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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřená na problematiku tvorby licí kůry u kruhového předlitku. 

Popisuje vliv technologických faktorů na její růst, ale také na její fyzikální či chemické 

vlastnosti. Další část práce prezentuje vliv jednotlivých oblastí systému chlazení na kvalitu a 

kvantitu růstu licí kůry. Zabývá se rovněž problémem vzniku průvalů a možnostmi zamezení 

jejího vzniku. V experimentální části byl proveden popis a měření růstu licí kůry průvalu 

kruhového předlitku. 

 

Klíčová slova: zařízení plynulého odlévání, růst licí kůry, tuhnutí a chladnutí 

předlitku, odvod tepla. 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on the issue creating casting skin in round blank. It describes the 

influence of technological factors on its growth, but also on its physical and chemical 

properties. The next part presents the implications of each area of the cooling system has on 

the quality and quantity of growth casting skin. It also addresses the problem of the break and 

the possibilities of preventing its occurrence. In the experimental part was carried out 

description and measurement of growth casting skin on break out of round billets. 

 

Keywords: continuous casting machine, creating casting skin, solidification and 

cooling in blank, heat transfer. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

C součinitel tuhnutí m.s
-1/2

 

D tloušťka ohýbaného předlitku m 

n počet měření 1 

q hustota tepelného toku W.m
-2

 

r3, r4 vnitřní a vnější poloměr krystalizátoru m 

R tepelný odpor mezi místem o teplotě tst a chladící vodou m
2
.K.W

-1
 

tok teplota okolí °C 

tp teplota povrchu předlitku °C 

tst teplota ve zvoleném místě stěny °C 

tv teplota chladicí vody v krystalizátoru °C 

uΔx absolutní standardní nejistota 1 

x nezávislá proměnná dle veličiny 

Δx změřená délka vzorku cm 

αp součinitel přestupu tepla z oceli na vnitřní povrch krystalizátoru W.m
-2

.K
-1

 

αc celkový součinitel přestupu tepla v terciární oblasti ZPO W.m
-2

.K
-1

 

αv součinitel přestupu tepla z vnějšího povrchu krystalizátoru W.m
-2

.K
-1 

αs součinitel přestupu tepla sáláním W.m
-2

.K
-1 

αk součinitel přestupu tepla konvekcí W.m
-2

.K
-1 

λk součinitel tepelné vodivosti krystalizátoru W.m
-1

.K
-1

 

ρΔx relativní nejistota 1 

τ čas s 

ξ tloušťka licí kůry m 
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1.    ÚVOD 

Tvorba licí kůry je jeden z nejdůležitějších procesů probíhajících v zařízení plynulého 

odlévání. Toto zařízení se dnes podílí, více než 75 % na zpracování vyrobené oceli ve světě. 

Plynulé odlévání je nejen energeticky velmi výhodné, ale v porovnání s tradičním odléváním 

do kokil snižuje emise, snižuje spotřebu vody, zlepšuje pracovní podmínky a nabízí vysokou 

produktivitu. 

Růst licí kůry je velmi složitý proces, který ovlivňuje řada faktorů. Stěžejní vliv na 

tento proces má přestup tepla v primární oblasti chlazení, ale také vliv systému chlazení 

v sekundární a terciární oblasti. 

V primární oblasti chlazení je kladen důraz na vodní chlazení krystalizátoru, ale také 

na řadu jiných faktorů, které ovlivňují růst licí kůry. Těmito faktory jsou: 

 chemické složení, 

 licí rychlost, 

 teplota lití, 

 oscilace krystalizátoru, 

 licí prášek. 

V sekundární oblasti je nejdůležitějším faktorem účinnost vodovzdušného chlazení a 

jeho správného navržení pro konkrétní ZPO. Jelikož každé ZPO je originál, proto nastavení 

správných parametrů a projekt systému chlazení se velmi liší. Při dodržení těchto faktorů 

zajištěno rovnoměrné tuhnutí, tudíž rovnoměrná tvorba licí kůry a zamezí se tím případnému 

průvalu. 

Bakalářská práce v teoretické části shrnuje základní princip plynulého odlévání oceli a 

popisuje základní ukazatele, které tento proces ovlivňují. Experimentální část této práce je 

zaměřená na popis a stanovení skutečného růstu kůry u kruhového předlitku nízkouhlíkové 

oceli. Tato měření byla provedena pomocí několika metod a jejich vzájemným porovnáním 

bylo potvrzeno, že růst licí kůry probíhá podle parabolického zákona, jak předpokládají 

dosavadní výzkumy. 
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2.    POPIS PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI  

Odlévání oceli představuje jedno z nejdůležitějších odvětví hutního průmyslu. Valná 

většina produkce oceli je dnes odlévána na zařízení plynulého odlévání a menší část je 

odlévána do kokil. Roční celosvětová produkce oceli je kolem 1 240 mln. tun, z toho v České 

republice je vyrobeno cca 7 mln tun. Zařízení plynulého odlévání se na zpracování této 

výroby podílí devadesáti procenty [1]. 

Plynulé odlévání oceli se liší od ostatních procesů tuhnutí svou ustálenou podobou. Ve 

srovnání s jinými procesy lití má plynulé odlévání obecně vyšší investiční náklady, ale nižší 

provozní náklady. Je to nejvíce energeticky a finančně výhodná forma produkce výroby 

různých produktů v různých velikostech. Jejich průřezy mohou být pravoúhlé, čtvercové, 

kruhové a dokonce ve formě nosníkových profilů I a H [9].  

Tradiční zařízení plynulého odlévání používají buďto stacionární nebo oscilační 

krystalizátory. Tření způsobené pohybem vede ke vzniku mikro-trhlin a jiných povrchových 

vad na částech odlitku. Pro anulaci těchto vad se používá různých mazadel ve formě licích 

prášků, které toto tření zmírňují a také zastávají mnoho jiných funkcí [12]. 

2.1 Historie 

První záznamy o zařízení pro plynulé odlévání (dále jen ZPO) jsou datovány v roce 

1840, kdy G. E. Sellers navrhl a vyrobil malé zařízení pro lití olověných trubek. Jeho zařízení 

využívalo vodou chlazený krystalizátor, avšak docházelo k velmi nepříznivému jevu ulpívání 

odlévaného kovu na jeho stěnách. 

V roce 1843 J. Laing navrhl krystalizátor vybavený výtažnými válečky, které měly 

tomuto zabránit. Od počátku ocelářství byly ocelové polotovary zpracovávány klasickým 

litím do kokil, avšak tento způsob byl velmi diskontinuální a přinášel značné energetické 

ztráty. 

Myšlenku použít plynulé odlévání u oceli poprvé použil Henry Bessemer v roce 1857. 

Jeho systém se jmenoval. Plynulý bezingotový proces výroby válcovaných plechů“. Byl 

založený na přímém lití kovu mezi dva otáčivé vodou chlazené válce. Tímto mimořádným 

úspěchem dokázal možnost použití tohoto zařízení ve výrobním procesu produkce oceli, litiny 

a jiných slitin. Jeho vynález zdokonalil profesor A. V. Ulitovskij, který později s profesorem 

Nikolajenkem uvedli na trh zařízení pro výrobu pásu z litiny, nikl-hliníkové magnetické oceli 

a jiných slitin. 

Další vývoj těchto zařízení se ubíral ve směru vývoje speciálních krystalizátorů pro 

možnost řízení doby tuhnutí v širších mezích. V průběhu IXX. století bylo vymyšleno mnoho 

zlepšovacích metod tohoto zařízení. Průlom přinesl objev ve Velké Británii, kde v městě 

Barrow patentovali systém dělení předlitků v horizontální poloze. Byla tak snížena potřebná 

výška pro toto zařízení zhruba o 20 %. Další zlepšovací systémy byly použity v SSSR, v Číně 

a USA [1]. 
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2.2 Vývoj konstrukce ZPO 

První zařízení pro plynulé odlévání oceli používaly svislý, kompaktní krystalizátor. 

V roce 1886 byl předveden stroj pro svislé odlévání předlitků z oceli o průřezu 100x100 mm. 

Jeho krystalizátor byl již mohutné tlustostěnné vodou chlazené konstrukce a byl v principu 

velmi podobný dnešním krystalizátorům, na co poukazuje obr. 1. O doplňování oceli se 

starala mezipánev umístěná nad krystalizátorem a o vytažení výrobku se staraly válečky 

umístěné pod krystalizátorem.  

Další vývoje spojené se 

zdokonalováním 

krystalizátorů přišly 

trochu později. Vyvíjely 

se nové tvary, nové 

způsoby chlazení, ale 

také použití 

tenkostěnných nebo 

tlustostěnných profilů 

krystalizátorů. Jenže 

problém přilnavosti 

kovu v krystalizátoru 

přetrvával, byl značně 

závažný zvláště u 

velkých profilů, kde 

často docházelo 

k protržení licí kůry a 

k vytečení tekutého 

kovu pod krystalizátor. 

Tento jev okamžitě zastavil výrobní zařízení. K průlomovému objevu došel v roce 1916 

Peterson, který patentoval oscilaci krystalizátoru s plynulým pohybem nahoru a dolů během 

odlévání. Tato metoda byla ale později zdokonalena výzkumem rozdílných rychlostí pohybu 

krystalizátoru. Zjistilo se, že pohyb směrem nahoru by měl být přibližně třikrát rychlejší než 

je pohyb směrem dolů. Podle rychlosti odlévání se absolutní délky volily tak, aby maximální 

frekvence oscilace nebyla vyšší než 120 cyklů za minutu. Podle Hallidaye dodržení těchto 

zásad je výraznou prevencí proti ulpívání kovu na stěnách a proti případnému průvalu [1].  

2.3 Typy ZPO 

První zařízení, které bylo uvedeno do provozu, bylo zařízení vertikální zobrazené na 

obr. 2 vlevo. Při lití na tomto typu ZPO je tekutá ocel z licí pánve přepouštěna do mezipánve 

a odtud je pomocí regulovaného výtokového uzlu přivedena na vertikální krystalizátor, 

v jehož koncové části je zavedena startovací hlava zátkové tyče. Výhodou tohoto typu 

odlévání jsou dokonalé symetrické poměry lití a tuhnutí, jednoduché vedení přímého 

předlitku, není ohýbání a následné rovnání předlitku. Nevýhody tohoto zařízení jsou vysoké 

investiční náklady vzhledem k jeho výšce. Výška haly musí být minimálně 30 m. Maximální 

délka předlitku je omezena výškou. 

 

 
Obr. 1  Měděný krystalizátor [6] 
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Obr. 2  Základní typy ZPO [21] 
 

 

Dalším typem ZPO je vertikální zařízení s ohybem předlitku, které je znázorněné na 

obr. 2 vpravo. Systém tohoto typu je založen na tom, že vertikálně klesající předlitek je 

ohýbán pomocí ohýbacích válečků. Tím je vyřešen problém maximální délky předlitku. 

Problémem tohoto typu zařízení je nutnost instalace rovnacího zařízení. I když tímto typem 

konstruktéři snížili konstrukční výšku o bezmála 20 %, snaha o další změny je vedla 

k dalšímu typu. 

V tomto typu zařízení byl v roce 1963 namontován zakřivený krystalizátor. Jeho výška 

se oproti klasickému vertikálnímu snížila o 50 %. Velkou předností tohoto typu je, že tažná a 

rovnací stolice, je jedním zařízením což snižuje nemalé investiční náklady. Vyznačuje se 

jednoduchostí a hospodárností. Ohýbací poloměr se počítá podle následujících zásad: 

 úplné ztuhnutí předlitku (teplota 850 °C) 

R=26-32 D 

 částečné ztuhnutí (teplota 950 °C) 

R=32-40 D 

 

kde  D  je tloušťka ohýbaného předlitku (mm) 

 

Dalším moderním trendem se stal vynález profesora Hazeletta, který navrhl 

krystalizátor pro odlévání bram s rotujícími bočními stěnami. Tyto stěny jsou tvořena 

nekonečnými kovovými pásy o tloušťce 0,5-0,15 mm. Tyto pásy jsou vydatně chlazeny vodou 
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a díky jejich velkým délkám je možno dosáhnout velkého výkonu a taky dobré jakosti 

povrchu [1]. 

 

 

Obr. 3  Detailní schéma provozového ZPO [5] 

 

 

Profily odlévané na těchto zařízeních mohou být velmi rozličné. Jejich uvedení do 

výroby je však velmi závislé na momentální poptávce, protože výměna nebo tvorba 

krystalizátorů je velmi nákladná a také přizpůsobení trati na daný výrobek někdy vyžaduje 

stavbu nového zařízení. Všechno se odvíjí od finanční návratnosti takovéto investice. 

Většinou se volí jednodušší profil kruhového nebo čtvercového tvaru, popřípadě tvaru bramy 

a z něj se pak pomocí tvářecích pochodů vyhotoví daný profil. Detailní schéma radiálního 

ZPO je znázorněno na obr. 3. 
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3.    TUHNUTÍ A CHLADNUTÍ PŘEDLITKU 

Při procesu plynulého odlévání oceli, je nejdůležitějším dějem odvod tepla z oceli 

v krystalizátoru. Při použití dostatečně intenzivního odvodu tepla je docíleno velmi dobré 

kvality povrchu a také se předchází eventuálnímu průvalu. Množství tepla odvedeného z oceli 

v krystalizátoru u největších bloků o rozměrech 400 x 400 mm, je okolo 10 % a u sochorů 

rozměru cca 130 mm dosahuje až 35 % počáteční entalpie. 

3.1 Primární oblast chlazení 

Krystalizátor je základní částí primární oblasti chlazení. Probíhá v něm intenzivní 

chladící proces. Díky odvodu tepla se na styku oceli se stěnami krystalizátoru vytváří kůra 

utuhlé oceli, a díky její snaze smršťovat se vytváří mezeru mezi povrchem předlitku a stěnami 

krystalizátoru. Je-li dosaženo dostatečné tloušťky kůry, předlitek vystupuje z krystalizátoru do 

oblasti sekundárního chlazení, kde je odvod tepla dosažen přímým ostřikem povrchu předlitku 

chladící vodou z trysek, které jsou umístěny v jeho blízkosti.  

Cesta tekuté oceli do krystalizátoru je přes mezipánev. Tato pánev zajišťuje u 

víceproudých ZPO rovnoměrné rozdělení oceli do jednotlivých proudů. Plní také funkci 

zásobníku, jelikož poskytuje čas k výměně licí pánve, nemusí být přerušen proud lité oceli do 

krystalizátoru. 

Proud tekuté oceli je do krystalizátoru přiváděn pomocí keramických trubic, které ústí 

pod hladinou oceli. Jejich funkce je velmi důležitá, protože zabraňují oxidaci proudu a také 

přivádějí oceli takovým proudem, který zrovnoměrňuje rozdělení oceli po průřezu 

krystalizátoru, zabraňuje strhávání licího prášku a usnadňuje vyplouvání vměstků. 

Ochranou hladiny před oxidací jsou licí prášky. Tyto prášky se při samotném lití taví a 

stékají po stěnách krystalizátoru. Většinou jsou směsí na bázi elektrárenského popílku. Další 

funkcí těchto prášků je zajištění tepelné izolace, zabránění tuhnutí oceli na povrchu, mazání 

styčných ploch vzniklé licí kůry a stěny krystalizátoru a ovlivnění přestupu tepla mezi stěnou 

krystalizátoru a ocelí. 

Pronikání licího proudu ocelí dosahuje hloubky 1 až 2 m, a je závislé na vzdálenosti 

hladiny oceli v krystalizátoru od hladiny v mezipánvi, na rozměru předlitku a přehřátí oceli. 

Jakmile dojde k naplnění krystalizátoru ocelí a ztuhnutí povrchových vrstev předlitku 

je za pomoci tažných válců vytahován s určitou licí rychlostí. Po opuštění krystalizátoru má 

předlitek ještě relativně slabou kůru, a tak je kůra podpírána válečky tzv. nulté série, která má 

za úkol pomoci předlitku vydržet tažnou sílu válců, ale i ferostatický tlak. 

3.1.1 Odvod tepla v primární oblasti chlazení 

Jedním ze základních předpokladů výroby předlitků o vysoké jakosti je dokonalá 

tepelná práce krystalizátoru. Zásadní vliv na výslednou kvalitu litých produktů má sdílení 

tepla v primární, ale i sekundární oblasti chlazení. 

Odvod tepla se uskutečňuje převážně vedením mezi utuhlou kůrou předlitku a stěnou 

krystalizátoru. Konvekce se uplatňuje mezi tekutým jádrem a utuhlou kůrou a mezi stěnou 

krystalizátoru a chladící vodou. Dojde-li k vytvoření licí mezery tak se přenos tepla přes tuto 

mezeru provádí pouze vedení a sáláním a v závislosti na podmínkách odlévání se mění i 

součinitel přestupu tepla. 
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Krystalizátor z hlediska způsobu a intenzity sdílení tepla mezi tuhnoucím kovem a 

krystalizátorem lze po délce rozdělit na tři zóny: 

 zóna L1 - horní část krystalizátoru – přestup tepla z tekuté oceli přes stěnu 

krystalizátoru do chladící vody, 

 zóna L2 - přechodová zóna – přestup tepla z povrchu tuhnoucího předlitku přes 

přechodně se vytvářející mezeru, stěnu krystalizátoru do chladící vody, 

 zóna L3 - spodní část krystalizátoru – přestup tepla z povrchu předlitku přes 

stálou mezeru, stěnu krystalizátoru do chladící vody. 

Průběh hustoty tepelného toku q po délce krystalizátoru představuje obr. 4. 

V horní části 

krystalizátoru jsou 

dosahovány 

maximální hodnoty 

hustoty tepelného 

toku a směrem dolů, 

tyto hodnoty klesají 

v souvislosti 

s utvářením stabilní 

mezery. Velký vliv 

na hustotu tepelného 

toku má také 

konstrukce 

krystalizátoru, jakost 

odlévané oceli, 

průřez předlitku, typ 

výlevky a zároveň 

teologické parametry 

odlévání, jako jsou 

licí rychlost nebo typ licího prášku. 

U kruhového krystalizátoru se lineární hustota tepelného toku v horní části vypočítá 

podle vzorce: 
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kde λk je součinitel tepelné vodivosti krystalizátoru  (W.m
-1

.K
-1

), 

 r3, r4- vnitřní a vnější poloměr krystalizátoru  (m), 

 tp - teplota povrchu předlitku  (°C), 

 tv - teplota chladicí vody v krystalizátoru  (°C), 

 αp - součinitel přestupu tepla z oceli na vnitřní povrch krystalizátoru  (W.m
-2

.K
-1

), 

 αv - součinitel přestupu tepla z vnějšího povrchu krystalizátoru do proudu chladicí 

vody v krystalizátoru  (W.m
-2

.K
-1

) [10]. 

 

Obr. 4  Průběh tepelného toku po výšce krystalizátoru 
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3.2 Sekundární oblast chlazení 

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících vznik vnitřních i povrchových vad a 

zonální regrese je správný způsob chlazení v sekundární oblasti. Předlitek, jenž se vytváří, 

není při výstupu z krystalizátoru zcela utuhlý, ale obsahuje ve svém průřezu ještě tekuté jádro. 

Namáhání způsobené ferostatickým tlakem a kombinací ohýbací, tažné a gravitační síly 

vyvolává vně předlitku mechanické napětí a deformace. Při použití nerovnoměrného 

ochlazování může dojít k vytvoření lokálních oblastí ohřevu a ochlazování. Mechanická a 

tepelná pnutí vznikající při těchto procesech mohou být příčinou vzniku různých vad, jako 

jsou povrchové podélné trhliny a příčné čelní trhliny na což poukazuje obr. 5. 

 

Obr. 5  Počátek vzniku trhliny na předlitku 

 

Intenzita a rovnoměrnost ochlazování předlitku v příčném a podélném směru je velmi 

důležitá. Tedy pro každý případ použití různých formátů předlitku je třeba velmi obezřetně 

vybrat vhodný typ trysky a zvolit správné parametry ostřiku, tj. vzdálenost trysky od 

ochlazovaného povrchu a její tlak. Tyto předpoklady platí pro pravoúhlé sochorové předlitky, 

kde každá strana je vybavena pouze jedinou tryskou. U dalších formátů jako jsou bloky, 

bramy a kruhové formáty všech průřezů je nutno sledovat další parametry ostřiku a hlavně 

vzdálenost mezi jednotlivými tryskami po obvodu předlitku.  

Velká pozornost je tedy věnována volbě konkrétních typů trysek a jejich rozmístění 

v sekundární oblasti ZPO. Konečné ustanovení zda návrh systému chlazení u nového ZPO 

zaručí správnou intenzitu chlazení a jeho rovnoměrnost je třeba testovat na fyzikálním 
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laboratorním modelu. Toto zkoumání je pro tento proces velmi důležité, jelikož právě tyto 

faktory jako rozmístění trysek a jejich vzdálenost jsou určující pro správné fungování 

chladicího systému. V provozech již zaběhnutých je jediným faktorem, který můžeme ještě 

ovlivnit, tlak chladící vody resp. vzduchu. Jednak vliv tohoto faktoru je skoro nepodstatný 

[13]. 

Množství tepla odvedeného konvekcí a sáláním je velmi obtížné regulovat. Podobné je 

to i s opěrnými válci, proto velká pozornost je věnována hlavně přímému ostřiku chladící 

vodou. 

Pro zajištění optimální účinnosti sekundárního chlazení, musí zařízení splňovat tyto 

požadavky. 

 schopnost řízení délky tekutého jádra, 

 stabilnost charakteristik ostřiku, 

 rovnoměrné chlazení povrchu předlitku po výšce a šířce sekundární oblasti chlazení, 

 optimální růst licí kůry a její zpevňování, 

 schopnost dosáhnout zvýšené intenzity chlazení vysokým podílem chladící vody, 

 zkrácení prodlevy neodpařené vody při styku s předlitkem, 

 široký rozsah regulovatelnosti intenzity ostřiku podle vyráběných druhů ocelí. 

Chladicí systémy lze rozdělit dle způsobu rozstřiku chladícího média na jednosložkové 

a dvousložkové. V technické praxi je nejrozšířenějším kombinace obou těchto způsobů na 

jednom licím stroji. 

3.2.1 Jednosložkové systémy 

Tento systém je charakteristický tím, že chladící voda je rozstřikována mechanicky do 

formy malých kapek. Je tak učiněno pomocí rozsekávání paprsku, ultrazvukem nebo tlakově. 

Trysky, které se v tomto systému používají, se liší tvarem ostřikové plochy. Mohou mít tvar 

plochý, eliptický, kruhový plný anebo mohou mít tvar mezikruží. 

Trysky můžeme také rozdělit podle úhlu rozstřiku. Tento úhel lze stanovit z ostřikové 

charakteristiky trysky a má největší vliv na vzdálenost umístění dané trysky. Úhel rozstřiku je 

dán hlavně konstrukcí trysky, ale také tlakem chladící vody. Ve většině případů se úhel 

rozstřiku se stoupajícím tlakem zvětšuje, ale jsou i takové trysky kde je tomu naopak. Se 

stoupajícím tlakem se úhel rozstřiku zmenšuje. V provozních podmínkách se používají trysky 

s úhlem ostřiku 60°a 120°. 

Trysky se vyrábějí z oceli anebo mosazi. Často se také používají nerezové trysky. 

Jejich výroba je sice náročnější, ale vylučuje se jejich koroze, což eliminuje zanášení trysky. 

V provozu se také často vyskytují kombinace těchto materiálů. Tělo je vyrobeno z mosazi a 

ústí trysky z nerezové oceli [1]. 

3.2.2 Dvousložkové systémy 

Jsou to vodovzdušné systémy, v kterých nastává smíšení vody a vzduchu. Tato směs 

se vytváří uvnitř trysky a proudí ven účelně vytvarovanými otvory. Valná většina 

vodovzdušných trysek jsou s plochým vyústěním [19].  

Pro tento systém je charakteristické rovnoměrné chlazení předlitku po celé šířce. 

Chlazeny jsou rovněž povrchy mezi dotykovými liniemi válců. Směs vody a vzduchu je ve 
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stavu mikroskopických kapiček. Při jednosložkovém chlazení je průměr kapiček 166 μm a při 

dvousložkovém se průměr zmenší na 59 μm. Toto zařízení má vysokou provozní spolehlivost 

a velký rozsah regulace minimálního a maximálního množství vody [14]. 

Odvod tepla prostřednictvím vodního nebo vodo-vzdušného ostřiku je velmi složitý. 

Jelikož tento proces se nedá jednoduše matematicky definovat, používá se především 

fyzikálního modelování [13]. 

3.3 Terciární oblast chlazení 

Oblast terciárního chlazení tvoří jednu z posledních částí ZPO. Skládá se z tažného 

systému s vodící dráhou, u radiálního ZPO z rovnací stolice a dále pak dělící zařízení. Do této 

oblasti lze taky zahrnou odsuvné zařízení s jeho chladícím systém. U všech ZPO, bez ohledu 

na konstrukci je v této oblasti ukončen jakýkoli nástřik vody a vodovzdušné směsi. Chlazení 

je podporováno jen vlivem okolní atmosféry.  

Odvod tepla je zde realizován převážně sáláním do okolního vzduchu, ale také malou 

mírou je zde započítávána přirozená konvekce, vedení do vodících, tažných, rovnacích válců 

a chladícího lože. Nejsměrodatnějším faktorem pro přenos tepla z povrchu předlitku je zde 

vrstva okují a kůra předlitku.  

Hustotu tepelného toku z povrchu předlitku můžeme vyjádřit: 

  )(W.m-2okp ttαq c   (2) 

kde q je hustota tepelného toku  (W.m
-2

), 

 c - celkový součinitel přestupu tepla v terciární oblasti ZPO  (W.m
-2

.K
-1

), 

 tp - teplota povrchu předlitku  (°C), 

 tok - teplota okolí  (°C). 

).K(W.m -1-2
ksc    (3) 

kde s - součinitel přestupu tepla sáláním  (W.m
-2

.K
-1

), 

 k  - součinitel přestupu tepla konvekcí  (W.m
-2

.K
-1

). 

 

Z praktických zkušeností vyplývá, že určující složkou pro odvod tepla v terciární 

oblasti je sálání. Podílí se na tom 88 %. Přenosy tepla konvekcí se realizují v pouhých 12 % 

celkového odváděného tepla. Avšak získání jednotlivých veličin pro vztah (2) je velice 

komplikované a neobejde se bez náročných měření v konkrétních podmínkách. Nejnáročnější 

je to pak u předlitků z legovaných ocelí. Na vině je především vyšší obsah legujících prvků, 

které výrazně snižují odolnost materiálu vůči tvoření vnitřních trhlin. 

Z provedených výzkumů vyplývá, že je velmi důležité znát podmínky ochlazování 

předlitku v terciární oblasti. Pozornost zvláště vyžadují legovaná oceli kvůli jejich 

náchylnostem k vnitřním trhlinám a rozměrovým deformacím. Pro správné uskutečnění 

vychlazovacího režimu je důležité stanovit optimální vychlazovací křivky. Tyto křivky jsou 

pak směrodatné pro získání požadované struktury předlitku [14]. 

3.4 Vady a trhliny 

Deformace v materiálu ať už pružné nebo plastické jsou předpokladem existence 

napětí v tuhnoucím tělese. Vznik napětí a jeho konečný stav napjatosti je velice složitý 
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tepelně-fyzikální proces. Je přímo závislý na nestacionárním teplotním poli, tepelných 

vlastnostech, lineární dilataci, modulu pružnosti a elasticko-plastických vlastnostech 

materiálu v době jeho chladnutí. Kritická teplota a teplotní interval v gradientu teplot jsou 

zásadní při určení zbytkového (trvalého) napětí v chladnoucím tělese [8]. 

Kvalita předlitku je do značné míry ovlivňována způsobem chlazení v sekundární 

oblasti. Pro dodržení požadovaných kvalitativních vlastností předlitku je velice důležité znát 

teplotní procesy probíhající při jeho tuhnutí a chladnutí. 

Právě nedodržování technologie chlazení v sekundární oblasti je příčinou vzniku 

těchto vad. Jejich vznik je předpokládán v oblasti, kdy už předlitek není v přímém kontaktu se 

stěnou krystalizátoru a pevnost jeho vnější kůry je menší než napětí v ní vznikající. 

Smršťování vnitřních vrstev brání rychle ztuhlá kůra a tím vytváří příznivé podmínky pro 

vznik trhlin. Jednou z hlavních příčin bývá velká licí rychlost a nesprávný způsob chlazení. 

Vady vzniklé při procesu plynulého odlévání jsou buď vnějšího, nebo vnitřního charakteru. 

Velmi významně působí na vznik a šíření vad tyto faktory: 

 chemické složení oceli 

 mechanické a tepelné deformace 

 rozměry předlitku 

 sekundární chlazení. 

Chemické složení má na vznik vad rovněž vliv. Může působit buď negativně, nebo 

pozitivně. Nejvíce negativně působí přítomnost těchto prvků: Al, Mn, Nb, V. Nejvíce však ve 

sloučeninách s N a C. Hranice, nad kterou jsou tyto prvky škodlivé, je koncentrace Al 0,02 % 

a pro Mn, Nb a V je 1 %. 

Tahová deformace, která podstatně snižuje mechanické vlastnosti ocelí, nesmí 

překročit 0,2 %. Její hodnota je dána součtem mechanické a tepelné deformace. 

Na rozměry předlitku se významnou mírou podílí velikost ferostatického tlaku. Se 

zvyšováním tlaku se úměrně zvětšuje velikost vyboulenin mezi opěrnými válci. Vznik těchto 

vyboulenin je ale také ovlivněn roztečí válců, licí rychlostí a tloušťkou licí kůry. 

V oblasti sekundárního chlazení je působení na předlitek hlavně koncentrováno na 

vodící systém, ale také na rozteč válců, vzdálenost od menisku a samotný systém 

sekundárního chlazení. Vzdálenost od menisku má rovněž značný význam, jelikož trhliny 

vzniklé dále od menisku jsou hlubší a ostřejší [16]. 

 

Přehled povrchových vad: 

 výronky, průniky tekuté oceli, 

 žebrování, přeplátování, 

 oscilační vrásky, 

 dvojitá stěna, 

 diskontinuita tuhnoucí kůry, 

 studený spoj, 

 podélné povrchové trhliny různé délky, různě umístěné po obvodu i délce 

předlitku, viz obr. 6, 
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 příčné trhliny na hranách, 

 příčné prohloubení povrchu, 

 broky, 

 hřeben, 

 zachycená licí pěna, 

 stopy po vedení předlitku, 

 vměstky na povrchu, 

 místní horké smrštění, 

 bodliny. 

 

Obr. 6  Podélná trhlina 

 

Přehled vnitřních vad 

 trhliny hvězdicového tvaru, 

 podpovrchové vnitřní trhliny, 

 osové necelistvosti, 

 mezilehlé trhliny, rohové trhliny, diagonální trhliny, 

 bubliny, 

 středové segregace, shluky vměstků (Al2O3) i samotné vměstky. 
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Přehled vad geometrického tvaru 

 rozdílnost průřezů 

 úchylky od průměru, resp. délky stran, 

 deformace do tvaru kosodelníku, deformace do tvaru oválu, 

 nedostatečná přímost, 

 různá vyboulení protržením licí kůry, 

 vydutí [20] 

3.4.1 Vady u předlitku s kruhovým průřezem 

Vady, které se vyskytují u předlitků s kruhovým průřezem, jsou přibližně oválného 

tvaru. Přesáhnou-li ± 2,5 %, jsou už považovány za závadu. Jedna z hlavních příčin ovality je 

nepravidelné tuhnutí v důsledku nepravidelného ochlazování v krystalizátoru, ale také 

v oblasti sekundárního chlazení. Tento jev může vyvolat na obvodu předlitku deformace. 

Velikost vady může být různá. Počínaje „vlasovou trhlinkou“ až k „otevřené trhlině“. 

Tyto vady jsou spojeny především s krystalizátorem, ale správně nastavený systém 

sekundárního chlazení může tyto tepelná napětí, které jsou příčinou vzniku těchto vad, omezit 

na minimum.  

Mezilehlé trhliny, které vznikají v průřezu předlitku mezi podpovrchovou vrstvou a 

středem jsou způsobeny mechanickým nebo tepelným namáháním během tuhnutí. 

3.4.2 Podmínky pro optimalizaci chlazení 

Pro zamezení tvorby vad v předlitku je nutno dodržovat následující podmínky systému 

chlazení v sekundární oblasti: 

 rovnoměrné chlazení povrchu předlitku, 

 stabilita charakteristiky ostřiku, 

 vysoká intenzita chlazení s minimální spotřebou vody, 

 možnost změny intenzity chlazení v závislosti na parametrech odlévání, 

 krátká doba setrvání vody na předlitku zajištěná jemným rozprášením. 
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4.    FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST LICÍ KŮRY 

Tvorba licí kůry v krystalizátoru je hlavním technologickým uzlem v zařízení 

plynulého odlévání oceli. Technologie odlévání by měla splňovat tyto základní požadavky. 

Zajištění dostatečné výkonnosti avšak zachování předepsané kvality produkce a také prevence 

proti vzniku průvalu. Velmi důležitým faktorem je zde vnitřní přestup tepla, který je ovlivňuje 

rychlost růstu licí kůry, ale nezanedbáváme rovněž vnější přestup tepla na rozhraní předlitek – 

krystalizátor. Snaha o prevenci průvalů je založena ne neustálém monitorování tepelných a 

mechanických veličin v krystalizátoru. Při nespočtu provedených teoreticko – 

experimentálních výzkumů cíl se ubíhal ve směru zjištění závislosti těchto veličin na 

technologických parametrech. Jednak tento proces nelze zobecnit, a proto dlouhý výzkum na 

jednom licím stroji nemusí fungovat v jiné výrobě a je nezbytné tyto pokusy opakovat.  

Snaha vědců se vede k vytvoření tzv. inteligentních krystalizátorů vybavených 

počítačovými systémy pro snažší monitoring procesu a predikci průvalu. Krystalizátor je 

velmi složitý tepelně mechanický subsystém, ve kterém se odehrává nejen přenos velkých 

tepelných toků, ale také produkuje tření a vibrace. Proces primárního chlazení je velice 

složitý, dynamický a závislý na mnoha veličinách. Lze jej analyzovat za předpokladu, že 

veličiny jsou měřeny přímo v krystalizátoru.  

Velice zajímavým protiprůvalovým zařízením je systém DGS, který měří a analyzuje 

teplotní, třecí a mazací poměry v krystalizátoru v reálném čase nepřímou metodou. Jedním 

z dalších přístrojů je experimentální zařízení SSCT, které umožňuje zkoušku tahového napětí 

v kůře tuhnoucí oceli a také měření a smršťovací síly vznikající v předlitku [10]. 

Místo, kde se začíná tvořit licí kůra, se nazývá meniskus. Je znázorněno na obrázku 3, 

a je to místo, kde se stýká hladina tekutého kovu se stěnou krystalizátoru. Tato ocel je 

intenzivně ochlazována a začíná na stěně krystalizátoru tuhnout. Její tloušťka roste se 

zvýšením vzdálenosti od úrovně hladiny. 

Zkoumání procesů v krystalizátoru je často prováděno přes měření teplotních polí ve 

stěnách krystalizátoru. Největším nosičem informací je kinetika teplotního pole, která je 

projevem tepelných toků z tekuté oceli do chladící vody. Měření tepelných toků je obvykle 

možné pomocí dvou termosond ve stěnách krystalizátoru. Teplotní pole, které naměříme, se 

dá vyhodnocovat kvantitativně z hlediska velikosti teplot a také kvalitativně s ohledem na 

symetrii chlazení [7]. 

4.1 Růst licí kůry u blokových a sochorových ZPO 

 

Růst licí kůry při tuhnutí oceli je nejčastěji popisován parabolickým zákonem ve tvaru 

           (m) (4) 

kde  C je součinitel tuhnutí (m.s
-1/2

 ) 

 

Avšak výzkumy dochází k závěrům, že tento proces je značně komplikovaný a nedá se 

zcela vyjádřit touto rovnicí. Tudíž tuhnutí předlitku na zařízení plynulého odlévání se nechová 

podle této rovnice [7]. 

Mnoho provozních experimentů bylo zaměřeno na zkoumání právě zařízení 

s trubkovým krystalizátorem. Jeden z nich se zabýval průměrem 130 mm. Do krystalizátoru 

nainstalovali plášťové termočlánky NiCr-Ni typu K. Všechny informace byly přiváděny do 
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PC kde speciální software, v časových intervalech, prováděl vzorkování všech kanálů. 

Teplota vystupující a vstupující vody byla měřena odporovými teploměry. Teplotní pole ve 

stěně krystalizátoru vykazuje značnou dynamiku. Jejich teploty kmitají a nepravidelnou 

frekvencí a amplitudou. Licí podmínky značně ovlivňují teplotní profily a tak často dochází 

k velkému rozdílu naměřených hodnot na odvrácených stěnách krystalizátoru.  

Intenzita odvodu tepla je dána teplotou stěny krystalizátoru. Proto je oblast zkoumání 

zaměřena na korelaci mezi teplotou a hustotou tepelného toku. Hustotu tepelného toku lze 

popsat obecně vztahem [3] 

  
      

 
     (W.m

-2
) (5) 

 kde tst   je teplota ve zvoleném místě stěny  (°C), 

  tv   teplota chladící vody  (°C), 

  R   tepelný odpor mezi místem o teplotě tst a chladící vodou  (m
2
.K.W

-1
).  

 

Tepelný odpor R je v určitých místech závislý na součiniteli tepelné vodivosti λCu a 

součiniteli přestupu tepla konvekcí αk do vody. Součinitel tepelné vodivosti se v daném 

tepelném rozsahu mění jen málo. Rozdíl činí méně jak 2 %. Naproti tomu součinitel přestupu 

tepla konvekcí lze považovat za konstantní hodnotu [7].  

4.2 Činitelé působící na odvod tepla a jakost předlitku 

Kvalita předlitku, ale 

také opotřebení pracovního 

povrchu měděné vložky 

úzce souvisí s rozložením 

tepelných toků po výšce a 

obvodu krystalizátoru. 

V daných místech 

krystalizátoru by měl být 

odvod tepla konstantní a 

rovnoměrný po obvodu 

příčného průřezu. Je-li 

odvod tepla proměnný, 

vyvolává v licí kůře napětí a 

při překročení kritických 

hodnot může vést ke vzniku 

trhlin a později až 

k průvalu, znázorněném na 

obrázku 7. 

Pro dosažení co 

nejúčinnějšího odvodu tepla po délce krystalizátoru, je nutno zajistit co nejlepší styk stěny 

krystalizátoru s povrchem předlitku. 

4.2.1 Vliv chemického složení 

Základní vliv na odvod tepla v krystalizátoru a na jeho teplotní profil má obsah uhlíku. 

U ocelí s velmi nízkým obsahem uhlíku dochází v důsledku peritektické reakce k největšímu 

smrštění licí kůry a rovněž k výraznému zpomalení jejího růstu. V této situaci dochází 

 

Obr. 7  Průval na kruhovém profilu průměru 410 mm 
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k snížení tepelného toku q přes stěnu krystalizátoru až na minimum. V důsledku toho se 

v předlitku tvoří povrchové praskliny. Tloušťku licí kůry u tohoto typu ocelí zvětšíme buď 

litím při nižších rychlostech, nebo zvýšením odvedeného tepla z krystalizátoru. Dalším 

výrazným faktorem pro zvýšení tloušťky je přizpůsobit tvar konicity krystalizátoru podle 

smršťování utuhlé kůry v kritických oblastech. Přítomnost P a S rovněž špatně působí na 

kvalitu odlévané oceli, jelikož snižují hodnoty hustoty tepelného toku a tím zhoršují 

mechanické vlastnosti oceli [18]. 

4.2.2 Vliv licí rychlosti 

Definice licí rychlosti je koncipována jako hodnota rychlosti, kterou předlitek opouští 

krystalizátor. Je závislá zejména na rozměrech předlitku, jeho příčném průřezu, druhu oceli, 

přehřátí oceli, rychlosti odvodu tepla z předlitku a na způsobu podepření utuhlé kůry 

v sekundární oblasti chlazení. Při použití vyšších licích rychlostí je přitlačování tenčí kůry na 

stěnu krystalizátoru daleko intenzivnější, což má za následek zvýšení tepelného toku 

z předlitku do stěny krystalizátoru. Jelikož doba setrvání předlitku v krystalizátoru je kratší, 

vede to ke zvýšení jeho povrchové teploty a dalšímu navýšení q. Použití příliš vysokých licích 

rychlostí však vede k oslabení licí kůry a je také příčinou časté tvorby trhlin a vzniku průvalů. 

Vzhledem k tomu, dochází k vývoji nových technologií výroby, které těmto nepříznivým 

důsledkům zabraňují. Jako např.: návrhy konstrukčních úprav krystalizátorů se speciálními 

křivkami konicity, intenzifikace vodního chlazení v primární oblasti atd. Jedním z dalších 

důsledků zvýšení licí rychlosti je změna metalurgické délky [17].  

4.2.3 Vliv teploty lití 

Velmi významným faktorem při procesu plynulého odlévání je teplota lití. Znalost 

teploty likvidu je základním předpokladem pro dodržení optimální licí teploty. Tato teplota je 

závislá na teplotních ztrátách v pánvi a mezipánvi. Je rovněž funkcí doby odlévání. Když 

nastane na jednom licím proudu, u víceproudého ZPO problém a je třeba jej zastavit, 

prodlužuje se tím doba lití a tím dochází k poklesu licí teploty pod stanovenou hranici. 

Důraz je kladem na to aby rozdíl mezi licí teplotou a teplotou likvidu by měl být co 

nejmenší. Při dodržení tohoto postupu se nejen zmenší náročnost na chlazení tuhnoucího 

předlitku, ale také se snižují tepelná pnutí a klesá energetická náročnost odlévání oceli. 

Zjištění přesné teploty likvidu je velmi náročné. Výpočty těchto teplot se často velmi 

liší, když při jejich získání se postupuje stejným technologickým postupem. Na tuto teplotu 

má zásadní vliv chemické složení a zvláště pak obsah uhlíku. 

Při aplikaci v průmyslu je lepší tyto data shromáždit od vícerých zdrojů a aplikovat 

jejich průměrnou hodnotu a přihlédnutím na zkušenosti s daným typem ZPO. Jelikož každé 

ZPO je svým způsobem originál, nedají se výsledky aplikovat plošně [10]. 

4.2.4 Vliv oscilace krystalizátoru 

Při prvních pokusech aplikace procesu plynulého lití oceli bylo velkým problémem 

přilepování předlitku na stěnách krystalizátoru. Následkem těchto jevů bylo protržení tvořící 

se licí kůry a následně možnost průvalu. Tento nepříznivý jev byl potlačen zavedením 

principu oscilace krystalizátoru. 

Každá jednotka plynulého odlévání obsahovala svůj vlastní oscilační mechanismus. 

Zavedením toho zařízení bylo eliminováno nejenom praskání licí kůry, ale zlepšily se rovněž 

povrchové vlastnosti a zamezilo se případným vadám vyvolaným případnou adhezí. 
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Pohyb 

krystalizátoru směrem 

dolů je mnohem větší 

než rychlost vytahování 

předlitku. Tento rozdíl 

rychlostí je spojen 

s jevem tzv. 

negativního stripování. 

S tímto pojmem souvisí 

také vznik oscilačních 

vrásek, které jsou 

negativním 

doprovodným prvkem 

oscilace a jsou 

znázorněny na obr. 8. 

Negativní stripování 

resp. jeho doba závisí 

na amplitudě oscilace a 

vytahovací rychlosti oceli. Zjemnění vrásek můžeme dosáhnout zvýšením počtu oscilačních 

cyklů a snížením teploty. Rychlost s jakou se krystalizátor vrací do své horní pozice, je 3 krát 

vyšší než rychlost v opačném směru. Zvýšením frekvence oscilace a zároveň snížením výše 

zdvihu lze dosáhnout vyšších licích rychlostí [11]. 

4.2.5 Vliv licího prášku 

Na začátku výzkumu plynulého odlévání oceli byl kladen velký důraz na zlepšení 

kvality odlévaných předlitků. V tomto směru se začalo s použitím různých mazadel, jako 

např. řepkový olej, parafin atd. Významným pokrokem bylo zavedení ponorného lití 

v kombinaci s licími prášky. Licí prášky jsou suché tepelně izolující jemnozrnné materiály. 

Jejich chemické složení se sestává hlavně s oxidů CaO, MgO, SiO2, Al2O3. Jejich tepelná 

izolace je dána součinitelem tepelné vodivosti λ a jeho hodnota by se měla pohybovat pod 

0,1 W.m
-1

.K
-1

.  

Jakmile nasypeme licí prášek na hladinu roztavené oceli, vytvoří se třívrstvý systém. 

Spodní vrstva se natavuje, jelikož je v přímém kontaktu s tekutou ocelí a vytváří tekutou 

strusku. Prostřední vrstva zahrnuje obě fáze prášku a v horní vrstvě je prášek v původním 

tuhém stavu. 

Licí prášek a následná tekutá fáze z něj vytvořená musí splňovat řadu funkcí.  

Nejdůležitějšími jsou: 

 ochrana kovu v krystalizátoru před deoxidací 

 odstranění vměstků jejich pohlcováním a rozpouštěním 

 mazání rozhraní předlitek – krystalizátor 

 tepelná izolace hladiny oceli 

 homogenizace přestupu tepla v krystalizátoru. 

Oxidační potenciál licího prášku a strusky by měl být velmi malý a zároveň pohlcení 

nekovových vměstků by nemělo měnit její vlastnosti. Struska by měla vykazovat vhodné 

Obr. 8  Oscilační vrásky 
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povrchové napětí a její viskozita musí vyhovovat podmínkám mazání, aby se zabránilo 

přetržení licí kůry. 

Jedny z prvních licích prášků byly elektrárenské popílky. Tyto popílky ale nebyly 

nejlepší volbou, jelikož nešlo zaručit konstantní chemické složení. Dalším vývojem bylo 

použití flotačního odpadu z výroby krystalického grafitu, kde již byla větší pravděpodobnost 

stálého složení. Nejlepšími licími prášky jsou ty, které jsou vyrobené ze syntetických surovin. 

Právě tyto prášky jsou jistotou v zaručení standardní jakosti. 

Volba licích prášků v sobě nese taky pohled na jejich cenu. U syntetických prášků je 

výsledný efekt nejlepší, ale cena je mnohonásobně vyšší než u prášků vyrobených na bázi 

odpadních surovin [2]. 
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5.    EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

Experimentální část práce byla zaměřena na popis a sledování růstu licí kůry při 

kontinuálním odlévání předlitku. K tomuto experimentu bylo využito části průvalu, který byl 

získán pro studijní účely z konkrétního licího stroje. 

Úprava tekuté oceli se při plynulém odlévání oceli uskutečňuje v pánvové peci. 

Pomocí odlévacího jeřábu následuje transport licí pánve o na otočný stojan, který umožňuje 

natočení licí pánve do požadovaných technologických poloh. Po otočení stojanu nad 

předehřátou mezipánev se začíná její plnění tekutou oceli. Výtok oceli do mezipánve je 

regulován šoupátkovým uzávěrem. Před vlastním použitím je mezipánev vyhřívána na teplotu 

cca 1200°C pro minimalizaci teplotních ztrát na začátku lití. K převozu mezipánve ze stanice 

předehřevu do licí polohy a zpět slouží mezipánvový vůz. Proud oceli, vytékající z licí pánve 

do mezipánve, je chráněn stínicí trubici před reoxidací vzdušným kyslíkem a jeho 

ochlazováním. 

V primární oblasti chlazení dochází vlivem intenzivního ochlazování stěn 

krystalizátoru uzavřeným okruhem vodního chlazení k tvorbě a postupnému narůstání 

tloušťky licí kůry předlitku. Délka krystalizátoru byla 0,6 m. Měděné stěny se ve své spodní 

polovině postupně tvarují a kónicky zužují na výstupu. 

Licí prášek slouží k mazání stěn krystalizátorů pro zabránění ulpívání tekutého kovu 

na těchto stěnách a ke zprostředkování přestupu tepla mezi předlitkem a stěnou krystalizátoru. 

Na začátku lití je krystalizátor v dolní části utěsněny zátkovou tyčí spojenou 

s vytahovacím řetězem. Zátková tyč je zakřivená a má stejný poloměr jako licí oblouk. Skládá 

se z pevné části a sklopné části s trvalými hlavami, které mají tvar dle odlévaného formátu. 

Systém sekundárního (přímého chlazení) slouží k chlazení předlitku po jeho 

vystoupení z krystalizátoru za současného zajištění požadovaných metalurgických parametrů. 

Průtok chladící vody má přímý vliv na teplotu odlévané oceli a na její přechod do pevného 

stavu. Sekundární chlazení je rozděleno do několika zón, každá s nezávislým řízením 

chladícího vodního okruhu.  

Předlitek po průchodu sekundární oblasti chlazení postupuje s tekutým nebo již 

částečně ztuhlým jádrem do terciární oblastí chlazení. Jejími základními technologickými 

jednotkami je tažná a rovnací jednotka. Tažná sekce slouží k zavádění a vytahování zátkové 

tyče a k tažení licího proudu. 

Sekce je tvořena horním a spodním válečkem, které jsou poháněny AC motory, jejichž 

rychlost je řízena frekvenčními měniči. Rovnací sekce slouží k rovnání zakřiveného předlitku 

do přímého směru. Po vyrovnání je předlitek dělen na předepsané délky pálicím strojem. 

Na zařízení pro plynulé odlévání oceli došlo k průvalu při odlévání kruhového 

předlitku průměru 410 mm. Jednalo se o nízkouhlíkovou ocel značky S355J2KL, jejíž 

chemické složení znázorňuje tabulka 1.  

Tabulka 1  Chemické složení odlévané oceli 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo 

0.168 1.36 0.39 0.026 0.024 0.05 0.06 0.03 0.03 0.009 

Co V Ti As Sn B Ca    

0.004 0.007 0.0021 0.003 0.004 0.0003 0.0014    



 

29 

 

K průvalu došlo na ZPO1 na 2. licím proudu při parametrech lití, které znázorňuje 

tabulka 2. 

Tabulka 2  Základní parametry odlévané tavby 

Hladina oceli 67 % 

Množství chladící vody v krystalizátoru 120 m
3
/h 

Teplota vstupu vody do krystalizátoru 32,5 °C 

Teplota výstupu vody z krystalizátoru 36,8 °C 

Přehřátí oceli 32 K 

Opotřebení krystalizátoru 8069 odlitých tun oceli 

Celková doba lití tavby 88 min 

Doba lití do průvalu 39 min 

 

Z tavebních listů vyplývá, že licí rychlost nebyla při odlévání této tavby konstantní. 

Začátek odlévání probíhal při licí rychlosti 0,47 m.min
-1 

po dobu 12 minut (viz tabulka 3). 

Následně byla licí rychlost zvýšena na 0,50 m.min
-1

 a tato hodnota byla udržována v dalších 

22 minutách. Pravděpodobně v tomto čase začala vznikat trhlina na stěně licí kůry. 

Protiprůvalový systém tuto informaci zaregistroval, a proto byla skokově snížena licí 

rychlost na hodnotu 0,40 m.min
-1

. Trhlina však byla již natolik velká, že protiprůvalová 

opatření nebyla účinná a po dalších 5. minutách došlo k průvalu oceli a následně k zastavení 

lití. 

Tabulka 3  Ukazatele průběhu lití 

Čas od začátku lití 

(min) 

Doba lití při dané 

rychlosti (min) 

Rychlost lití 

 (m.min
-1

) 

Odlitá délka 

předlitku (m) 

0 – 12 12 0,47 5,64 

12 – 34 22 0,50 11,0 

34 – 39 5 0,40 2,0 

39   18,64 

 

K povrchové trhlině došlo vlivem smršťování a tepelného napětí v předlitku. Tato 

napětí vznikají v předlitku okamžitě spojením vzniklých dendritů a vytvořením souvislé 

kůrky na jeho povrchu. Hodnota a nebezpečnost těchto napětí je větší u předlitků s rychlým 

ochlazováním, protože tuhá vrstva rychleji lineárně smršťuje, přičemž je v oblasti dosud 

nízkých pevností [8]. 

Tato část průvalu byla rozřezána na 10 částí a z každé byl vyhotoven výkres jako na 

obr. 9. Postup byl následující. Na každý papír se obkreslil daný kus dvakrát. Jednou 

samostatně a jednou se do něj vkreslil přerušovanou čárou ještě předchozí kus, aby bylo vidět 

nárůst licí kůry. S takto vyhotovenými výkresy se pracovalo v dílčích výpočtech. 
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Obr. 9  Postup při výkresech částí předlitku 

 

 

5.1 Měření délky jednotlivých částí předlitku 

Nejprve se uskutečnilo měření jednotlivých délek nařezaného předlitku, na kterém se 

uskutečnil průval. Měření bylo provedeno pomocí posuvného měřidla (rozsah měření 0-300 

mm, délka měřících ramen 90 mm). Předlitek byl rozřezán na 10 dílů (vzorků). Jednotlivé díly 

nejsou nařezány na stejné délky což ani nebylo účelem této úpravy předlitku. Nařezání bylo 

nutné k usnadnění manipulace s předmětem v laboratorních podmínkách kvůli jeho velké 

hmotnosti. 

Nepřesnost v tomto měření značně ovlivňuje fakt, že některé díly byly nařezány 

pomocí acetylenového hořáku a tudíž jeho povrch je hodně zdrsněný nelze určit přesnou 

hodnotu jeho délky. Výsledky měření jsou zaznamenány v tabulce 4 a 5. 

Tabulka 4 znázorňuje výsledky měření pro první vzorek. Délka každého vzorku byla 

měřena 4krát, vždy po 90 °. Z těchto čtyř hodnot byla spočtena průměrná hodnota, s kterou se 

pak dále pracovalo. V tabulce jsou dále vypočteny hodnoty absolutních a relativních nejistot. 
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Tabulka 4  Tabulka vzorového výpočtu 

Délka vzorku č. 1 

 n Δx 

(cm) 
 (cm) (cm

2
) 

1. 16,3 -0,2 0,04 

2. 16,8 0,3 0,09 

3. 16,3 -0,2 0,04 

4. 16,6 0,1 0,01 

  

16,48 

  

1,80E-01 

 

 

 

    16,50   0,12 [cm]   0,74 % 

 

kde Δx je změřená délka vzorku  (cm), 

 uΔx  absolutní standardní nejistota  (1), 

 ρΔx  relativní nejistota  (1), 

 n   počet měření  (1). 

 

 

Tabulka 5   Tabulka naměřených a vypočtených hodnot 

 Vzorek č. Δx (cm) uΔx (cm) ρΔx (%) 

1 16,48 0,03 0,18 

2 16,60 0,07 0,43 

3 16,25 0,15 0,91 

4 16,90 0,67 3,95 

5 15,73 0,52 3,32 

6 15,78 0,42 2,66 

7 15,43 0,62 4,03 

8 15,48 0,61 3,94 

9 17,18 0,51 2,99 

10 16,42 0,23 0,68 

 

Tabulka 5 shrnuje naměřené délky všech částí předlitku. Změřené délky poslouží jako 

počáteční a koncové body při měření tloušťky licí kůry a jejich hodnoty budou vynášeny do 

grafů znázorňujících růst licí kůry v závislosti na délce předlitku. 

5.2 Měření vnějšího průměru předlitku posuvným měřidlem 

Další ze série měření se zabývalo vnějším průměrem předlitku. Měření bylo 

provedeno pomocí posuvného měřidla (rozsah měření 0-300 mm, délka měřících ramen 90 

mm). Měřilo se rovněž na zhotovených výkresech a výsledky jsou zaznamenány v tabulce 6. 

Měření mělo za cíl potvrdit stálost vnějšího průměru předlitku. Rozdíly ve výsledcích měření 
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mohou být způsobeny nerovnoměrným odvodem tepla, nehomogenní distribucí licího prášku, 

vznikem dendritů a opotřebením krystalizátoru při jeho delším používání. Výsledky měření 

jsou zapsány v tabulce 6 a grafické znázornění rozdílů vnějších průměru je na obr. 10. 

 

Tabulka 6   Výsledky měření vnějšího průměru předlitku 

  Body jednotlivých částí výkresu předlitku 

Vzorek 

č. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Průměrná 

hodnota 

poloměru 

(mm) 

Průměr 

předlitku 

(mm) 

1 206,4 205,3 211,3 211,2 210,5 210,1 210,8 208,5 209,3 418,5 

2 209,6 209,4 213,1 209,5 208,9 206,5 210,0 208,9 209,5 419,0 

3 206,2 206,4 211,1 209,4 211,1 210,6 211,3 211,1 209,7 419,3 

4 207,5 204,4 204,4 205,2 209,1 215,2 218,1 215,3 209,9 419,8 

6 208,6 213,1 210,6 208,5 206,6 209,8 211,2 214,6 210,4 420,8 

7 207,9 217,5 212,0 209,7 205,6 208,8 209,2 214,9 210,7 421,4 

8 205,9 216,5 211,4 209,4 207,1 210,4 210,7 215,1 210,8 421,6 

9 206,4 217,0 210,2 206,9 206,1 208,9 212,9 217,8 210,8 421,6 

10 196,0 210,2 207,3 207,1 205,3 210,1 204,8 213,9 206,8 421,9 

 

V tomto případě je vidět zajímavý úkaz. Vnější průměr se zvětšuje s délkou předlitku. 

Ikdyž tato hodnota se zdá být ze začátku nepatrná tak ke konci její rozdíl je skoro 4 mm. 

 

 
Obr. 10  Diference vnějšího průměru v závislosti na délce předlitku 
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5.3 Měření tloušťky licí kůry posuvným měřidlem 

Další měření mělo za úkol zjistit 

tloušťku licí kůry. Měření bylo 

provedeno pomocí digitálního posuvného 

měřidla (rozsah měření 0-150 mm, délka 

měřících ramen 40 mm). Měřilo se na 

zhotovených výkresech rozřezaných částí 

předlitku. Tyto výkresy byly namalovány 

na arch papíru o rozměrech 450x450 mm 

podle vzoru, na který poukazuje obr. 11. 

Jednotlivé body, které protínají osy a 

úhlopříčky jsou označeny čísly a 

vyskytují se v tabulkách pod označením 

body jednotlivých částí výkresu. Jsou to 

inflexní body, od kterých se prováděly 

měření. Výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce 7. Dále jsou v tabulce změřeny 

hodnoty licí kůry v místě průvalu. 

U tohoto měření a všech dalších 

používáme přečíslení konkrétních vzorků. U měření délky jsme uvedli 10 vzorků, ale v těch 

dalších měření používáme jen 9. Došlo k vyloučení vzorku 5, jelikož špatné uřezání 

znemožnilo další měření a s tím svázané výpočty. 

 

Tabulka 7  Výsledky měření tloušťky licí kůry posuvným měřidlem 

  Body jednotlivých částí výkresu předlitku 

Vzorek 

č. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Průměr 

(mm) 

Průval 

(mm) 

1 11,75 11,90 13,56 12,87 12,22 13,29 12,76 12,19 12,57 13,03 

2 17,43 19,26 18,93 18,39 18,84 19,00 19,26 16,22 18,42 15,35 

3 23,38 24,70 24,49 23,78 21,88 23,25 23,74 24,85 23,76 20,01 

4 26,59 27,25 26,58 25,83 24,05 26,60 26,21 27,51 26,33 21,96 

6 30,59 30,95 31,23 29,65 28,78 27,95 29,65 30,90 29,96 13,05 

7 31,89 31,62 31,75 30,16 32,10 30,64 31,16 31,92 31,41 11,09 

8 32,62 33,72 33,17 31,33 33,02 32,51 33,09 35,74 33,15 8,10 

9 36,42 36,36 36,26 34,33 36,46 35,65 35,46 35,08 35,75 1,06 

10 30,53 31,89 36,61 34,41 36,00 35,74 32,57 39,84 34,70 5,55 

 

Body, které jsou zaznamenány v tabulce 7, jsou totožné s body na obr. 11. 

Obrázek 12 je grafickou ukázkou podpory tvrzení o parabolickém růstu licí kůry. 

V něm jsou použité průměrné hodnoty z měření. Na druhé křivce je znázorněna velikost kůry 

v místě trhliny. Trhlina se začíná vytvářet v délce přibližně 18 cm od začátku vytváření kůry. 

Obr. 13 pak znázorňuje růst licí kůry v jednotlivých bodech. 

Obr. 11  Vzor výkresu 
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Obr. 12  Růst licí kůry v závislosti na délce předlitku 

 

Z obrázku 13 je patrné, největší tloušťka licí kůra na konci zkoumaného předlitku je 

v bodě 8 a zároveň nejmenší je v bodě 1. 

 
Obr. 13  Růst licí kůry v jednotlivých bodech 
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Na začátku tvorby licí kůry je její růst úměrný, avšak s dalším růstem jsou již vidět 

patrné rozdíly, které v některých oblastech činí cca 10 mm. Může to být způsobeno 

nerovnoměrným chlazením nebo nadměrným opotřebením krystalizátoru. 

5.4 Měření tloušťky licí kůry planimetrickou metodou 

Toto měření bylo provedeno tzv. planimetrickou metodou. Jedná se o metodu zjištění 

plochy daného geometrického tvaru, která se nedá vypočítat klasickými vzorci. Přístroj, 

kterým měříme, se nazývá planimetr a je znázorněn na obr. 14. 

 

 

Obr. 14  Postup měření planimetrem 

 

Je to zařízení, které se skládá z dvou ramen a měřící skříňky. Jedno je pevně uchyceno 

ve skřínce a na jeho konci je lupa s měřícím bodem, kterým bylo prováděno měření. Druhé 

rameno je na otočném kloubu umístěném rovněž ve skřínce a jeho konci se nalézá jehla, která 

tvoří pevnou část. 

Tato jehla musí být vždy zabodnuta mimo zkoumaný objekt. Měření se provádí tak, že 

na výkresu určíme startovní bod, na který nasměrujeme měřící tečku v lupě, vynulujeme 

stupnici planimetru a pohybem ve směru hodinových ručiček obkreslíme daný objekt a znovu 

končíme v označeném startovním bodě. Hodnotu, která se objeví na planimetru, zapíšeme do 

tabulky (viz tabulka 8). Toto měření provádíme pro obě nakreslené křivky a jejich označení je 

Svnitř pro vnitřní křivku a Svněj pro vnější křivku. Pro planimetr platí přepočetní vztah, že 

1 dílek= 100 cm
2
. 
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Jedná se o metodu velmi přesnou. Je přesnější než měření posuvným měřidlem, 

protože bere v potaz celý zkoumaný objekt a tak chyba, které se dopustíme je menší než při 

dílčích měřeních posuvným měřidlem, kde se vyhodnocuje každý bod zvlášť. 

Tabulka 8  Výsledky měření tloušťky licí kůry planimetrickou metodou 

  
Čísla jednotlivých 

měření 
  

Vzorek č. 1 2 3 
Průměr 

hodnot 

Plocha 

(mm
2
.10

-2
) 

Plocha licí 

kůry 

(mm
2
.10

-2
) 

Průměr 

(mm) 

Tloušťka licí 

kůry (mm) 

1 Svnitř 10,65 10,79 10,61 10,68 1068,33 
266,33 

368,9 
21,7 

1 Svněj 13,32 13,41 13,31 13,35 1334,67 412,3 

2 Svnitř 10,51 10,56 10,52 10,53 1053,00 
310,33 

366,3 
25,2 

2 Svněj 13,64 13,63 13,63 13,63 1363,33 416,7 

3 Svnitř 10,44 10,37 10,68 10,50 1049,67 
312,67 

365,7 
25,5 

3 Svněj 13,60 13,68 13,59 13,62 1362,33 416,6 

4 Svnitř 10,10 10,16 10,11 10,12 1012,33 
364,00 

359,1 
29,8 

4 Svněj 13,69 13,74 13,86 13,76 1376,33 418,7 

6 Svnitř 12,09 9,10 9,09 10,09 1009,33 
366,33 

358,6 
30,0 

6 Svněj 13,72 13,77 13,78 13,76 1375,67 418,6 

7 Svnitř 9,33 9,36 9,27 9,32 932,00 
430,00 

344,6 
36,0 

7 Svněj 13,63 13,84 13,39 13,62 1362,00 416,5 

8 Svnitř 9,28 9,47 9,39 9,38 938,00 
449,67 

345,7 
37,4 

8 Svněj 13,82 13,99 13,82 13,88 1387,67 420,4 

9 Svnitř 9,03 9,08 9,10 9,07 907,00 
450,67 

339,9 
38,0 

9 Svněj 13,55 13,54 13,64 13,58 1357,67 415,9 

10 Svnitř 9,28 9,37 9,30 9,32 931,67 
453,33 

344,5 
37,8 

10 Svněj 13,75 13,91 13,89 13,85 1385,00 420,0 
 

Grafické znázornění výsledků měření tloušťky licí kůry planimetrickou metodou je 

znázorněno na obr. 15. 

 
Obr. 15  Růst plochy licí kůry v závislosti na délce předlitku 
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5.5 Měření předlitku 3D skenerem 

Poslední měření, které bylo provedeno, bylo měření tloušťky licí kůry pomocí 3D 

skenování. Základem této metody bylo pořízení 3D snímků nařezaných částí předlitku a jejich 

zformátování v programu určeném pro úpravu těchto snímků. Z dat vyhodnocených 

počítačem je možné zjistit, jak v konkrétních bodech licí kůra předlitku roste. Jelikož tento 

skener nabízí velké rozlišení je tato metoda výpočtu, v porovnání s předešlými metodami 

velice přesná. 

 

 
Obr. 16  Obrázek skeneru EXAscan [22] Obr. 17  Postup skenování 

 

Měření se uskutečnilo na katedře výrobních strojů a konstruování, která je vybavena 

3D skenerem (viz obr. 17). Byl použit laserový, samopolohovací a přenosný skener určený 

pro reverzní inženýrství, návrh designu a 3D kontrolu značky EXAscan, (viz obr. 16). Tento 

skener nabízí velmi vysoké rozlišení a vysokou přesnost. Třetí kamera skeneru umožňuje 

snímat tvarově náročné objekty s vyšším rozlišením, a data získávají duální rozlišení závislé 

na složitosti tvaru. Technické parametry skeneru jsou uvedeny v tabulce 9. 

  

Obr. 18  Naskenovaná a reálná část předlitku 
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Naskenované objekty upravujeme v programu do podoby, která nejvíce odpovídá 

reálu. Porovnání naskenovaného objektu s reálným je znázorněno na obr. 18. 

Tabulka 9  Technické parametry skeneru EXAscan [22] 

Hmotnost 1,25 kg 

Rozměry 172 x 260 x 216 mm 

Snímání 18 000 snímků/s 

Laser II (eye safe) 

Rozlišení v ose Z 0,05 (0,002 in.) 

Přesnost až 40 µm (0,002 in.) 

ISO 20 µm + 100 µ/m 

 

Postup měření skenerem byl následující. Na každou nařezanou části předlitku se 

umístilo 5 štítků o průměru 6 mm. Jsou to tzv. referenční body pro lepší orientaci skeneru. 

Štítky jsou nalepeny nahodile a tak přístroj v konečné fázi snadno rozezná, o kterou část 

předlitku se jedná.  

Kusy byly 

poskládány k sobě 

vertikálně (viz obr 19) a 

každý kus byl oddělen 

1,5 mm tlustou 

podložkou, která 

kompenzuje řez 

jednotlivých částí 

předlitku. Následně se 

přešlo k samotnému 

skenování. Přístroj se 

uchopí do jedné ruky a 

viditelnými laserovými 

paprsky se směřuje na 

zkoumaný objekt, až se 

na programu v počítači 

objeví první plošky. 

Následně byl objekt 

skenován ze všech stran. 

Sloup se dále rozebral a 

obdobě byl proveden sken 

jednotlivých částí (viz 

obr. 17).  

Každou část byla 

skenována tak, že se 

začalo na referenčních 

bodech a pomalým 

otáčením byl objekt 

skenován ze všech stran. 

Předlitek byl otočen ji a 

Obr. 19  Části předlitku naskládané vertikálně na sebe 
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celý postup se zopakoval. Stejně jsme postupovali při všech částech předlitku. Z obrázku 19 

je patrno, že trhlina vzniká v oblasti malého rádiusu u vzorku č. 3 a postupuje dále po 

předlitku. 

 

 

 

 

 

Obr. 20  Detail výpočetní sítě 

 

Po naskenování jednotlivých částí předlitku byla vytvořena povrchová síť bodů, u 

které lze nastavit jemnost výpočetní sítě. V tomto případě nebylo zapotřebí využít 

maximálního rozlišení skeneru. Tato část předlitku byla rozdělena na 905 672 polygonů. Větší 

jemnost sítě by prodlužovala délku skenování a zvětšovala by velikost datových souborů. 

Obr. 21  Růst licí kůry předlitku  

 

Obr. 21 znázorňuje řez předlitku po celé jeho délce. Je zde vidět růst licí kůry, která 

odpovídá naměřeným hodnotám z předešlých metod měření. Přesná data tloušťky kůry touto 

metodou nebyla dosud zjištěna a budou předmětem dalšího výzkumu. 
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6.    ZÁVĚR 

Tepelné procesy u plynulého odlévání oceli významným způsobem ovlivňují kvalitu 

odlévané produkce a proto je těmto pochodům věnována významná pozornost. Samotné 

chlazení a odvod tepla v krystalizátoru a sekundární části chlazení jsou ovlivněny celou řadou 

faktorů, které v průběhu odlévání mohou být usměrňovány a regulovány. Tím se zvyšuje 

výsledná kvalita předlitku a eliminuje se vznik vad a trhlin. 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na popis plynulého odlévání se zaměřením na 

tvorbu licí kůry u kruhového předlitku. Pro experimentální část byla získána část kruhového 

předlitku v okamžiku průvalu. Při měření tloušťky licí kůry bylo použito několika metod, 

včetně metody 3D skenování, u které bylo možno podrobně zmapovat předlitek ze všech stran 

a tak průběh růstu kůry byl lépe viditelný. 

Nesprávný růst licí kůry nemusí ihned vést k průvalu. Muže být příčinou dalších 

potíží, kterými jsou vady a trhliny. Tyto vady vznikají při nedodržení parametrů lití a při 

nesprávném systému chlazení. Tehdy vzniká velké tepelné pnutí a dochází k porušení 

soudružnosti materiálu. Nejde jen o vady vnějšího charakteru, které vidíme pouhým okem, ale 

jde i o vady vnitřní které jsou na první pohled skryty a v dalších technologických postupech 

mohou působit velké problémy. Proto je této problematice věnována další část bakalářské 

práce. 

Další část je věnována jednotlivým faktorům ovlivňující kvalitu předlitku. 

Teoretickým rozborem se jako nejdůležitější ukázaly – chemické složení oceli, rychlost lití, 

opotřebení krystalizátoru, frekvence oscilace, výška hladiny oceli, typ licího prášku a teplota 

lití. 

Pro správně fungující zařízení plynulého odlévání je důležité sledovat všechny 

výstupní veličiny. Nastavovat parametry lití podle druhu dané oceli a rovněž sledovat 

protiprůvalová zařízení, které indikují nebezpečí vzniku průvalu. Tímto postupem se zajistí 

optimální tvorba licí kůry po celém průřezu předlitku. 
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