vzniku vad nejsou v metalurgické oblasti, nýbrž v práci 

pálicího stroje, chybném profilu vedení a vytahování kontislitků tažnými stolicemi, chybném 

rozměru krystalizátoru nebo v chybném stanovení přídavku na smršťování tak, aby měl 

kontislitek ve studeném stavu požadovaný průměr nebo délku. [2] 

4.1.2 Úchylky tvaru příčného rozměru 

Znamenají vborcení, kosočtverečnost, zploštění a mohou být jak chybou 

mechanického, tak chybou technologického původu, či jeho kombinací. Např. vborcení je 

vytvořeno chybným přestupem tepla v krystalizátoru i v sekundárním chlazení, v kombinaci 

s teplotou přehřátí oceli v mezipánvi a rychlosti lití. [8] 
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4.1.3 Úchylky tvaru kontislitku 

Je úchylka přímosti v podélném směru kontislitku. Prohnutí je typickou úchylkou 

tvaru kontislitku. Velikost tolerované úchylky je dána technickými dodacími podmínkami 

požadavku zákazníka. 

Velmi důležitou roli hraje další zpracovávání kontislitku. Ve většině případů 

rozměrové a tvarové vady nebývají příliš velkým problémem. Ovšem v případě podélného 

vborcení lze předpokládat s velkou pravděpodobností, že v místě největší deprese se mohou 

vyskytovat podélné podpovrchové trhliny. Při otevření těchto trhlin dalším zpracováváním 

kontislitku hrozí šrotování vývalků nebo finálních výrobků. 

Mezi rozměrové a tvarové vady tedy patří: 

 Úchylka délky  

 Úchylka rozměrů příčného průřezu  

 Kosočtverečnost 

 Vborcení stěny 

 Vyborcení stěny 

 Prohnutí 

 Zkroucení 

 Lokální podélné vborcení 

 Lokální příčné vborcení 

 Úchylka přímosti řezné plochy [2] 

4.2 Povrchové vady 

Největším problémem kvality odlévaného kontislitku jsou právě povrchové vady. Tyto 

vady způsobují větší problémy při dalších tvářecích operacích než vady tvarové nebo vnitřní. 

To je dáno tím, že veškeré vady na povrchu kontislitku se válcováním neodstraní, nýbrž se 

projeví dále jako vady na povrchu plochých či dlouhých výrobků. Mezi nejškodlivější a 

nejčastěji se vyskytující patří podélné i příčné povrchové trhliny. 

Za povrchové vady považujeme ty vady, které souvisejí bezprostředně s povrchem 

kontislitku a rovněž vady, které jsou uloženy těsně pod povrchem v hloubce 1 až 2 mm. 

Vady, které jsou pod povrchem, označujeme jako povrchové proto, že se při ohřevu ještě před 

tvářením otevřou a okysličí, případně se otevřou hned při prvních tvářecích pochodech.  
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Povrchové vady vznikají ve většině případů v oblasti krystalizátoru. Výjimku tvoří 

rýhy, zatlačená cizí tělesa do povrchu kontislitku, která mohou vznikat při jeho vedení ve 

vodících, rovnacích nebo tažných válcích. 

V podstatě povrchových trhlin je jejich vznik dán chybnou prací krystalizátoru a 

souvisejícími technologickými parametry odlévání. Příčiny vzniku trhlin lze tedy 

charakterizovat chybnou prací nebo stavem následujících faktorů v oblasti primární oblasti 

chlazení: 

- konicita krystalizátoru 

- mechanický stav krystalizátoru a jeho opotřebení nebo borcení 

- oscilace krystalizátoru 

- tepelně technická práce krystalizátoru  

- výška hladiny oceli v krystalizátoru  

- přítomnost cizích částic na vodící dráze (např. kapky utuhlé oceli v průvalu) 

U sekundárního chlazení není prvotní příčina vzniku trhlin. Ovšem v prvých 

sekcích pod krystalizátorem nebo u nerovnoměrností v příčném i podélném směru, 

mohou významnou měrou rozvíjet trhliny, které vznikly v oblasti primárního chlazení.  

Vznik příčných podélných trhlin může podporovat stav vodících a rovnacích 

válců, který je také jedním z důležitých faktorů. Počátek těchto trhlin se nachází 

v kořenech hlubokých oscilačních vrásek. Zvýšení náchylnosti pro vznik podélných 

příčných trhlin může mít také za následek teplota a rychlost odlévání, které při vyšších 

hodnotách, než jsou předepsány, zvyšují riziko vzniku vady. 

Lze tedy říci, že povrchové vady jsou necelistvosti typu trhlin a bublin na 

povrchu kontislitku a nebo velká skupina vad, které nazýváme nespojitá licí kůra, jenž 

nějakým způsobem přerušují celistvost a plynulost povrchu kontislitku. Obecné lze 

tedy říci, že povrchové vady lze rozdělit do tří podskupin a to: 

- bubliny 

- trhliny 

- nespojitá licí kůra 

V těchto podskupinách se dále vyskytují jednotlivé vady: 

BUBLINY  

- Bubliny kruhové 

- Bubliny plástvové 
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TRHLINY 

- Podélné trhliny na ploše 

- Podélné trhliny na hranách 

- Příčné trhliny na ploše 

- Příčné trhliny na hranách 

- Hvězdicovité trhliny 

NESPOJITÁ LICÍ KŮRA 

- Rýhy 

- Oscilační vrásky 

- Studený spoj 

- Šupy 

- Broky 

- Přeplátování  

- Výronek 

- Dvojitá kůra 

- Zatekliny na hranách 

Povrchové vady jsou většinou snadno zjistitelné na odlitém kusu kontislitku. Ovšem 

ne všechny vady se objeví na Baumannově otisku nebo makroleptu vzorku příčného 

průřezu. Na Baumannově otisku jsou dobře viditelné jen podélné trhliny a rýhy. [13,2,8] 

4.3 Vnitřní vady 

Veškeré vady a necelistvosti, které nesouvisejí s povrchem, ale souvisejí pouze 

v oblasti od jeho povrchu do středu včetně samotného středu kontislitku, nazýváme vadami 

vnitřními. Existuje celá škála těchto vad a podle jejich umístění v příčném průřezu kontislitku 

je můžeme rozdělit na dvě podskupiny a to na vady mezilehlé a vady středové. Obě 

z podskupin dále skrývají jednotlivé vady, které se mohou lišit rozdílným charakterem a také 

rozdílnou orientací v příčném průřezu, rozdílným tvarem, šířkou, četností aj. V určitých 

případech můžeme dále vady označit také jako vady mezilehlé nebo vady podpovrchové. 

Základní rozdíl v charakteru vad spočívá v jejich uložení od povrchu kontislitku. Trhliny 

zvláště v podpovrchové vrstvě jsou pro výsledný kontislitek nebezpečnější, než při jejich 

uložení blíže ke středu kontislitku. 
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 Vznik mezilehlých trhlin lze situovat do oblasti sekundárního chlazení. Výrazný vliv 

na vznik mezilehlých trhlin mají přílišné intenzivní nebo nerovnoměrné chlazení vyvolávající 

silný reohřev kontislitku, dále pak ostřik jednotlivými tryskami, při přechodu kontislitku 

z krystalizátoru do sekundárního chlazení nebo po jeho výstupu ze sekundárního chlazení. 

S vysokou teplotou odlévání stoupá také i riziko vzniku mezilehlých trhlin. Vysoká teplota 

odlévání přispívá k tvorbě dlouhé kolumunární zóny a trhliny se pak tvoří snáze po hranici 

dlouhých primárních kolumunárních krystalů. 

Do další skupiny se řadí defekty, které se vyskytují ve středové oblasti kontislitku. 

Mezi tyto vady patří středové trhliny, lunkry, segregace, středová porózita. Chyby středové 

oblasti jsou způsobeny špatným stavem nebo seřízením tažných, vodících nebo rovnacích 

válců, a to především v místě posledního tuhnutí kontislitku. 

Stav licího stroje v oblasti jeho posledního tuhnutí, licí rychlost a teplota odlévání, 

technologie a stav sekundárního chlazení určují kvalitu středové části kontislitku. Stavem 

licho stroje rozumíme stanovení a seřízení mezery mezi vodícími, tažnými a rovnacími válci, 

opotřebení válců, mechanická funkčnost a jejich souosost. 

Tloušťku utuhlé licí kůry ovlivňuje sekundární chlazení. Větší intenzita sekundárního 

chlazení může způsobovat lépe odolávající utuhlou kůru vůči vborcení či průvalu. 

Bubliny a makrovměstky tvoří samostatnou skupinu vnitřních vad z důvodu jejich 

libovolného umístění v průřezu kontislitku, mohou se vyskytovat opravdu kdekoliv. Skutečný 

výskyt bublin a makrovměstků bývá obvykle situován v pásech v horní polovině průřezu 

kontislitku. Horní polovinou průřezu kontislitku rozumíme polovinou příslušející vnitřnímu 

poloměru ohybu. [2] 

Vnitřní trhliny jsou popsány v následujícím přehledu. Jak již bylo popsáno, všechny 

typy vnitřních trhlin vznikají působením napětí na utuhlou licí kůru za vyšších teplot v zóně 

nízké pevnosti a tažnosti. [3] 

- Podélné mezilehlé trhliny kolmé ke stěně  

- Podélné mezilehlé trhliny prstencovité 

- Podélné mezilehlé trhliny úhlopříčné 

- Příčné mezilehlé trhliny 

- Středové trhliny úhlopříčné 

- Středové trhliny pavoukovité 

- Středové trhliny centrální 
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- Bubliny 

- Lunkr 

- Makrovměstky 

- Středová porezita 

Všechny vady jsou zjistitelné na příčném vzorku kontislitku, kromě lunkrů a příčných 

trhlin, které se objeví pouze v případě nahodilého výskytu v místě odběru vzorku, což platí 

pouze v případě příčných trhlin. U lunkrů zmíněné platí pouze v případě, že jejich průběh 

v podélném směru není souvislý, ale tvoří jej periodicky se opakující „minilunkry“, mezi 

kterými jsou neporušené středové části kontislitku, bez těchto necelistvostí. Výskyt těchto vad 

lze však spolehlivě zjistit kontrolou makrostruktury na podélném vzorku kontislitku, ta se ale 

obvykle neprovádí. [2] 

 

1 Středové trhliny kolmé ke stěně 

2 Podélné mezilehlé trhliny 

3 Středové trhliny centrální, lunkr 

4 Podélné mezilehlé trhliny úhlopříčné 

5 Příčné mezilehlé trhliny 

6 Podélné mezilehlé trhliny prstencovité 

7,8 Podélné trhliny 

9 Podélné mezilehlé trhliny kolmé ke stěně 

10 Příčná trhlina 

11 Hvězdicovité trhliny 

 

Obr. 4.3.1 Vnitřní vady [3] 
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5. Praktická část 

V této části jsou uvedeny praktické ukázky některých vybraných vad na reálných 

kontislitcích kruhového a čtvercového formátu. Kontislitky byly odlity na sochorových ZPO 

(zařízení pro plynulé odlévání). 

 Vady byly zjišťovány na příčných nebo podélných řezech kontislitků, vzorků. Tyto 

byly palicím agregátem odpáleny přímo na výběhu ZPO. V metalografické laboratoři pak 

byly vzorky naleptány ke zviditelnění makrostruktury a zjištění případných vad v ní. 

 V další fázi byly vzorky rozřezány a následně broušeny k docílení povrchu bez 

jakýchkoliv nerovností nebo necelistvostí. Poté se vzorky naleptaly pomocí strojového 

elektrolytického leptání v 7 % roztoku kyseliny chlorovodíkové. 

 Dále se k leptání vzorků na zviditelnění makrostruktury běžně používá také kyselina 

dusičná, HNO3, v různém ředění, např. 10%, 15% apod. Norma ISO 4969 předepisuje 

pro leptání lité struktury 10% roztok HNO3. 
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Vlastní praktická část obsahuje vždy pro vadu dokumentovanou na fotu makroleptu 

následující údaje: 

o     Název vady 

o 1. Posouzení vady 

o 2. Příčina vzniku 

o 3. Prevence 

Tabulka udávající chemické složení a typ oceli 

 Značka (kód) 

/ČSN / EN 

C Mn Si P S Nb Cr Mo 

Makro č.1  
383 / 41 1523 / 

1.0533 
0,16 1,40 0,20 

Max. 

0,025 

Max. 

0,025 
0,025 0,025  

Makro č.2 
383 / 41 1523 / 

1.0533 
0,16 1,40 0,20 

Max. 

0,025 

Max. 

0,025 
0,025 0,025  

Makro č.3 
350 / 41 1500 / 

1.0050 
0,34 0,65 

Max. 

0,40 

Max. 

0,035 

Max. 

0,035 
   

Makro č.4 T72S / 0,32 0,75 0,25 
Max. 

0,017 

Max. 

0,010 
 1,05 0,25 

Makro č.5 T70S / EN 1.06 0,31 0,80 0,25 
Max. 

0,017 

Max. 

0,012 
 0,60 0,20 

Makro č.6 670 / EN 1.06 0,31 0,80 0,25 
Max. 

0,017 

Max. 

0,012 
 0,60 0,20 

Makro č.7 
Mikrolegovaná 

V a Nb  
0,18 1,38 0,19   0,010   

Makro č.8 
T28A/ 41 1503 / 

1.0570 
0,15 1,15 0,20 

Max. 

0,017 

Max. 

0,015 
0,03   

Makro č.9 
Středněuhlíkatá 

C  0,40% 
0,55 0,15 0,50    0,90  
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5.1 Kosočtverečnost, lokální vborcení a podélná podpovrchová trhlina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1.1 Makrostruktura č. 1 

Posouzení vady 

U kosočtverečnosti se jedná o tvarovou deformaci, kdy obrysové hrany kontislitku 

nesvírají pravý úhel. Můžeme tedy říct, že průřez kontislitku se mění ze čtvercového formátu 

na kosočtverečný.  

Lokální vborcení se nachází v levém dolním rohu označeném šipkou. Jedná se 

o místní vborcení povrchu kontislitku a probíhá podélně rovnoběžně s jeho hranami. 

Nejčastěji bývá doprovázeno podélnými podpovrchovými trhlinami, což se také týká 

označeného místa. 

Příčina vzniku 

Příčinou kosočtverečnosti může být malá nebo jednostranně chybná konicita 

krystalizátoru nebo jeho deformace. Ke kosočtverečné deformaci může dojít důsledkem 

tepelných pnutí, která jsou výsledkem špatných funkcí ostřikových trysek v sekundárním 

chlazení.  
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U lokálního vborcení může být příčinou místní zeslabení nebo přerušení odvodu tepla 

z licí kůry kontislitku v krystalizátoru. To způsobuje, že dojde v daném místě příčného 

průřezu k zastavení růstu licí kůry a růstu její teploty. V okamžiku prudkého zvýšení odvodu 

tepla přímým ostřikem v oblasti sekundárního chlazení vykazuje tenčí a teplejší licí kůra větší 

smrštění, než okolní vrstvy. V této situaci tedy nastává její posun směrem do středu 

kontislitku tedy vborcení. 

Prevence 

Kosočtverečnosti je možnost předcházet kontrolou geometrie a konicity pracovních 

ploch krystalizátoru, kontrolou seřízení technologické osy a kontrolou seřízení a provozní 

spolehlivosti trysek u sekundárního chlazení. 

Vyhnutím se lokálnímu vborcení dopomůžeme perfektním stavem krystalizátoru, 

obzvláště na jeho tepelně-technickou práci. Použitím trysek s nejrovnoměrnější ostřikovou 

charakteristikou po obvodu kontislitku. 

5.2 Vyborcení protilehlých stěn, lokální vborcení a podélná podpovrchová 

trhlina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2.1 Makrostruktura č. 2 
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Posouzení vady 

Vyborcení protilehlých stěn nastane tehdy, kdy spojnice dvou rohů na příčném průřezu 

kontislitku není přímka, ale tvoří oblouk či křivku směrem od středu kontislitku. Jedná se tedy 

o přerušení čtvercového příčného průřezu. 

Lokální vborcení bylo popsáno u předchozího snímku. 

Příčina vzniku 

Základní příčina spočívá v sekundárním chlazení, kde může být závada v chybném 

nastavení nebo opotřebení vodících elementů. Chybným nebo nedostatečným podepíráním 

licího proudu pod krystalizátorem a zároveň při nízké pevnosti licí kůry dochází působením 

ferostatického tlaku tekuté oceli ke vyborcení stran kontislitku. Vada obvykle vzniká přímo 

pod krystalizátorem. Další příčinou, která má vliv na vborcení stěn kontislitku může být příliš 

velká přítlačná síla válců tažné stolice.  

Prevence 

Prevencí před vznikem vyborcení stěn je údržba a kontrola seřízení všech vodících a 

opěrných elementů licího stroje, bezchybné seřízení technologické osy a přítlaku válců. 

5.3 Podélné podpovrchové trhliny, úhlopříčná trhlina, vyborcení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3.1 Makrostruktura č. 3 
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Posouzení vady 

Úhlopříčné trhliny jsou podélné mezilehlé trhliny, které se vyskytují mezi rohem a 

středem kontislitku, tedy v místě, kde se setkávají dvě na sebe kolmé fonty tuhnutí. Tyto 

trhliny ovšem nezasahují do středové části kontislitků. 

Příčina vzniku  

Za příčiny vzniku jsou považovány tvarové defekty kontislitku, které vznikají v oblasti 

rohů. Dalšími příčinami mohou být chybné seřízení technologické osy, jakékoliv tvarové 

deformace v oblasti rohů, nerovnoměrné a příliš měkké chlazení v sekundární oblasti. 

A samotný vznik podporuje vysoká teplota odlévání.  

Prevence 

Prevencí je dodržení všech opatření zajištující nepřítomnost tvarových defektů nebo 

poškození kontislitku v rohové oblasti kontislitku. Dále pak volba vhodného režimu 

sekundárního chlazení. 

5.4 Lunkr, středové trhliny 

 

Obr. 5.4.1 Makrostruktura č. 4 
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Posouzení vady 

Lunkr je osová necelistvost, která je u plynule odlévaných produktů běžným jevem. 

V příčném směru má lunkr tvar nepravidelně kruhový. 

Středové trhliny probíhají ve směru podélném, tedy ve směru lití, v osové a centrální 

oblasti kontislitku. V našem případě jsou spojeny a doprovázejí lunkr v ose kontislitku. 

 

Příčina vzniku 

Jestliže vzniká většina vnitřních trhlin důsledkem tepelných a mechanických napětí, 

tak lunkr vzniká smršťováním oceli při jejím tuhnutí a chladnutí. Je tedy principiálně odlišný 

od ostatních vnitřních necelistvostí. Rychlejší růst fronty tuhnutí ve středu kontislitku uzavře 

tekutou ocel do objemu, kde při jejím dalším tuhnutím nemá tekutý kov přístup k dosazování. 

Tím se vytvoří dutina nazývána lunkr. Vznik lunkru je navíc podporován vyborcením dvou 

protilehlých stran kontislitku. 

Příčinou středových trhlin jsou geometrické změny příčného průřezu kontislitku, 

především v oblasti jeho tuhnutí. 

Prevence 

Pro zabránění vzniku lunkru je třeba dokonalé seřízení technologické osy, nízké 

přehřátí oceli v mezipánvi a optimální licí rychlost. 

Vzniku středové trhliny můžeme zabránit zajištěním bezvadného stavu licího stroje, 

dodržováním optimální teploty a rychlosti odlévání a zároveň dostatečné intenzity 

sekundárního chlazení. 

5.5 Středové necelistvosti a lunkr 

 

Obr. 5.5.1 Makrostruktura č. 5 
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Posouzení vady 

Jedná se o osovou necelistvost, která se ve většině případů vyskytuje velmi rozsáhle a 

v podélném směru má tvar písmene „V“, které se více méně periodicky opakuje. V tomto 

případě se jedná o kontislitek čtvercového formátu, u něhož byl proveden podélný řez. 

Příčina vzniku 

Vyborcení dvou protilehlých stran kontislitku, vysoká licí rychlost, příliš měkké 

sekundární chlazení a vysoká teplota odlévání jsou parametry, které způsobují nebo podporují 

vznik středových necelistvostí, dutin a lunkrů. 

Prevence 

Prevence vyplývá z výše uvedených příčin vzniku. Je tedy důležité dodržovat 

maximální možnou intenzitu chlazení v sekundární oblasti, optimální licí rychlost a dokonalé 

seřízení technologické osy. 

5.6 Vnitřní podélné mezilehlé trhliny kolmé ke stěně, pavoukovité trhliny, 

lunkr 

 

Obr. 5.6.1 Makrostruktura č. 6 
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Posouzení vady 

Jedná se o trhlinu vnitřní mezilehlou, tedy o vadu vyskytující se kdekoli mezi 

povrchem a středem kontislitku. 

 Pavoukovité trhliny, které vycházejí ze středu kontislitku. Bývají spojovány se 

středovými staženinami nebo osovými trhlinami. Název pavoukovité je příznačný, neboť 

jejich tvar opravdu připomíná pavouka. 

Příčina vzniku 

Vnitřní trhliny vznikají důsledkem vysokých napětí, ze kterých vznikají tahové 

deformace v utuhlé části průřezu kontislitku, tedy ve vysokoteplotní zóně nízké tažnosti a 

pevnosti oceli. Tato napětí mohou být jak rázu tepelného, tak rázu mechanického. Tepelná 

napětí mohou vznikat intenzivním chlazením povrchu kontislitku v sekundární oblasti 

po výstupu z krystalizátoru nebo silným reohřevem. Mechanická napětí mohou vznikat 

silným přítlakem tažných válců. 

Při tvorbě pavoukovitých trhlin je základní příčina vysoká rychlost krystalizace 

v centru tuhnutí kontislitku. Může je způsobovat příliš intenzivní sekundární chlazení, vysoká 

rychlost odlévání nebo vysoká teplota odlévání. 

Prevence 

Prevencí před vznikem podélné mezilehlé trhliny je dodržení rovnoměrného 

sekundárního chlazení s minimálním reohřevem povrchu kontislitku a s optimálním přítlakem 

tažných válců. Dále pak dodržení nižší teploty lití, pokud to možnosti dovolují. 

K zabránění vzniku pavoukovité trhliny dojde tehdy, jestliže se zvolí optimální 

sekundární chlazení, odlévání s nízkou teplotou a volba optimální licí rychlosti. Prevence tedy 

pramení ze samotných příčin vzniku pavoukovitých trhlin. 
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5.7 Rýha, lunkr 

 

Obr. 5.7.1 Makrostruktura č. 7 

Posouzení vady 

Podélné rýhy na povrchu kontislitku s různým tvarem příčného průřezu vrypu - 

čtvercovým, obdélníkovým, oválným, kruhovým ap. Tyto vady se někdy táhnou po celé délce 

kontislitku, tavby nebo sekvence. 

Příčina vzniku 

Příčinou této vady je mechanické poškození povrchu kontislitku. To může být 

způsobeno přítomností cizího tělesa mezi vodícím elementem a povrchem kontislitku; např. 

nahromadění okují na netočícím se válečku, přilnutí rozstříklé oceli na vodicím válečku apod. 

Rovněž mechanické poškození válečku může zanechat stopy po vedení kontislitku na jeho 

dráze mezi krystalizátorem a tažnými válci. 
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Prevence 

Kontrola opěrných a vodících elementů před začátkem odlévání. A to jak z hlediska 

odstranění nečistot či nalepenin na válečcích, tak z hlediska jejich funkčnosti, tj. možností 

snadného otáčení se při podpírání stěny kontislitku. 

5.8 Středová porezita, řediny  

 

Obr. 5.8.1 Makrostruktura č. 8 

Posouzení vady 

Jedná se o nestejnorodost středové oblasti kontislitku, která je tvořená velkým 

množstvím pórů. Řediny jsou charakterově stejné jako lunkry, liší se ovšem kvantitativní 

formou, čili mírou výskytu. Obecně lze tedy říci, že středová porezita neboli řediny je 

seskupení velkých množství minilunkrů.  

Příčina vzniku 

Jako příčiny vzniku uvádíme vysokou licí rychlost, měkké sekundární chlazení, 

vysokou teplotu odlévání a vyborcení příčného průřezu kontislitku. 
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Prevence 

Nízké přehřátí oceli v mezipánvi, optimální licí rychlost, dokonalé seřízení 

technologické osy a maximální použitelná intenzita chlazení kontislitku v sekundární oblasti i 

s ohledem na možnou tvorbu trhlin. 

5.9 Povrchová rohová trhlina  

 

Obr. 5.9.1 Fotografie povrchové rohové trhliny po výstupu kontislitku z krystalizátoru 

Posouzení vady 

Trhliny vyskytující se v rozích kontislitků a na vrcholu hran. Rohové trhliny se mohou 

vyskytovat v nejrůznějších velikostech. Velikosti trhlin mohou být od jemných, vizuálně 

těžko zjistitelných trhlin, až po trhliny, které jsou široce rozevřené a dlouhé i několik metrů. 

Příčina vzniku 

Příčina může být v mechanických nebo tepelných napětích v rozích kontislitku, které 

vznikají v krystalizátoru. Další příčinou mohou být kosočtverečná deformace, kdy se trhliny, 

které při ní vznikají, šíří směrem k rohům a v místě se slabou kůrou vybíhají na povrch. 

Z mechanického stavu krystalizátoru může být příčina vzniku vady malou konicitou, 

opotřebením nebo zborcením či velkou mezerou v rozích deskového krystalizátoru. Chemické 

složení oceli, zvláště při vyšších obsazích nečistot jako jsou P, S, Cu, Sb, Sn a As dále pak 
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vysoká licí teplota a vysoká rychlost lití jsou také faktory, které se podílejí výraznou mírou na 

vznik vad. 

Prevence 

Bezchybný stav krystalizátoru v oblasti rohů, vhodný poloměr zaoblení nebo zkosení 

v rozích. V sekundární oblasti chlazení je třeba zajištění bezchybné souososti krystalizátoru a 

vodících elementů. V sekcích pod krystalizátorem pak správná volba intenzity sekundárního 

chlazení. 
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo hodnocení vad kontislitků. U plynulého odlévání oceli se není vždy 

možné vyhnout různým typům vad. Avšak přísným dodržením všech licích podmínek 

můžeme vznik vad omezit. Většina vad vzniklých při plynulém odlévání je neodstranitelných. 

Nicméně existují vady, které při dalším zpracování nijak neovlivňují výslednou kvalitu 

finálního výrobku.  

Nejčastější příčina vzniku rozměrových a tvarových vad bývá mechanického původu, 

ovšem v některých případech se může jednat také o vady způsobené technologickým 

původem.  

Při tvorbě povrchových trhlin hraje roli chemické složení oceli, sekundární chlazení, 

stav vodících a rovnacích válců, teplota a rychlost odlévání. Sekundární chlazení výraznou 

měrou podporuje tvorbu trhlin, které postupně vznikaly v primární oblasti chlazení. 

Tvorbu vnitřních trhlin výrazně ovlivňují faktory, jakými jsou teplota odlévání, 

rychlost odlévání a sekundární chlazení. Neméně důležitý je stav licího stroje v oblasti 

posledního tuhnutí. 

Kosočtverečnost není z hlediska dalšího zpracování vadou. Lokální vborcení taktéž 

nezpůsobuje při dalším zpracovávání žádné potíže, ovšem v kombinaci s podélnou 

podpovrchovou trhlinou může dojít k vážným chybám na finálních výrobcích. 

Vyborcení je při správném nastavení tažných válců odstraněno již přímo v nich. Dále však 

vadu odstranit nelze. Při dalším zpracovávání není příčinou žádných potíží. Vyborcením se 

zhoršuje kvalita středové oblasti kontislitku. 

Podélné trhliny úhlopříčné a podélné trhliny podpovrchové odstranit nejdou. Uložené 

v dostatečné hloubce nebývá do jisté míry závadou při dalším zpracování. U trhlin, které jsou 

uloženy blíže k povrchu může dojít při válcování k otevření a způsobit tím znehodnocením 

výrobku. 

Lunkr je neodstranitelná vada. Pokud se lunkr nezoxiduje při dělení kontislitků, není 

příčinou problémů při válcování, ani zhoršené jakosti finálního produktu. 

Středovou vadu nelze odstranit. Do jisté míry není závadou, ovšem při válcování se 

může stát, že se středová trhlina otevře, zoxiduje a dojde tak ke zmetkování celého produktu. 

Vnitřní podélná mezilehlá trhlina je vada neodstranitelná. Ovšem při uložení ve větší 

hloubce nemá vliv na finální jakost výrobku. 
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U pavoukovitých trhlin nemá vada vliv na finální jakost výrobku, ovšem to se netýká 

výroby bezešvých trubek, kdy by tato trhlina mohla působit výrazné potíže. 

V mírném rozsahu, tzn. malém poměru hloubky a šířky rýhy a neostrém přechodu 

hrany do plochy stěny, není vada příčinou potíží při dalším zpracování. Přijatelná hloubka je 

cca 1 až 2 mm, nebo při šířce rýhy nad 10 mm až 3 mm. V opačném případě je nutno vadu 

před dalším válcováním "zmírnit" broušením nebo vypalováním plamenem, což se však běžně 

provádí pouze u bram. 

Středová porezita nelze odstranit. Při vysokých stupních přetváření je však porezita 

zcela eliminována.  

Povrchová trhlina patří mezi vady neodstranitelné a při dalším zpracování se šíří až do 

finální části výrobku. Pokud není příčinou průvalu po výstupu kontislitku z krystalizátoru je 

při větším stupni tato vada příčinou šrotování kontislitku.  

Z uvedených informací lze tedy vyčíst, že vady vzniklé při plynulém odlévání oceli je 

jev, kterému se nelze vždy vyhnout. Ovšem vyskytne-li se vada na některé části povrchu či 

uvnitř kontislitku, nemusí to vždy znamenat znehodnocení finálního produktu při dalším 

zpracování. 
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