
 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem licích prášků na povrchovou kvalitu sochorů během 

plynulého odlévání peritektických ocelí. Je zde popsána technologie odlévání oceli na zařízení 

plynulého odlévání, proces tuhnutí peritektických ocelí a základní charakter a vlastnosti licích 

prášků. V dalších kapitolách jsou rozebrány poznatky aktuální celosvětové literatury 

a experimenty z oblasti verifikace chování licího prášku během odlévání peritektických ocelí. 

Závěrem jsou shrnuty všechny poznatky a je navržen postup pro optimalizaci účinků licích 

prášků na povrchovou kvalitu plynule odlévané peritektické oceli. 

Klíčová slova: zařízení plynulého odlévání, tuhnutí peritektické oceli, licí prášky, oxid 

hlinitý. 

 

ABSTRACT 

This thesis is devoted to the study of the effect of mould powders on the surface quality of 

billets during continuous casting of peritectic steels. There is described the technology of 

continuous casting, the process of solidification of peritectic steels and the basic character and 

properties of mould powders. In the following chapters, the actual global knowledge of 

literature and experiments from the area of verification of the behavior of mould powder 

during the casting of peritectic steel are described. In conclusion, all the findings are 

summarized and the process for optimization of the effects of mould powder on the surface 

quality of continuously cast of peritectic steels is designed.  

Key words: the continuous casting machine, solidification of peritectic steel, mould powder, 

aluminum oxide. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

KK Kyslíkový konvertor 

EOP Elektrická oblouková pec 

ZPO Zařízení plynulého odlévání 

LD Linz – Donawitz 

TŽ Třinecké železárny, a.s. 

Al2O3 Oxid hlinitý 

DTA Diferenční termická analýza 

LP Licí prášek 
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1 ÚVOD 

Úkolem této bakalářské práce je popsat vliv licích prášků na povrchovou kvalitu 

peritektické oceli při odlévání na zařízení plynulého odlévání (ZPO). V následujících 

kapitolách je popsána primární i sekundární výroba oceli, technologie plynulého odlévání, 

peritektická transformace a proces tuhnutí oceli, vlastnosti licích prášků a jejich význam při 

odlévání na ZPO.  

V dalších kapitolách jsou rozebrány literární články jak ze zahraničí, tak i z ČR, které 

se věnují funkčnosti licích prášků na podobných technologických zařízeních v různých 

hutních podnicích, tuhnutí peritektické oceli a experimentům nového typu licího prášku 

navrženého speciálně pro peritektickou ocel.  

V závěru jsou shrnuty poznatky zabývající se touto problematikou včetně návrhů a 

postupu pro optimalizaci účinků licích prášků na povrchovou kvalitu plynule odlévaných 

peritektických ocelí.  
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2 TEORIE VÝROBY OCELI NA ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO 

ODLÉVÁNÍ 

V současnosti představuje ocel jeden z nejprogresivnějších materiálů 21. století. Ocel 

je díky svým vlastnostem hojně využívána v mnoha odvětvích po celém světě. Výroba oceli 

se provádí v hutních agregátech a dělí se do dvou etap – primární a sekundární metalurgie. 

Primárně se ocel vyrábí zpracováním tekutého surového železa a ocelového šrotu buď 

v kyslíkových konvertorech (KK) nebo zpracováním ocelového šrotu v elektrických 

obloukových pecích (EOP). Cílem zkujňovacího procesu je pomocí dmýchání kyslíku 

redukovat obsah C do mezí 0 až 1,5 hm.%. Maximální obsah uhlíku v oceli je 2,14 %, 

nad toto rozmezí již hovoříme o litinách.  

Surová ocel následně putuje na zařízení sekundární metalurgie, kde se provádí její 

dohotovení na požadované chemické složení za současného zajištění licí teploty, která zaručí 

bezproblémové odlití oceli a to buď do ingotů nebo na ZPO. 

V roce 2011 bylo ve státech patřících do Evropské unie vyrobeno 177 300 000 tun 

surové oceli a ve světě se pak vyrobilo dohromady 1 461 439 000 tun. K tomuto číslu přispěly 

i hutní podniky v České republice, které dohromady vyrobily 5 583 000 tun oceli [1]. 

2.1 Primární výroba oceli 

Nejvíce využívaným zařízením pro výrobu oceli je v dnešní době bezesporu kyslíkový 

konvertor (dále již jen KK). Historie konvertoru se datuje k polovině 19. století, kdy byl 

vymyšlen Bessemerův a Thomassův konvertor. Oba konvertory pracovaly na podobném 

principu, kdy k oxidaci doprovodných prvků docházelo pomocí dmýchání vzduchu či kyslíku 

do tekutého surového železa. Rozdíl byl v žáruvzdorném materiálu uvnitř konvertoru. 

Thomassův konvertor pracoval se zásaditou vyzdívkou a Bessemerův konvertor byl naopak 

vyzděn vyzdívkou kyselou na bázi SiO2 [2]. 

Jak již bylo řečeno, tak nejvíce využívaným agregátem pro výrobu oceli je KK typu 

LD. Ten byl navržen v roce 1952 v městě Linz-Donawitz (odtud zkratka LD). Kyslíkový 

konvertor-LD je hruškovitá nádoba se zužujícím se hrdlem vyzděna zásaditým žáruvzdorným 

materiálem. Vrchem je vháněn čistý kyslík pomocí měděné vodou chlazené trubky. Na bocích 

KK jsou umístěné čepy, které jsou uloženy v ložiscích, a s jejich pomocí se celá nádoba může 
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otáčet o 180˚. Moderní konvertory jsou vybaveny spodním dmýcháním argonu nebo dusíku, 

systémem zásobníků kovových a nekovových přísad, jímáním konvertorového plynu 

a plynočistírnou. Vsázku KK tvoří surové železo a ocelový odpad v poměru: 72 % sur. Fe 

a 28 % ocelový odpad. Hmotnost KK je různá, a to podle potřeb hutních podniků. Například 

v Třineckých železárnách, a.s. (dále již jen TŽ) je hmotnost KK zhruba 180 tun. Hlavním 

důvodem, proč se stal KK hlavním výrobním agregátem, je jeho schopnost zpracovávat 

surové železo, které má mnohem větší rozsah chemického složení. Dalšími důvody je vysoká 

efektivnost technologického procesu a nízké náklady na výrobu [3, 4]. 

2.2 Zpracování oceli na zařízeních sekundární metalurgie  

S ohledem na stále rostoucí požadavky zákazníků nelze použít surovou ocel 

vyrobenou například v KK bez jakýchkoliv dalších úprav. Díky těmto požadavkům 

na vlastnosti a kvalitu vyrobené oceli byla zavedena sekundární metalurgie, která slouží 

k finální úpravě a zlepšení vlastností vyrobené oceli. Rozlišujeme celou řadu technologických 

postupů na sekundární metalurgii. Kritérii rozdělení procesů na sekundární metalurgii jsou 

zařízení, na kterých daný proces probíhá (pánev nebo konvertor), zda proces probíhá 

za atmosférického či sníženého tlaku (vakuová metalurgie) a nakonec zda zařízení umožňuje 

dmýchání některého z inertních plynů (například argon), který slouží k chemické  

a tepelné homogenizaci. Metody sekundární metalurgie můžeme například rozdělit na: 

Postupy probíhající za atmosférického tlaku: 

 SL (Scandinavian Lancers) = Skandinávská tryska 

 TN (Thu sen Niederrhein) = TN tryska 

 LF (Ladle Furnace) = pánvová pec 

 AOD (Argon Oxygen Decarburisation) = oxidační oduhličení 

Postupy probíhající ve vakuu: 

 VD (Vacuum Degassing) = vakuové odplynění 

 VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation) = vakuové oxidační oduhličení 

 VAD (Vacuum Arc Degassing) = vakuové obloukové odplynění 

 ASEA – SKF = integrovaná pánvová pec 

 RH/DH = zdvižný nebo oběžný způsob vakuování oceli 
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Umožňuje-li daný technologický proces příhřev daného kovu nebo nikoliv, můžeme rozdělit 

sekundární metalurgii na: 

Postupy bez příhřevu kovu: 

 Proces SL, TN, VD 

Postupy s příhřevem kovu: 

 Proces LF, VAD, AOD, VOD, ASEA – SKF 

Jak již bylo uvedeno, slouží sekundární metalurgie ke zlepšení vlastností oceli, 

chemické a teplotní homogenizaci, odplynění, rafinaci a doladění na přesnou teplotu lití. 

Celková doba, kdy ocel opustí výrobní agregát (například KK), a projde všemi procesy 

na sekundární metalurgii až po zařízení na odlévání oceli, se může vyšplhat na několik desítek 

minut. Musíme si tedy uvědomit, že za takovou dobu může dojít ke zchladnutí oceli 

pod teplotu, která byla požadována na zařízení pro odlévání oceli. Proto je někdy nutností 

doladit ocel na přesnou teplotu lití. K tomuto procesu se využívají pánvové pece LF, 

kde probíhá ohřev pomocí elektrod a spodem je přiváděn do pece argon, který slouží 

k promíchávání taveniny. Taktéž lze docílit vysoké úrovně odsíření, jelikož pec obsahuje 

redukční strusku. Můžeme také provést legování oceli a tím docílit správného chemického 

složení a výborných vlastností oceli [5]. 

2.3 Plynulé odlévání oceli 

Po primární a sekundární etapě výroby oceli přichází na řadu odlévání oceli. Ocel 

můžeme odlévat do kokil, kdy produktem jsou ingoty, které poté putují na kovárny 

a válcovny nebo odléváme ocel na zařízení plynulého odlévání (dále již jen ZPO). Jen malá 

část vyrobené oceli je odlévána ve slévárnách do pískových forem nebo na ocelové odlitky.  

Technologie odlévání oceli do kolik prosperuje především v hutních podnicích, které 

se zaměřují na výrobu těžkých kovářských ingotů (například VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY, a.s.) či ingotů z jakostnějších ocelí. V současnosti je však nejvíce využívána 

metoda lití oceli na ZPO, kdy z celkové produkce oceli se odlévá přibližně 90 % právě na 

tomto zařízení a zbylých 10 % připadne především na odlévání do kokil [3]. 

Kontinuální lití se používá k masové produkci hutních kovů, kdy se odlévají dlouhé 

polotovary s konstantním průřezem. Ty později putují na válcovny a ročně ve světě tvoří více 

než 800 milionů tun oceli. Odlévané průřezy mohou mít pravoúhlý tvar a jsou pak využívány 
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pro válcování desek nebo plechů. Naopak z dlouhých výrobků s kruhovým průřezem 

se válcují dráty a bezešvé trubky, I profily, bramy tvarem I nebo H a dokonce i tenké proužky, 

tyče a další výrobky různých tvarů a rozměrů.  

Kontinuální lití je nejúčinnější způsob, jak docílit zpevnění a ztuhnutí velkých objemů 

taveniny do jednoduchých tvarů a přesných rozměrů s vysokou vnitřní a povrchovou kvalitou. 

Ve srovnání s podobnými technologiemi lití oceli, jako je například odlévání do kokil, má 

ZPO obecně vyšší investiční náklady, ale nižší provozní podmínky. Jedním z důvodů je fakt, 

že během odlévání na ZPO můžeme již docílit téměř shodného tvaru s konečným tvarem 

výrobku a tím následně snížit náklady na požadavky válcovny. To dělá z této technologie 

energetický a nákladově efektní proces [6]. 

2.3.1 Typy zařízení plynulého odlévání 

Existuje několik typů ZPO. Rozlišujeme tři ZPO a to vertikální, horizontální a radiální 

viz obr. 1. 

 

Obr. 1  Typy strojů pro plynulé lití [7] 

Při odlévání ocelí, které mohou tolerovat ohyb tuhnoucího licího proudu, je využíváno 

radiálního zařízení. Naopak krátké horizontální ZPO se používá v tom případě, chceme-li 

snížit celkovou výšku stroje a tím snížit požadavky na velikost hutních hal. V dnešní době 

se stále více prosazují licí zařízení ocelových plechů (ale i plechů z dalších kovů), které 

minimalizují požadavky na další válcování.  

Nedávné investice do technologií plynulého odlévání oceli proměnili tento proces 

do sofistikovaného, vysoce – technologického, procesu, kdy se 90 % vyráběné oceli ve světě 

odlévá právě tímto způsobem. Na radiálním ZPO jsou 50 – 200 tunové licí pánve 
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s roztavenou ocelí periodicky dodávány z hutního procesu výroby oceli tak, aby nedošlo 

k nedostatku oceli v mezipánvi a tím k přerušení licího proudu v krystalizátoru. Nákres 

uspořádání ZPO je zobrazen na obr. 2 [6]. 

 

Obr. 2  Schéma radiálního sochorového plynulého odlévání [7] 

2.3.2 Dodávka oceli z pánve do mezipánve 

Mezipánev obsahuje dostatečné množství taveniny oceli (plní funkci rezervoáru), aby 

nikdy nedošlo k přetržení licího proudu taveniny do krystalizátoru, a to ani při výměně pánví. 

Mezipánev může také sloužit jako rafinační nádoba a dochází zde k pohlcování škodlivých 

vměstků (pevné částice složené z křehkých oxidů), které vyplouvají na hladinu taveniny oceli, 

která je pokryta struskou. Jakékoliv vměstky, které nám zůstaly v tavenině, mohou tvořit 

povrchové vady během následných operací, jako jsou střípky (ošklivé podélné pruhy), které 

se někdy delaminují (separace vzájemně propojených vrstev) do proužků nebo puchýřů. 

Velké vměstky mohou také způsobovat lokální koncentrované vnitřní napětí, které snižuje 

odolnost proti únavě (kolik cyklů zatížení může uplynout, než daná část selže v provozu). 

Chceme-li zvýšit kvalitu výrobku, musí být tekutá ocel chráněna před atmosférou dvojí 

vrstvou strusky, která pokrývá každou nádobu na výrobu oceli a užitím keramických výlevek 

mezi nádobami. Jak již bylo řečeno, spodní vrstva strusky slouží k pohlcování vměstků 

a horní vrstva nám tvoří teplotní izolant, který zabraňuje ochlazování oceli. Není-li ocel 
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chráněna před atmosférou, pak dojde k reakci kyslíku ze vzduchu s taveninou za vzniku 

škodlivých oxidických vměstků v oceli (sekundární oxidace oceli – nebo-li reoxidace) [6]. 

2.3.3 Charakteristika proudění lázně v mezipánvi 

V mezipánvi dochází k řadě reakcí a dějům, jako je například ochlazování oceli, 

vyplouvání nekovových vměstků, reoxidace, reakce mezi struskou a kovem, dále reakce oceli 

s vyzdívkou a mnoho dalších. Pro zkoumání vlivu těchto dějů je velmi důležité znát dobu, 

kterou určitá část (element) oceli stráví v mezipánvi (retenční čas).  

Vlastnosti a požadavky tekuté oceli mají významný vliv na určení tvaru, velikosti a 

uspořádání mezipánve. Je-li například v mezipánvi dosaženo intenzivního promíchávání oceli, 

dojde ke zlepšení homogenity taveniny, ale naopak nevýhodou je nízká schopnost separace 

nekovových vměstků. Dalším příkladem může být velikost mezipánve. Zvětšením objemu 

mezipánve dosáhneme lepší kvality oceli, neboť bude dostatek času na separaci nekovových 

vměstků. Větší objem mezipánve nám také pomáhá při sekvenčním odlévání oceli, protože se 

výrazně zvýší hmotnost oceli a tím i zásoba pro všechny licí proudy. Bohužel při rostoucím 

objemu mezipánve se bude prodlužovat doba neustáleného proudění taveniny vlivem plnění a 

vyprazdňování mezipánve. 

Důležitou funkcí mezipánve je tedy zajistit dostatečné množství oceli pro všechny licí 

proudy. Pro dobrou povrchovou a vnitřní kvalitu kontislitku je důležité, aby fyzikální 

vlastnosti oceli byly na všech proudech přibližně stejné. U všech licích proudů by měla mít 

ocel stejné chemické složení, teplotu, obsah nekovových vměstků a také dynamické chování 

(například výtok z mezipánve). 

Pro vysokou jakost ocelí odlévaných na ZPO je důležitá analýza a cílená optimalizace 

lázně, která proudí v mezipánvi vlivem licích proudů a dodávky oceli z pánve. Výsledků lze 

dosáhnout pomocí experimentálních měření na různých provozech ZPO, ale více používanější 

metodou je fyzikální či numerické modelování tohoto procesu. Pro všechny způsoby měření 

je však jedním ze základních předpokladů stanovení retenčních časů v mezipánvi a provedení 

vizualizačních měření [8]. 

2.3.4 Primární zóna chlazení - Krystalizátor 

Z mezipánve proudí ocel výlevkami do krystalizátoru. Krystalizátor je srdcem 

každého provozu ZPO. Krystalizátor slouží k prvotnímu ochlazování oceli a nachází se 

v primární zóně chlazení. V této měděné, vodou chlazené nádobě dochází k ochlazování a 
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následnému tuhnutí předlitků, kdy vzniká pevná vnější kůrka na povrchu oceli, přičemž ve 

středu předlitku je stále tekuté jádro. Vzniklá vnější kůrka musí být dostatečně pevná na to, 

aby mohla odolávat vnějším vlivům, jako je mechanické napětí a deformace nebo působení 

ferostatického tlaku. V krystalizátoru dochází k ochlazování předlitku vlivem průtoku chladící 

kapaliny (nejčastěji voda) stěnou krystalizátoru a následného odvodu tepla (20 – 45 % 

veškerého tepla). Takže rovnoměrnost odvodu tepla bude ovlivňovat teplotní napětí nejen 

v krystalizátoru, ale i v předlitku.  

Jak již bylo uvedeno, tak krystalizátor je nádoba tvořena z mědi. Měď byla vybrána 

díky svým vlastnostem, a to především pro svou tepelnou vodivost, což zaručí vysoký odvod 

tepla. V dnešní době se již využívají k výrobě krystalizátoru i slitiny mědi (Cu-Ag, Cu-Cr, 

a další). Tyto slitiny vykazují mnohem delší životnost než u čisté mědi. Dle konstrukce 

můžeme krystalizátory rozdělit na tři typy: 

 Blokové 

 Trubkové 

 Deskové 

Důležitou skupinou jsou také zakřivené krystalizátory, které se využívají za účelem 

snížení celkové výšky ZPO. 

Dalším důležitým parametrem krystalizátoru je kromě ochlazování oceli jeho umístění 

na ZPO. Kdysi byly krystalizátory stacionární a nevykonávaly tak žádný pohyb. Díky tomu 

docházelo velmi často k přetržení licí kůrky. V dnešní době byly tedy vyvinuty krystalizátory, 

které vykonávají určitý pohyb vůči předlitku. Tomuto pohybu se říká oscilace krystalizátoru 

a díky ní se minimalizovalo přetrhávání licí kůrky předlitku a odtrhávání od stěn 

krystalizátoru. Ovšem i přes oscilaci krystalizátoru by mohlo snadno dojít k přetržení licí 

kůry. Proto se zavedly licí prášky, které pokrývají hladinu oceli v krystalizátoru a slouží 

k snížení tření mezi odlitkem a stěnou krystalizátoru [9]. 

Během odlévání tekuté oceli dochází k zanášení licího prášku do krystalizátoru, což 

ovlivňuje výslednou kvalitu odlitku. Proto se licí prášky používají především u odlitků větších 

rozměrů. Naopak při odlévání menších rozměrů se na místo licích prášku využívají mazací 

oleje, a to především rostlinné (řepkový olej, a další). Tyto mazací oleje můžeme rozdělit na 

tři části. První část shoří na povrchu taveniny a zabrání tak přístupu vzduchu do oceli. Druhá 

část se vypaří mezi taveninou a stěnou krystalizátoru, čímž dojde k zabránění smáčení stěn, a 

poslední část mazacích olejů snižuje tření mezi vrstvou předlitku a stěnou krystalizátoru [9]. 
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2.3.5 Sekundární zóna chlazení 

Jak již z názvu vyplývá, tak se sekundární zóna chlazení nachází za krystalizátorem. 

V této oblasti je předlitek ochlazován především vodou, která je vstřikována mezi válci, které 

vedou odlitek. Tato metoda ochlazování je velice důležitá, neboť výrazně ovlivňuje kvalitu 

předlitku z hlediska vzniku povrchových vad a středové segregace. Jakmile opustí předlitek 

krystalizátor, kdy je na povrchu vytvořena pevná kůrka a uvnitř je stále tekuté jádro, dochází 

k namáhání předlitku vlivem tažné, třecí, gravitační a ohýbací síly a také vlivem 

ferostatického tlaku k vyvolanému mechanickému napětí a deformaci, což nadále vede 

k trhlinám a prasklinám. Z tohoto důvodů je velice důležité, aby sekundární chlazení 

splňovalo následující požadavky: 

 Intenzivní a rovnoměrné ochlazování povrchu předlitku 

 Krátká doba kontaktu neodpařené vody s předlitkem 

 Regulovatelnost intenzity ostřiku 

V dnešní době se na ZPO používají dva základní typy chlazení, a to buď 

jednosložkové, nebo dvousložkové systémy [9]. 

2.3.6 Terciární zóna chlazení 

Konec celého technologického procesu na ZPO je ukončen terciární oblastí chlazení. 

Tato oblast je tvořena systémem tažných válců s vodící dráhou, u radiálního ZPO pak rovnací 

stolicí a na konci se nachází dělící zařízení.  

Jako dělící zařízení se používá u odlitků menších průřezů obyčejných stříhacích nůžek 

a u odlitků větších průřezů a rozměrů se používá nejčastěji pálicí zařízení. Toto zařízení, které 

je tvořeno hořáky, se musí pohybovat stejnou rychlostí, jakou se pohybuje odlitek. Díky tomu 

je dosaženo přesných rozměrů odlitku [9]. 

2.4 Licí prášky a jejich vliv na výslednou kvalitu plynule litých předlitků 

Jak již bylo výše zmíněno, v oblasti krystalizátoru je hladina oceli pokryta licími 

prášky. Licí prášky plní hned několik funkcí: 

 Zajišťují optimální průběh tuhnutí odlévané oceli uvnitř krystalizátoru 

 Odvádí teplo 

 Plní tepelnou a chemickou izolační funkci 

 Absorbují vměstky 
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 Produkují tekutou strusku 

 Slouží jako lubrikant proti tření povrchu předlitku a stěny krystalizátoru 

V dnešní době můžeme nalézt nepřeberné množství licích prášků, které se liší různými 

vlastnostmi. Licí prášky pro ZPO se za posledních 25 let vyvinuly na vysokou úroveň. Tento 

vývoj licích prášku byl většinou prováděn stylem pokusu a omylu, kdy licí prášek z jednoho 

závodu byl předán závodu podobnému, který odléval téměř totožnou ocel. Hutní závody si 

pak jen doladily tento prášek podle požadavků svých zařízení a technologií. Tím byla 

zajištěna vyšší efektivnost procesu na ZPO, neboť díky licím práškům byla zvýšena 

povrchová kvalita odlitků. Během odlévání tekuté oceli jsou licí prášky vystaveny 

obrovskému teplotnímu gradientu. Spodní vrstva licího prášku se nachází v tekutém stavu 

a naopak vrchní vrstva prášku se stává plastická až téměř tuhá. Navíc licí prášky zastávají 

v krystalizátoru funkci strusky, a tak nejenže chrání taveninu před stykem se vzduchem, 

ale musí také pohlcovat nekovové vměstky, které vyplouvají z oceli. Z tohoto důvodů je 

velmi obtížné navrhnout takový licí prášek, který by splňoval všechny potřebné vlastnosti. 

Proto existuje v dnešní době široký sortiment průmyslově používaných licích prášků 

k dosažení požadované jakosti výrobků [10]. 

2.4.1 Vlastnosti licích prášků 

Jak již bylo uvedeno dříve, tak vlastnosti licích prášků hrají velmi důležitou roli při 

odlévání oceli. Fyzikální a chemické vlastnosti mají zásadní vliv na povrchovou kvalitu 

předlitku. Nejdůležitějšími vlastnostmi licího prášku jsou bezesporu teplota krystalizace, 

rychlost tavení, odvod tepla a v neposlední řadě viskozita [11]. 

2.4.1.1 Dynamická viskozita 

Stupeň viskozity licího prášku nám určuje především chemické složení a teplota. 

Viskozita nám určuje, jak vysoký bude stupeň tření mezi stěnou krystalizátoru a povrchem 

předlitku a taky má vliv na tepelný tok v krystalizátoru. Snížením viskozity dosáhneme 

rovnoměrného odvodu tepla v krystalizátoru, neboť je dostatek času na tvorbu a doplňování 

sklovité vrstvy ve struskovém filmu. Chceme-li dosáhnout rovnoměrného odvodu tepla, je 

nutné sledovat dynamickou viskozitu licího prášku (η) a licí rychlost (v). Mezi těmito 

veličinami existuje vztah, který je popsán rovnicí:       . Během různých pokusů a měření 

v provozních podmínkách bylo zjištěno, že při příliš vysoké viskozitě vzhledem k rychlosti 

lití nemůže licí prášek plynule vtékat k menisku a nevytvoří film o rovnoměrné tloušťce mezi 

licí kůrkou a stěnou krystalizátoru a při opačných podmínkách zase dochází k zaplňování 
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prostoru licím práškem. Při nižší viskozitě nám naopak stoupají nároky na spotřebu licího 

prášku. Kompromisem je tedy zvolit vhodný licí prášek s vhodnou viskozitou k licí 

rychlosti [11]. 

2.4.1.2 Teplota krystalizace 

Tato teplota nám většinou napoví, jak velká část mezery mezi stěnou krystalizátoru 

a licí kůrkou předlitku bude zaplněna ztuhlou hmotou licího prášku. Při vysoké teplotě 

krystalizace taveniny nám dojde ke ztuhnutí části licího prášku a vytvoření mikropórovité 

vrstvy, která brání lepšímu odvodu tepla. Naopak při poklesu teploty likvidu by se měla snížit 

teplota krystalizace na takovou úroveň, aby byla zajištěna tekutá vrstva licího prášku sloužící 

k vazkému mazání [11]. 

2.4.1.3 Tepelný tok a rychlost tavení 

Rychlost tavení je ovlivněna obsahem uhlíku v oceli a kontroluje nám množství 

vzniklé struskové vrstvy. Tato rychlost by neměla překonat rychlost spotřeby licího prášku 

a hraje důležitou roli při optimalizaci celého procesu. Dalším faktorem ovlivňujícím tento 

proces je odvod tepla v krystalizátoru, kdy přestup tepla probíhá vedením (kondukce), 

prouděním (konvekce) a sáláním (radiace). Právě tepelný tok ovlivňuje rychlost tuhnutí 

předlitku v krystalizátoru. Tepelný tok se především ovlivňuje chemickým složením licího 

prášku a pro různé typy ocelí je tento tepelný tok menší respektive větší [11]. 

2.4.2 Volba licího prášku 

Pro správný výběr licího prášku je nutné znát jeho vlastnosti, požadované chemické 

složení, a znát děje, které probíhají v krystalizátoru. Musíme si uvědomit, že licí prášek 

přichází do styku s roztavenou ocelí o vysoké teplotě na straně jedné, a na straně druhé 

se stýká se studenou stěnou krystalizátoru. V dnešní době existuje na jeden typ oceli celá řada 

licích prášků, které se mezi sebou liší hlavně chemickým složením. Velký význam zde hrají 

i vlastnosti licích prášků, jako je rychlost tavení, viskozita, bazicita, teplený tok a 

krystalizační teplota. Obecně lze tedy shrnout, že úkolem každého technologa na ZPO je 

vybrat takový licí prášek, který bude odpovídat vlastnostem a požadavkům právě odlévané 

oceli. Chceme tedy, aby se z licího prášku stal lubrikant o požadované viskozitě, bazicitě a 

chemickém složení, který bude zabraňovat tření mezí odlitkem oceli a stěnou krystalizátoru a 

jeho fyzikálně-chemické vlastnosti budou v souladu s termo-mechanickými charakteristikami 

systému [11]. 
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2.4.3 Vliv licího prášku na povrchovou kvalitu předlitku 

Licí prášek ovlivňuje povrchovou kvalitu předlitku velmi výrazně. Podle jeho 

chemického složení a vlastností můžeme zamezit vzniku trhlin a prasklin. Také díky vrstvě 

strusky vytvořené z licího prášku na povrchu taveniny v krystalizátoru můžeme docílit 

pohlcování nekovových vměstků a tím zabránit trhlinám. Dále nám licí prášek slouží jako 

mazadlo mezi stěnou krystalizátoru a ztuhlým ocelovým pláštěm, čímž zabraňuje menším 

trhlinkám na povrchu předlitku z důvodu třecích sil mezí stěny krystalizátoru a povrchem 

odlitku. Další důležitou rolí licích prášků je odvod tepla, tedy určování rychlosti tuhnutí oceli. 

Všechny vlastnosti licích prášků nám tedy nějak ovlivňují povrchovou kvalitu předlitku [11]. 
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3 TUHNUTÍ PERITEKTICKÝCH OCELÍ. 

I když se dnes naprostá většina ocelí odlévá na ZPO kvůli energetické úspoře 

a zlepšení kvality povrchu odlitku, tak ani zde není situace ideální a dochází zde ke vzniku 

mnoha vad. Abychom byli schopni porozumět příčině a vzniku těchto nežádoucích prvků, je 

nutné pochopit mechanismus tuhnutí oceli. Musíme si uvědomit, že uplyne nějaký čas od 

doby, kdy je ocel přiváděná do krystalizátoru až po dobu, kdy dorazí odlitek k dělícímu 

zařízení. Při střední licí rychlosti a při odlévání předlitku např. o rozměrech 150 x 150 mm 

na ZPO urazí tuhnoucí objem taveniny přibližně 12 m (metalurgická délka). Na radiálním 

ZPO navíc dochází ke změně gravitační síly, to znamená, že působení gravitace na ztuhlý 

objem taveniny se změní o 90°. Zmíněná doba je sice podstatně kratší než u typického 

ocelového ingotu, je však dost dlouhá na to, aby se během ní postupně vytvořily rozdílné 

produkty krystalizace: povrchová vrstva, pásmo kolumnárních krystalů a vnitřní oblast 

ekviaxiálních krystalů a také, aby se mohly projevit nežádoucí mechanismy jako je například 

makrosegregace [12]. 

Z důvodů nerovnovážných procesů ochlazování a ohřevu oceli (krystalizace) je velmi 

obtížné popsat tepelné chování oceli. Výrazným faktorem, který ovlivňuje termofyzikální 

vlastnosti oceli, je dendritická segregace doprovodných a legujících prvků během chladnutí 

oceli.  

Zvláště složitá je problematika tuhnutí peritektických ocelí a stanovení teploty 

peritektické transformace, respektive peritektické reakce, při určování teploty likvidu a solidu. 

Za pozornost stojí i studium vlivu obsahu prvků (ať už přimíšených nebo legujících) 

na oblasti peritektické reakce. 

Je známo, že uhlíkové oceli s peritektickým složením (obsah uhlíku 0,1 až 0,16 

hm. %) vykazují trhliny na povrchu především při odlévání na ZPO. Často se tato náchylnost 

přičítá objemovým kontrakcím (staženinám), spojených s peritektickým tuhnutím, které je 

popsáno reakcí: liquid (L) + primární fáze (δ) → sekundární fáze (γ) [13]. 

3.1 Teorie peritektické reakce a transformace 

Jak již bylo zmíněno výše, je nesporné, že peritektické tuhnutí probíhá prostřednictvím 

dvou mechanismů, a to peritektickou reakcí, respektive peritektickou transformací. Proces 
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peritektické reakce a transformace začíná při teplotě 1499 °C v rozmezí koncentrace uhlíku 

0,08 – 0,53 hm. % za rovnovážných podmínek a to v metastabilním systému Fe – C.  

Oblast peritektického tuhnutí H - B (obr. 3) lze rozdělit na dvě části H - J a J - B. 

V oblasti mezi body H- J je počáteční stav před peritektickou reakcí δ- ferit + tavenina, při 

snížení teploty pod 1499 °C dojde v systému k transformaci a z původního stavu přejde 

systém do termodynamicky stabilnějšího stavu podle schéma: δ - ferit + tavenina → δ- ferit + 

γ (austenit). V oblasti ohraničené body J - B dojde při poklesu teploty pod 1499 °C 

k transformaci δ - feritu na fázi γ, přeměna probíhá podle schéma: δ - ferit + tavenina → 

γ + tavenina. Podle Kerra lze rozlišit dva peritektické systémy (peritektickou reakci 

a peritektickou transformaci). Při peritektické reakci jsou podle Kerra všechny tři fáze δ - 

ferit, austenit (γ) a tavenina ve vzájemném kontaktu. Při peritektické transformaci jsou 

tavenina a δ - ferit odděleny fází γ [13]. 

Obr. 3  Metastabilní diagram Fe - C [14] 

 

3.2 Proces tuhnutí 

Pomocí různých programů dokážeme provádět simulace difuzní transformace 

s pohybujícími se hranicemi. Například program DICTRA (difuzní řízené transformace) nám 
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integruje kinetickou a termodynamickou stránku procesu do databáze a řeší jednorozměrné 

difuzní rovnice ve vícesložkových systémech. Nebo pomocí programu ThermoCalc, což je 

program sloužící k výpočtu teplot likvidu a solidu, ale i fázových transformací, křivek 

ochlazování, tepelných kapacit a tepel během fázových změn. Na obr. 4 je schematicky 

znázorněná simulace tuhnutí [15].  

 

Obr. 4  Simulace tuhnutí peritektické oceli [15] 

 

Na obr. 4 můžeme vidět celkem tři stádia [15]: 

a) Před začátkem tuhnutí, t = 0 

b) V průběhu primárního tuhnutí, kdy t = t1 a dochází k nukleaci a růstu fáze δ 

c) V průběhu peritektické transformace, t = t2  

3.3 Vlastnosti peritektických ocelí 

Jak již bylo zmíněno dříve, tak u peritektických ocelí dochází během ochlazování 

k přeměně delta feritu na austenit. Právě změna těchto fází a jejich rozdílnosti 

v mechanických vlastnostech způsobují negativní chování oceli během tuhnutí 

v krystalizátoru.  
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3.3.1 Tahové vlastnosti 

Citlivost trhlin je funkcí mechanických vlastností ztuhlého pláště (povrchu) oceli. 

Ukazuje se, že pevnost v tahu a tažnost při tuhnutí závisí na velikosti ztuhlé části a poměru 

fází. Na základě těchto poznatků byly odvozeny následující rovnice (1) – (4): 

   
   

                 (1) 

   
   

                  (2) 

   
   

                 (3) 

   
   

                 (4) 

kde fi je podíl fáze i, i může být s, δ nebo γ;   
   

 je pevnost v tahu a   
   

 je prodloužení  

fáze i [15]. 

3.3.2 Zmenšení objemu (kontrakce) 

Tepelné smrštění vyvolané růstem fáze během tuhnutí lze vypočítat pomocí 

odvozených matematických výrazů [15]: 

         
 
      

    

 

   (5) 

kde        je tepelná kontrakce při teplotě T;         a       jsou hustoty při referenční teplotě 

     respektive teplotě  . V případě peritektické transformace, kdy se jedná o několik fází, lze 

průměrnou hustotu při teplotě   vypočítat pomocí následujícího výrazu: 

     
 

  
     

     
 

 
   

 (6) 

kde       a         jsou podíly fází a hustoty, respektive pro každou z n fází koexistují při 

teplotě  . Hustota fází může být zjištěna použitím navrhované rovnice a to v závislosti na 

teplotě a chemickém složení [15]. 

3.4 Licí prášky pro peritektické oceli 

Výběr licích prášku pro peritektické oceli je o něco složitější, neboť u těchto typů ocelí 

dochází během tuhnutí k přeměně delta feritu na austenit a rozdílné mechanické vlastnosti 

těchto fází vyžadují rozlišné požadavky na vlastnosti licích prášků. Obecně jsou preferovány 

tyto vlastnosti licích prášků [11]: 
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 Bazicita větší než 1 

 Vysoká rychlost tavení 

 Nižší tepelný tok 

 Nízká viskozita při teplotě 1300 °C 

 Vysoká teplota krystalizace 

 Větší krystalická vrstva ve struskovém filmu 
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4 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI 

CHOVÁNÍ LICÍHO PRÁŠKU BĚHEM ODLÉVÁNÍ 

PERITEKTICKÝCH OCELÍ 

V této kapitole bude postupně rozebrána problematika licích prášků a jejích funkčnost 

v různých provozech, proces tuhnutí peritektických ocelí a různé typy licích prášků použité 

při odlévání peritektických ocelí na ZPO na základě poznatků čerpaných z aktuální 

celosvětové literatury. 

4.1 Funkčnost licích prášků na podobných zařízeních ZPO 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, tak většina povrchových vad vzniká 

v menisku uvnitř krystalizátoru. Zda se vady šíří do trhlin, závisí především na přenosu tepla 

ve zbývajících částech krystalizátoru a na podmínkách na výstupu pod krystalizátorem. 

Pro optimální kvalitu povrchu je třeba zajistit konzistentního přenosu tepla v krystalizátoru, 

rovnoměrného tuhnutí předlitku a důkladné mazání skrz krystalizátor. Jak přenos tepla, tak  

i mazání je ovlivněno typem licího prášku, tvarem a stavem samotného krystalizátoru  

a procesy uvnitř krystalizátoru, které mají vliv na stabilitu menisku. Dá se tedy říci, že je to 

působení mezi licím práškem a licím strojem, které nám určuje kvalitu povrchu předlitku.  

V literatuře [16] Continuous casting mould powder and casting process interaction: 

why powders do not always work as expected autora B. G. Thomase, která se zabývá 

některými z výše uvedených interakcí, byl proveden rozbor funkčnosti licích prášku na 

podobných zařízeních plynulého odlévání v různých závodech. Autoři se především zaměřili 

na to, proč někdy licí prášky nefungují tak, jak se očekávalo. Licí prášky mohou úspěšně 

pracovat na jednom licím zařízení, ale na podobném zařízení se zdánlivě stejnými 

podmínkami se chovají úplně jinak. Díky tomu vznikla práce, kdy se hlavní technologové 

z podniku Corus (UK) rozhodli kontrolovat výběr licích prášků a jejich výkon. 

V prezentované práci je využito poznatků interdisciplinární spolupráce mezi dodavateli licích 

prášků a odběrateli (Corus), které pocházejí z jejich vlastního firemního programu na vývoj 

licích prášků, a příkladů a dat shromážděných v rámci Corus (UK) s podporou příkladů ze 

současné literatury [16]. 
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Uvedené příklady převzali autoři [16] z práce provedené v závodě Corus (UK), kde se 

soustředí na bramové zařízení plynulého odlévání v Scunthorpe a Teeside. Podrobnosti 

ohledně označení prášku, chemického složení a jejich využití s ohledem na typ oceli 

zkoumaných v Scunthorpe a Teeside jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1  Přehled složení použitých licích prášků [16] 

Licí 

prášek 

Typ 

oceli 

Chemické složení (hm. %) Vypočítaná 

viskozita 

(1300 °C) 
CaO SiO2 Al2O3 MnO K2O Na2O CaF2 

SB 

Standard 

<0,17%C 

Steels 

32,30 40,69 8,38 0,12 0,12 5,378 11,69 7,351 

SD 

Trial 

Peritectic 

Carbon 

Steel 

33,76 34,45 5,44 0,13 0,35 6,59 12,65 2,340 

SH 

Trial 

Peritectic 

Carbon 

Steel 

32,00 38,95 6,20 0,16 0,44 7,43 14,23 2,840 

TA 
<0,085% 

C Steels 
23,90 41,71 5,74 0,06 0,70 9,98 15,53 3,724 

TB 
>0,145% 

C Steels 
29,98 41,75 4,82 0,06 0,66 8,13 13,62 3,430 

TC 

Peritectic 

Carbon 

Steels 

33,19 38,4 8,60 0,04 0,12 5,23 11,33 6,767 

TG 
>0,15% 

C Steels 
23,26 40,93 5,31 0,09 0,66 10,24 15,93 3,22 

TH 

Peritectic 

Carbon 

Steels 

34,96 38,61 5,36 3,79 0,18 5,19 9,76 10,090 

 

V průběhu sběru dat v Scunthorpe bylo zkoumáno téměř 200 taveb a z poloviny z nich 

byly odebrány vzorky strusky z krystalizátoru, a to mezi 10 – 30 minutou během celého 

procesu lití. Aby bylo možné odstranit některé variability v datovém souboru, použili při 

analýze pouze odlitky středně peritektických uhlíkových ocelí o formátu širokém 1 830 mm. 

Soubor dat z Teeside obsahoval informace o více než 450 tavbách, přičemž vzorky 

odebírali z bramového ZPO. Bohužel v Teeside nejsou stanoveny žádné šířky odlévaných 

formátů, jako v Scunthorpe, a proto se v praxi využívá nastavení šířky stěn krystalizátoru při 

odlévání tak, aby se splnily požadavky zákazníka. Aby se tak snížila variabilita v datovém 

souboru, vybrali pouze desky se šířkou mezi 1 750 – 1 830 mm. Opět vybrali jen odlitky 

středně peritektických uhlíkových ocelí. 
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V Corus (UK) mají systém monitorování teploty v krystalizátoru (MTM), který je 

nainstalován na obou odlévárnách, jak v Scunthorpe, tak i v Teeside. U obou ZPO byly také 

zkoumány povrchové vady a podélné trhliny [16]. 

4.1.1 Vliv množství Al2O3 na povrchovou kvalitu předlitků 

Během rozvoje programu licích prášků na bramovém ZPO v Scunthorpe Works se 

prováděly tři zkoušky pro používání SD prášku, který měl sloužit jako potencionální náhrada 

za standardní prášek SB. Hlavní technologové v Scunthorpe Works řešili především snížení 

výskytu podélných trhlin. Nakonec se jim povedlo odstranit hrubé trhliny, ale vyskytl se 

velký problém, kdy začali vznikat velmi jemné trhlinky způsobené oscilací krystalizátoru. 

Výrobce SD prášku tedy doporučoval udělat pokusy na základě výsledků ze dvou podobných 

Evropských odléváren produkujících ekvivalentně dlouhý výrobek peritektické jakosti. Údaje 

ze všech tří pokusů byly rozdílné. Technologové si jejich nesrovnalosti spojovali 

s vyplouváním oxidu hlinitého (Al2O3) na povrch struskové lázně. V případě, že by 

vyplouvání Al2O3 bylo nízké a vykazovaly by se mnohem nižší hodnoty než u Evropských 

zařízení, podélné trhliny by se zhoršily, což bylo považováno za důsledek špatného výběru 

lubrikantu. V případě, že by vyplouvání Al2O3 bylo na podobné úrovni jako v Evropských 

závodech, pak by podélné trhliny nebyli ani lepší, ani horší. Ve snaze překonat zjevný 

problém s Al2O3 navrhl výrobce používat upravenou verzi (prášek SH, jehož výroba i použití 

je běžná kdekoliv jinde v Evropě) s vyšším obsahem Al2O3. Provedli tedy pokusy na ZPO 

s použitím prášku typu SH a výsledkem byly rozsáhlé podélné trhliny v každé desce a to i 

přesto, že vyplouvání Al2O3 bylo na podobné úrovni jako na Evropských zařízeních, kde se 

tento prášek používá. Měli tedy za úkol najít alternativní mechanismus a vysvětlit proč prášek 

nefunguje [16]. 

4.1.2 Vliv tvaru krystalizátoru 

Během společného evropského výzkumného programu bylo odebráno několik vzorků 

licích strusek a struskových vrstev z bramového ZPO v Sidmar (Belgie) s využitím jejich 

prášku SH při odlévání peritektických ocelí. Bylo zjištěno, že výskyt podélných trhlin byl 

nízký a jen u několika vzorků byly objeveny lehké trhlinky, které souvisely s velkou teplotní 

variabilitou uvnitř krystalizátoru. V Corus Teeside Works prošel prášek typu SH významnými 

testy s různými výsledky. Ačkoliv nezjistili žádné velké podélné trhliny, našly se místa 

s malými trhlinami, které vyžadovaly povrchovou úpravu na podstatně vyšší úrovni než při 

použití běžného licího prášku. Přitom vyplouvání Al2O3 bylo na podobné úrovni jako 



22 

 

GAJDACZ, R.: Vliv licího prášku na povrchovou kvalitu sochorů během plynulého odlévání peritektických ocelí. 

Bakalářská práce. Katedra metalurgie a slévárenství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-

Technická univerzita Ostrava, duben, 2013. 

v Sidmar a Scunthorpe. Analýza dat jim naznačila, že významnou měrou ke vzniku trhlin 

přispěl tvar krystalizátoru, který měl za následek rozdíly ve výkonu licího prášku. Toto 

tvrzení autoři podpořili dalšími výzkumy. Autoři tedy uvádí, že tepelné a mechanické chování 

stěn krystalizátoru narušuje povrchovou kvalitu předlitku. Je tedy zajímavé, že na 

povrchovou kvalitu peritektických ocelí má vliv samotný tvar krystalizátoru [16]. 

4.1.3 Vliv technologie výroby oceli na povrchovou kvalitu předlitků  

Autoři [16] se zaměřili i na hodnocení účinnosti licího prášku v závislosti na použité 

technologii výroby oceli, kde sledovali míru vyplouvání oxidu hlinitého, tepelnou variabilitu 

v krystalizátoru a míru podélného praskání. V tab.2 je přehled použitých technologií a míra 

účinnosti vyplouvání vměstků a tepelná variabilita v krystalizátoru. Jednotlivé zkratky 

technologií značí: 

 F = Licí pánev  

FS = Licí pánev, homogenizace mícháním a konečná úprava na licí zařízení 

FH = Licí pánev a pánvová pec 

FD = Licí pánev a vakuové odplynění 

FHD = Licí pánev, pánvová pec a vakuové odplynění 

Bylo zjištěno, že způsob vedení technologie výroby oceli významně ovlivňuje 

celkovou účinnost licích prášků, ať už co do množství vymlouvaných vměstků tak i úrovně 

tepelné variability v krystalizátoru, jež ovlivňují míru podélného praskání předlitků 

vyráběných z peritektické oceli. Jako nejúčinnější se jevila technologie FHD, kde bylo při 

zpracování oceli použito pánvové pece a vakuovací stanice. V tab. 2 lze také vidět, jak se 

změnily hodnoty vyplouvání vměstků a tepelná variabilita v krystalizátoru, jestliže se přešlo 

z odlévání taveb, kdy byla ocel vyrobená stejnou cestou na celé licí sekvence rozdílných 

technologií výroby oceli, například FD, FD, FS a FD. Tab.2 také ukazuje, že vyplouvání 

oxidu hlinitého do strusky v krystalizátoru a tepelná variabilita v krystalizátoru pro posloupné 

tavby vyráběné různými ocelářskými cestami vykazují mnohem vyšší hodnoty. Tento nárůst 

pak odpovídá zvýšení podélného praskání [10]. 
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Tab. 2  Vyplouvání vměstků a tepelná variabilita v krystalizátoru během ocelářských 

pochodů v Scunthorpe za použití standardního prášku SB [16] 

Technologie výroby oceli 

Vyplouvání Al2O3  
Tepelná variabilita 

v krystalizátoru 

Průměr Odchylka Průměr Odchylka 

F 1,873 0,430 2,312 0,875 

FS 1,658 0,416 2,003 0,783 

FH 1,496 0,468 2,064 0,878 

FD 1,520 0,444 1,826 0,369 

FHD 0,8235 0,557 1,524 0,349 

Licí sekvence rozdílných technologií 

výroby oceli 

Vyplouvání Al2O3 
Tepelná variabilita 

v krystalizátoru 

Průměr Odchylka Průměr Odchylka 

F v sekvenci FS, FS, F, F 2,340 0,497 2,640 0,894 

F v sekvenci FD, FD, FD, F 2,264 0,782 2,693 0,899 

FS v sekvenci FD, FS, FD, FD 1,715 0,470 2,314 0,657 

FS v sekvenci FD, FD, FS, FD 1,839 0,357 2,354 0,754 

FS v sekvenci FD, FD, FD, FS 1,987 0,642 2,460 0,875 

FS v sekvenci FD, FD, FS, FS 2,064 0,659 2,598 0,953 

FH v sekvenci FD, FH, FD, FD 1,530 0,499 2,156 1,006 

FH v sekvenci FD, FD, FD, FH 1,592 0,533 2,005 0,904 

FD v sekvenci FHD, FHD, FD, FD 1,489 0,494 2,645 0,840 
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4.1.4 Podmínky v menisku a uvnitř vzduchové mezery mezi licím proudem 

a stěnou krystalizátoru 

Je nesporné, že podmínky v krystalizátoru mohou mít vliv na vnikání strusky, 

umístěné na hladině krystalizátoru, do vláknitých mezer krystalizátoru, což bude mít vliv 

na povrchovou kvalitu předlitku. Mezi určující podmínky patří [16]:  

 Charakteristika oscilace krystalizátoru 

 Úroveň rázů krystalizátoru a ovládání hladiny oceli v krystalizátoru 

  Množství průtoků chladící kapaliny v krystalizátoru 

 Vývoj, spotřeba a odstranění strusky v krystalizátoru 

 Spotřeba licích prášků 

 Míra natavení licích prášků 

 Změny v chemickém složení strusky, které modifikují viskozitu strusky 

Jako jeden z velmi důležitých činitelů, které ovlivňují povrchovou kvalitu plynule 

litého předlitku, se ukázal vliv výšky hladiny strusky v krystalizátoru. Pokud totiž výška 

strusky v krystalizátoru dosáhne určité tloušťky, dojde ke zhroucení okraje na menisku mezi 

stěnou krystalizátoru a předlitkem.  

Autoři [16] díky analýze údajů ze stěny krystalizátoru v Scunthorpe naznačili, že se 

v průběhu zhroucení, pohlcování a opětovného růstu okraje strusky zhoršují trhliny, což 

ukazuje na poruchu mazání. Velké těžké okraje strusky před zhroucením můžou také zvětšit 

tvarovací vláknitou mezeru, a to přitékáním většího množství strusky a jejího tuhnutí až po 

okraj nebo mohou zabránit doplňování strusky do mezer. Také bylo prokázáno, že růst a 

struktura strusky se liší pro různé typy licích prášků a třídy oceli. Kromě toho bylo zjištěno, 

že interakce okraje strusky s meniskem má vliv na počáteční tvorbu licí kůry. 

Rolí strusky je rovněž zajistit konzistentní a jednotný přenos tepla v krystalizátoru. To 

znamená, že strusková vrstva musí mít konstantní tloušťku po obvodu krystalizátoru a musí 

mít konstantní vlastnosti přenosu tepla.  

Vrstva strusky řídí přenos tepla z mezipánve do měděného krystalizátoru. Bylo 

potvrzeno, že mezifázová odolnost proti teplotnímu toku se zvyšuje s rostoucí krystaličností a 

zvyšující se tloušťkou vrstvy strusky. Jeden z experimentů také ukázal, že rozdělení 

krystalické fáze má vliv i na mezifázovou odolnost. Tato pozorování jsou zejména důležitá 

v případě zkoumání struktury vrstvy strusky. Obr. 5 a 6 nám ukazují dvě vrstvy strusky 
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pořízených ze sousedních licích proudů bramového ZPO číslo 1 v Teeside za použití licího 

prášku typu TH. Jak lze vidět, tak kvalita povrchu z  proudu 2 je horší než u proudu 1. 

Na základě mikroskopické analýzy lze shrnout struktury vrstev takto: 

 Variabilní pórovitost byla pozorována v celé tloušťce vzorku 

 Velikost pórů se pohybovala obvykle mezi 2 a 20 mikrony, ovšem vyskytly se i 

některé póry větší než 50 mikronů 

 Byla zjištěna přítomnost mnoha kovových kapiček ve vrstvě strusky, které byly 

náhodně rozmístěny 

 Objevily se dutiny spojené se smršťováním při tuhnutí 

  

Obr. 5  Struskový film z tavby oceli peritektické 

jakosti z licího proudu 1 za použití prášku 

‘TH’ [16] 

Obr. 6  Struskový film z tavby oceli peritektické 

jakosti z licího proudu 2 za použití 

prášku ‘TH’ [16] 

 

Tato pozorování jím naznačila, že vrstva strusky pro konkrétní licí prášek může mít 

mnoho podob a tím pádem může jakkoliv ovlivňovat přenos tepla v krystalizátoru. Podoba 

vrstvy strusky může být důsledkem podmínek v krystalizátoru, frekvencí tání prášku 

v dané oblasti (vertikální přenos tepla) a elementárním vyplouváním v aktuální oblasti. 

Pokud dojde ke změně struktury ve struskové vrstvě v místě obvodu krystalizátoru, pak by 

měla být změna detekována pomocí termočlánků umístěných v krystalizátoru. Je však také 

možné, a to jakkoliv, že dobře lokalizovaná změna struktury nemůže být detekována ani 
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individuálním termočlánkem. V tomto případě autoři uvádí, že místní odlišnosti ve struktuře 

struskové vrstvy nijak neovlivní kvalitu povrchu předlitku [16]. 

Z rozboru tohoto příspěvku vyplynulo, že: 

 Přechod licího prášku z provozně úspěšné odlévárny na zdánlivě podobnou 

odlévárnu při stejné výrobě oceli pomoci podobných technologií není vždy 

nejlepší a nejúspěšnější. 

 Autoři prokázali, že zatížení oxidu hlinitého při výrobě oceli a samotná konstrukce 

krystalizátoru bude mít vliv na výkon licího prášku. 

 Na kvalitu povrchu předlitku mají vliv hutní technologie, rozdíly 

v mineralogickém doladění licích prášků, neočekávané změny chemického složení 

strusky, podmínky v krystalizátoru a to zejména v menisku, a povaha vrstvy 

strusky v rámci vláknitých mezer v krystalizátoru [16]. 

4.2 Využití diferenční termické analýzy (DTA) při studiu tuhnutí 

peritektické oceli 

V kapitolách 2.1 a 2.2 byla popsána peritektická reakce respektive peritektická 

transformace. Pomoci různých programů můžeme provádět simulace difuzní transformace. 

Aby bylo možné simulovat růst fáze během tuhnutí dané oceli, je nutné určit tepelný vývoj a 

rozteč sekundárního dendritického ramene λ. Uvedený tepelný vývoj určuje tepelný tok nebo 

rychlost chlazení. λ tedy závisí na rychlosti ochlazování a je často vyjadřována jako funkce 

času tuhnutí.  

V  práci [15] Description of the Hypo-peritectic Steel Solidification under continuous 

cooling and crack susceptibility popisovali autoři tuhnutí vícesložkové peritektické oceli 

s cílem popsat růst fází. V první fázi tohoto experimentu byla použita diferenční termická 

analýza (DTA) [15]. 

Termická analýza spadá pod experimentální analytické metody, při nichž sledujeme 

fyzikální vlastnosti zkoumané látky v závislosti na teplotě nebo čase. Sledujeme tedy změny 

fyzikálně chemických vlastností látky, kterou zkoumáme při ohřevu. Pomocí metody DTA se 

u látky sledují endotermické nebo exotermické tepelné efekty (uvolňování nebo spotřeba 

tepla), a to díky fyzikálním nebo chemickým změnám v závislosti na lineárně rostoucí nebo 

klesající teplotě. Tyto tepelné efekty vyjadřují změnu tepelného obsahu vzorku a zjišťují se 
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pomocí diferenční metody. Tím se myslí, že se teplota vzorku porovnává se srovnávacím 

vzorkem a rozdíl mezi nimi se graficky znázorňuje v závislosti na čase nebo teplotě [17]. 

Obr. 7 nám ukazuje schéma experimentálního přístroje, který slouží k provádění 

tepelných analýz ohřevem.  

 

 

 

 

1) vstup/výstup argonu, 2) uhlíkové 

cívky, 3) kelímek z hliníku, 4) tavenina, 

5) termočlánek typu B, 6) hliníková tyč, 

7) izolace z hliníku, 8) tepelná obrazovka, 

9) hliníková trubice, 10) pneumatický 

systém, 11) systém pro sběr dar,  

12) osobní počítač 

Obr. 7  Schéma experimentálního přístroje pro termickou analýzu [15] 

Zařízení, použité pro studium růstu fází u peritektické oceli v literatuře [15], bylo 

sestaveno z vertikální odporové pece s hlinitou trubkou, uvnitř se nachází pohyblivý 

mechanismus, který drží kelímek se vzorkem taveniny. Pohyblivý systém byl ovládaný 

pneumatickým mechanismem, který umožňuje rychlý pohyb vzorku s taveninou podél 

podélné osy. V horní části pece se pomocí trysky z oxidu hlinitého vhání argon těsně nad 

kelímek. Špička termočlánku typu B, který je chráněn tenkým keramickým pláštěm, byla 

zavedena do vzorku taveniny ze shora a to do hloubky, která odpovídá přibližně polovině 

délky ztuhlého vzorku. Termočlánek byl připojen k systému pro sběr dat tak, aby bylo možné 

zaznamenávat teploty během chlazení vzorku. Hmotnost vzorku byla přibližně 1 g a byl 

zpevněn na válcovitý tvar o průměru a délce 0,5.10
-2

 a 1,5.10
-2

 v uvedeném pořadí, přičemž 

tyto rozměry byly vybrány takovým způsobem, aby byl zajištěn transport tepla v radiálním 

směru vzorku taveniny. Chemické složení tohoto materiálu je uvedeno v tab. 3 [15]. 
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Tab. 3  Chemické složení oceli [15] 

%C %Mn %P %S %Si %Al %Cu %V 

0,13 1,15 0,012 0,005 0,15 0,04 0,15 0,06 

 

%Nb %Cr %Mo %Sn %Ni Ti (ppm) B (ppm) N (ppm) 

0,025 0,1 0,04 0,02 0,1 150 10 80 

 

Pro každou zkoušku tuhnutí byly vzorky oceli postupně vyhřívány, natavovány 

a nakonec zpevněny. Po etapě natavení kelímku obsahující vzorek taveniny byl kelímek 

umístěn do nejteplejší oblasti. Poté byl dmýchán argon a systém se začal zahřívat o průměrné 

rychlosti 0,1 °C.s
-1

 až do teploty 1 530 °C, kdy se při této teplotě vzorek ohříval po dobu 

600 s, než započal proces tuhnutí. Při ochlazování vzorku bylo použito pět režimů rychlosti 

ochlazování, a to 0,4; 1,0; 3,0; 10 a 11 °C.min
-1

. Vysoké chladící účinky byly dosaženy díky 

rychlému posuvu roztavených vzorků na předem určená místa podél hliníkové trubky. 

Nejvyšší rychlosti ochlazování dosáhli tím, že vyjmuli vzorek z hliníkové trubky a nechali jej 

ztuhnout na vzduchu. Každý z těchto pokusů byl opakován alespoň dvakrát, aby bylo možné 

potvrdit jejich věrohodnost. 

Pro simulaci vývoje fází byly všechny podmínky pro všechny rychlosti ochlazování 

a hodnoty sekundární rozteče dendritického ramene λ zavedeny do softwaru pomocí křivek 

ochlazování. Rozměr λ závisí na ochlazování, a to za podmínky, že byl vypočítán pomocí 

rovnice, která je určená pro různé ochlazovací účinky u tuhnoucích ocelí: 

               

kde t je doba tuhnutí (uplynulý čas v oblasti solidu) udávaný v sekundách a λ je vyjádřena 

v mikrometrech. Hodnota t byla získána prostřednictvím derivace analýzy experimentální 

chladící křivky. Dále použili v tomto experimentu program využívající kinetickou MOB2 

a termodynamickou SSOL databázi [15]. 

Obr. 8 nám znázorňuje křivky ochlazování získané pro každou z použitých podmínek 

ochlazování. Pro vyhodnocení rychlostí ochlazování, která je dána rozdílem mezi teplotou 

likvidu a solidu, TL a TS, respektive dělená dobou, která uplynula od oblasti tuhé a kapalné 
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fáze, byl rovnovážný diagram pro zkoumané oceli vypočítán pomocí programu ThermoCalc 

(obr. 9). Z tohoto diagramu byly získány počáteční a koncové teploty tuhnutí a peritektické 

transformace, a to v pořadí (1 520 °C a 1 492 °C). Tyto hodnoty byly zjištěny druhou derivací 

chladící křivky získané pro nejnižší rychlost chlazení (obr. 10), kde se předpokládá, že 

v blízkosti rovnovážného stavu, který sledujeme na tomto obrázku, mohou být teploty spojeny 

s charakteristickými vrcholy druhé derivace chladící křivky.  

  

Obr. 8  Křivky kontinuálního ochlazování [15] Obr. 9  Fe-C pseudo-binární diagram [15] 

 

Druhá křivka na obr. 10 nám vykazuje maxima, pro něž nebyly zpozorovány žádné 

teplotní výkyvy během nepřetržitého ochlazování vzorku. Tento vrchol je tedy spojen 

s koncovým bodem peritektické přeměny (1 472 °C).  

 

Obr. 10  Termická analýza pro křivku ochlazování 0,4 °C.s
-1

 [15] 
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Tímto způsobem bylo možné odhadnout uplynulý čas v oblasti tuhých a kapalných 

látek t. Hodnoty získané termickou analýzou pro všechny použité režimy ochlazování jsou 

shrnuty v tab. 4, která také zahrnuje i odhadované hodnoty [15]. 

Tab. 4  Hodnoty získané termickou analýzou křivek ochlazování [15] 

Počáteční teplota 

tuhnutí (˚C) 

Konečná teplota 

tuhnutí (˚C) 

Čas tuhnutí, 

t, (˚C) 

Sekundární 

rozteč 

dendritického 

ramene, λ, (μm) 

Rychlost 

ochlazování  

(˚C.s
-1

) 

1520 1472 128 165 0,4 

1522 1469 70 131 1,0 

1523 1468 18 78 3,0 

1520 1457 6,5 53 10,0 

1521 1455 6 52 11,0 

 

Na základě termické analýzy byly popsány vývoje fází v průběhu tuhnutí peritektické 

oceli a z chování mechanických vlastností v závislosti na tuhé části byly odvozeny následující 

poznatky: 

 Citlivost trhlin je závislá na obsahu fází při tuhnutí. K náchylnosti trhlin došlo 

nezávisle na rychlosti chlazení v obou rozsazích tuhnoucí složky (0,85 – 0,87 a 0,92 –

 0,98), které byly spojeny s mechanickým chováním fáze γ respektive fáze δ. 

 Nejvyšší kontrakce (smršťování) byla pozorována na konci peritektické transformace 

a může být považována za další důvod k citlivosti trhlin v tuhé části v rozsahu 0,92 –

 0,98.  

 Zvýšená rychlost ochlazování podporuje náchylnost vzniku trhlin, jelikož 

je důsledkem rychlého vývoje tuhé složky [15]. 
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4.3 Vliv různých typů licích prášků na tuhnutí peritektických ocelí  

Ve článku [11] byl proveden experiment na sochorovém ZPO v Třineckých 

železárnách, a.s. (TŽ). Při tomto experimentu byl odléván kvadrát o rozměrech 150 x 

150 mm.  

V předchozích kapitolách bylo podrobně rozebráno tuhnutí peritektických ocelí. 

Během ochlazování těchto ocelí dochází k jejich ztuhnutí, které je zkomplikováno 

peritektickou transformací, respektive peritektickou reakcí. Rozdílnost mechanických 

vlastností obou fází (přeměna delta feritu na austenit) vyžaduje nemalé požadavky na správný 

výběr licího prášku (LP). Při praktické zkoušce na ZPO v TŽ připravili technologové nový 

licí prášek s nízkou viskozitou a vysokou bazicitou. Tento nový licí prášek byl vyzkoušen při 

odlévání oceli o běžném chemickém složení, které je uvedeno v tab. 5. 

Tab. 5  Chemické složení odlévané oceli [11] 

% C % Mn % Si % P % S 

0,17 1,30 0,30 0,015 0,02 

Tyto vlastnosti by měly zajistit dobré zatékání licího prášku do prostoru mezi stěnou 

krystalizátoru a povrchem předlitku a také dojde ke snížení odvodu tepla uvnitř krystalizátoru. 

Bohužel nevýhodou spojenou s právě popsanými vlastnostmi může být delší doba natavování, 

což se může projevit vyšší četností struskových míst na povrchu předlitku. Všechny základní 

parametry obou licích prášků jsou popsány v tab. 6. 

Tab. 6  Základní parametry licích prášků [11] 

Parametr Standardní licí prášek Nový licí prášek 

Viskozita při 1300 ˚C (Pa.s) 1,99 0,23 

Teplota měknutí (˚C) 1110 1120 

Teplota tavení (˚C) 1140 1145 

Teplota tečení (˚C) 1150 1165 

Bazicita b1 = CaO/SiO2 0,7 1,1 

Rychlost natavování (s) 205 480 
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Konečný vliv licích prášků na povrchovou kvalitu byl zkoumán a vyhodnocen jak u 

plynule litých sochorů, tak i na vyválcovaném materiálu [11]. 

Technologové na ZPO se rozhodli nasadit nový typ LP na jednom licím proudu, 

kdežto na zbývajících sedmi licích proudech byl použit standardní prášek. Při zjišťování 

prvních informací a sběru dat se rozhodli použít na všech licích proudech stejný typ 

krystalizátoru a tím zajistit konstantní licí rychlost.  

Chování obou licích prášku bylo ihned sledováno a bylo ověřováno měřením tloušťky 

taveniny strusky (licího prášku) na hladině krystalizátoru a spotřebou licího prášku 

v krystalizátoru. Zjistili, že u nového licího prášku je pouze třetinová vrstva tekuté fáze 

na povrchu hladiny oceli v krystalizátoru. Důsledkem tohoto zjištění bude delší doba 

natavování než u standardního licího prášku, což může znamenat velký problém. 

Nedosáhneme-li dostatečně tekuté vrstvy licího prášku na hladině oceli v krystalizátoru, pak 

dojde k nesouvislému zatékání prášku, což má za následek zvýšení tření v některých 

oblastech. Nový typ licího prášku vykazoval velkou změnu v tepelném toku uvnitř 

krystalizátoru způsobenou právě přítomností či nepřítomností licího prášku mezi stěnou 

krystalizátoru a licí kůrkou.  

Dále autoři zjistili, že výrazně stoupla i spotřeba nového LP a to asi o 30 %. 

Zdůvodnili to právě sníženou viskozitou, která má za následek pomalejší zatékání nového 

licího prášku do pracovního prostoru krystalizátoru. Z prvních poznatků bylo tedy jisté, že 

nový licí prášek má úplně jiné účinky na odlévanou ocel. Autory tedy velmi zajímalo, jaký to 

bude mít dopad na odlišnosti v povrchové kvalitě sochorů a tyčí.  

Na obr. 11 můžeme vidět povrchovou kvalitu sochorů při použití standardního licího 

prášku a na obr. 12 je zaznamenána povrchová kvalita sochorů při použití nového licího 

prášku. Jak lze z obr.12 vidět, tak u sochorů odlévaných s použitím nového typu licího prášku 

jsou občasné pozůstatky od nenataveného prášku, což je projevem nižší rychlosti natavování.  
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Sochory odlité na obou typech LP byly následně cíleně nasazovány na válcovně 

jemných profilů, přičemž výsledky byly kvantifikovány pomocí indexu povrchové kvality. 

Autoři zjistili, že přestože bylo na odlitých sochorech s použitím nového licího prášku 

více struskových míst než při odlévání se standardním licím práškem, tak výsledná povrchová 

kvalita tyčí, které pocházely právě z těchto sochorů, byla o 20 % lepší. Tyto zjištěné poznatky 

byly velmi zajímavé a autoři je vysvětlili zvýšenou bazicitou nového licího prášku o nižší 

viskozitě, která zajistila dobré pronikání licího prášku mezi stěnu krystalizátoru a licí 

kůrkou [11]. 

Z tohoto článku tedy vyplývají následující poznatky: 

 Nevýhodou nového licího prášku je bezesporu delší doba natavování a tím i nízká 

hladina tekutého licího prášku na hladině krystalizátoru. Tím dochází 

k nerovnoměrnému vnikání do pracovního prostoru krystalizátoru, což má 

za následek zhoršenou povrchovou kvalitu předlitku, zvýšení tření v některých 

oblastech a změnu tepelného toku uvnitř krystalizátoru. 

 Díky zhoršenému natavování a následného vnikání prášku do pracovního prostoru 

krystalizátoru, dochází k většímu množství povrchových necelistvostí 

na předlitcích. 

 I přes zhoršení povrchových vad předlitku při použití nového licího prášku, došlo 

ke zlepšení povrchové kvality tyčí. Autoři tento fakt vysvětlili právě sníženou 

viskozitou a zvýšenou bazicitou. Díky tomu dochází ke zrovnoměrnění přestupu 

tepla a k lepšímu zanášení licího prášku mezi povrch předlitku a stěnu 

krystalizátoru [11].  

 
 

Obr. 11  Povrch sochorů odlitých na 

standardním licím prášku [11] 

Obr. 12  Povrch sochorů odlitých na novém licím 

prášku [11] 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se věnuje studiu vlivu licích prášků na povrchovou kvalitu sochorů 

při odlévání peritektických ocelí. V úvodní kapitole je popsána technologie odlévání oceli 

na zařízení plynulého odlévání a problematika tuhnutí peritektických ocelí a jejich specifické 

požadavky na výběr licích prášků. V této kapitole jsou popsány i samotné vlastnosti licích 

prášků a jejich vliv na výslednou povrchovou kvalitu předlitku. V předposlední kapitole je 

proveden rozbor zahraničních studií, kde je věnována pozornost verifikaci účinnosti licích 

prášku na podobných technologických zařízeních v různých hutních podnicích, tuhnutí 

peritektické oceli a nového typu licího prášku navrženého speciálně pro peritektickou ocel.  

K tuhnutí odlévané oceli dochází v krystalizátoru, tedy primární zóně chlazení. Zde 

vzniká vnější kůrka na povrchu, která musí být dostatečně pevná, aby mohla odolávat vnějším 

vlivům. Díky ochlazování oceli v krystalizátoru dochází k jejímu ztuhnutí na povrchu, 

přičemž ve středu předlitku se stále nachází tekuté jádro. Kdyby krystalizátor nevykonával 

žádný pohyb, mohlo by dojít k přetržení licí kůrky. Proto krystalizátor vykonává oscilační 

pohyb a díky tomu minimalizuje přetrhávání licí kůrky a odtrhávaní předlitku od stěny 

krystalizátoru. Ovšem i přes tento pohyb může snadno dojít k přetržení licí kůrky a proto byly 

zavedeny licí prášky, které zabraňují tření mezi povrchem odlitku a stěnou krystalizátoru. 

Z rozboru literatury vyplynulo, že na povrchovou kvalitu plynulé litých předlitků má 

vliv mnoho aspektů. Nezáleží jen na správné volbě licího prášku, ale je potřeba si uvědomit, 

že ovlivňujícími faktory je například způsob výroby oceli. V jednom z literárních rozborů je 

uveden případ, kdy ocel vyrobená na trati zahrnující sekundární ocelářské postupy dosahuje 

mnohem lepších odlévacích vlastností a výsledná povrchová kvalita je na mnohem vyšší 

úrovni než při odlévání oceli, která byla vyrobena na trati nezahrnující sekundární zařízení. 

Dalším faktorem, který nám ovlivňuje povrchové vady, je různá sekvence taveb na ZPO.  

Další důležitou složkou je samotné tuhnutí peritektické oceli. Právě vlivem 

peritektické přeměny delta feritu na austenit a jejich rozdílných mechanických vlastností nám 

dochází k výraznému ovlivňování kvality povrchu předlitku. Citlivost trhlin je totiž závislá 

na obsahu těchto fází během tuhnutí, dále na rychlosti ochlazování a na velikosti 

dendritického ramene.  

V jednom z experimentálních pokusů, které byly rozebrány v analýze literatury, se 

uvádí, že na povrchovou kvalitu předlitků má vliv i samotný tvar krystalizátoru a způsob 
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chlazení odlitku. Dalším výrazným činitelem je kombinace faktorů, mezi něž lze zahrnout 

vyplouvání vměstků Al2O3 do strusky, odvod tepla v krystalizátoru, způsob výroby oceli, 

různá posloupnost taveb na ZPO, design a způsob ochlazování krystalizátoru, to vše je spjato 

s výskytem povrchových vad předlitku, jako jsou oscilační vrásky, podélné trhliny, praskliny, 

apod. 

Samozřejmě při odlévání oceli hrají velkou roli licí prášky a jejich správný výběr pro 

danou jakost vyrobené oceli. Zvláště v případě peritektických ocelí je kladen velký důraz 

na správný výběr licího prášku. Licí prášky ovlivňují svými vlastnostmi výslednou 

povrchovou kvalitu předlitku a slouží zároveň jako struska, která chrání ocel před stykem 

s atmosférou v krystalizátoru. U licích prášků určených pro odlévání peritektických ocelí je 

důležité stanovit správnou viskozitu a bazicitu. Nejlepší možností se jeví výběr licího prášku 

se sníženou viskozitou a zvýšenou bazicitou. Problémem těchto licích prášků je ovšem delší 

doba natavování, což má za následek nerovnoměrné vnikání do pracovního prostoru 

krystalizátoru a tím dochází ke zhoršení kvality povrchu předlitku. Dalšími důležitými 

vlastnostmi licích prášků je chemické složení, tepelný tok, teplota krystalizace, rychlost a 

teplota tavení a krystalická vrstva ve struskovém filmu.  

Dá se tedy říci, že správným výběrem licího prášku s požadovanými vlastnostmi 

a chemickým složením můžeme snížit vznik prasklin a trhlin na povrchu předlitku 

a vytvořením dostatečného množství nataveného licího prášku na hladině oceli 

v krystalizátoru můžeme docílit pohlcování nekovových vměstků, vyplouvajících na povrch 

oceli v krystalizátoru.  

Pro optimalizaci účinku licích prášků v provozních podmínkách sochorového zařízení 

plynulého odlévání peritektických ocelí lze doporučit jako nejvhodnější licí prášky 

se sníženou viskozitou a zvýšenou bazicitou. V rámci experimentální verifikace těchto licích 

prášků by měla být pozornost dále zaměřena především na stanovení doby natavování. 

Kdybychom docílili snížení doby natavování při zachování nižší viskozity a vyšší bazicity, 

došlo by k výraznému snížení výskytu povrchových vad při plynule litých sochorů 

z peritektické oceli na sochorovém ZPO  
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