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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na možnosti a využití elektromagnetického míchání 

během plynulého odlévání oceli. V neposlední řadě je zde zahrnuta i problematika zlepšování 

vnitřní kvality předlitků. Úvodní část je věnována základnímu popisu a principu 

elektromagnetického míchání, jeho výhody a metalurgický vliv na plynule litou ocel. Tato 

práce také zahrnuje problematiku vzniku segregačních jevů u předlitků a vliv 

elektromagnetického míchání na potlačení těchto jevů. Další část je zaměřena na literární 

rozbor poznatků v rámci experimentálních a provozních studií dané problematiky. V závěru je 

uveden návrh provozního experimentu provedeného ve společnosti Třinecké železárny, a.s. 

Klíčová slova: elektromagnetické míchání, plynulé lití, segregace 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deals with possibilities and usage of electromagnetic stirring during 

continuous steel casting. Last but not least there are also included problems of improving 

internal quality of billets. The first part is devoted to basic description and principle of 

electromagnetic stirring, its advantages and metallurgical influence on continuously cast 

billets. This thesis also contains rise of segregated effects for billets and influence on 

electromagnetic stirring to suppress these effects. Another part deals with literary analysis of 

findings within experimental and operating studies of given problems. At the close is 

introduced proposal of experiment that was done in company Třinecké železárny, a.s. 

Key words: electromagnetic stirring, continuous casting, segregation  
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ÚVOD 

V současné době patří elektromagnetické míchání mezi běžné technologie používané 

v provozních aplikacích zařízení plynulého odlévání. Elektromagnetické míchání je 

doplňkovou součástí zařízení plynulého odlévání a má velmi důležitý význam při potlačování 

segregačních jevů, vznikajících během procesu lití. Je to velmi složitý proces, který je spojen 

s mnoha dalšími pochody související s tuhnutím plynule lité oceli.  

V první části bakalářské práce je důkladně popsán princip a podstata 

elektromagnetického míchání, založená na silném elektromagnetickém poli. Další důležitou 

kapitolou je pak i jeho využití, výhody a dělení. Následující část je věnována vadám plynule 

litých předlitků, speciálně je pak kladen důraz na osovou pórovitost a středové segregace. 

Tato práce se dále zabývá rozdělením segregačních jevů podle množství obsahu prvků 

v předlitku na makrosegregaci a mikrosegreagci. 

V neposlední řadě je v této prácí zahrnut i literární rozbor světových publikací 

zaměřených na studium dané problematiky v provozním nebo experimentálním měřítku. 

Poukazuje na vznik segregačních jevů v procesu lití a vliv komplexního elektromagnetického 

míchání u předlitků z vysoce uhlíkových ocelí. V závěru této bakalářské práce je i návrh 

provozního experimentu ve společnosti Třinecké železárny, a.s. 
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1 ZÁKLADNÍ POPIS A PRINCIP ELEKTROMAGNETICKÉHO 

MÍCHÁNÍ 

Elektromagnetické míchání tekutých kovů, nebo-li electromagnetic stirring (dále jen 

EMS) patří v současnosti již k běžným technologiím. Užívá se k homogenizaci různých 

tavenin během odlévání, kdy pohyb taveniny pozitivně ovlivňuje metalurgickou strukturu 

odlitku. [1]  

Elektromagnetické míchání aplikované na zařízení plynulého odlévání (dále jen ZPO), 

představuje ve své podstatě velmi složitý magnetohydraulický  proces kombinovaný navíc 

s pochody krystalizace tuhnutí plynule odlévané oceli. Složitost celého procesu je umocněna 

navíc tím, že jde o teploty vyšší než je licí teplota plynule lité oceli, která se při průchodu 

ZPO postupně snižuje až na teplotu poměrně hluboko pod teplotou solidu příslušného 

odlévaného materiálu. [3] 

1.1 Princip elektromagnetického míchání 

Podstatou elektromagnetického míchání (EMS) je použití silného elektromagnetického 

pole, jehož indukční vektor probíhá souběžně s osou odlévaného proudu oceli. Působením 

magnetických sil a intenzivního ochlazování dochází k velmi rychlému tuhnutí a stabilizaci 

povrchové vrstvy předlitku v radiálním směru. Provozní použití EMS příznivě ovlivňuje 

středové vlastnosti plynule odlitých předlitků a to především u licího sortimentu legovaných 

ocelí. Není-li při plynulém odlévání (bez použití EMS) dodržována licí teplota v potřebném 

úzkém rozmezí, vykazuje licí struktura předlitku typické středové vady, neboť vlivem přehřátí 

v oblasti tekutého jádra je podporován růst krystalů do značných délek již v přechodovém 

pásmu směsných krystalů. Typická je také pórovitost odpovídající přemostěné staženině 

v trojúhelníkovém tvaru. Dochází tak ke kolísání obsahu uhlíku v ose předlitku. [2] 

Při použití EMS dochází k usměrnění přechodového pásma ve zvolené vzdálenosti od 

okrajové oblasti a tím je možno zkrátit oblast sloupovité krystalizace a zvětšit oblast lobulární 

krystalizace. [2] 

Zřejmé účinky této struktury se projeví v axiální segregaci. V ose předlitku 

odlévaného na ZPO, za použití EMS, je maximální odchylka v obsahu uhlíku asi třetinová 

v porovnání s odléváním bez EMS. Účinnost EMS je regulována samostatným řízením 

intenzity v každé úrovni míchání, jak je patrné na obr. 1 a obr. 2. [2] 
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Obr. 1 Diagram stupně účinnosti míchače [2] Obr. 2  Regulace EMS v závislosti na licí 

rychlosti v odlévaném průřezu odlitku [2] 

1.2 Dělení elektromagnetického míchání 

V praxi se běžně používají pro sochorová a bloková ZPO dva základní typy 

elektromagnetického míchání v alternativách s rotačním nebo lineárním magnetickým polem. [2]: 

 EMS s rotačním magnetickým polem je v podstatě elektrický motor, který využívá 

magnetické pole k produkci vířivého proudění v kapalné fázi. [4] 

 Elektromagnetické míchání s lineárním magnetickým polem pracuje v podstatě 

stejným způsobem jako lineární indukční motor. Střídavý proud protéká primární 

cívkou a generuje vířivý proud v sekundárním vodiči. Vířivé proudy v sekundárním 

vodiči interagují s magnetickým polem - Lorentzova síla. [4] 

Tyto dva režimy mohou být použity jednotlivě nebo v kombinaci, jak je patrné  

z obr. 3. Za stálého míchání mohou být použity v různých fázích v procesu tuhnutí. [4] 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Návrhy rotačních a lineárních systému 

elektromagnetického mícháni při odlévání kovu 

  
  

A) Rotační B) Lineární 

Pozn.: Míchací pohyby-3 fáze: 1-2-3 

Obr. 3  Rozdělení elektromagnetického míchání [4] 
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1.3 Klasifikace elektromagnetického míchání dle umístění 

Při aplikaci EMS na ZPO existují tři základní umístění míchačů dle polohy na ZPO, jak je 

uvedeno níže a pro představu na obr. 4: 

 M-EMS (Mould-electromagnetic stirrer) - elektromagnetické míchadlo uložené 

v krystalizátoru. 

 S-EMS ( Strand-electromagnetic stirrer) - elektromagnetické míchadlo uložené v licím 

proudu. 

 F-EMS (Final-electromagnetic stirrer) - elektromagnetické míchadlo uložené ve 

finální zóně tuhnutí. [5]   

Rozšířené použití jak v oblasti krystalizátoru (M-EMS), tak v oblasti sekundárního 

chlazení (S-EMS) je vhodné pro příznivý vývoj rovnoosých krystalů. Instalace 

elektromagnetického míchání v oblasti sekundárního chlazení (S-EMS) a oblasti konce 

tuhnutí předlitku (F-EMS), je žádoucí pro zlepšení středové segregace. Míchání v kombinaci 

všech tří uvedených systémů je vhodné pro omezení pásma negativní segregace, aniž by byl 

poškozen vhodný účinek na vnitřní jakost. [2] 

 

Obr. 4  Montážní uložení kruhových EMS v zařízení [5] 

U blokových ZPO středních a velkých průřezů je EMS zabudováno v komoře 

sekundárního chlazení, a to mezi vodícími válečky. K ochraně EMS proti sálavému teplu 

slouží nemagnetický obal z austenitické oceli, jenž propouští magnetické pole. Tento obal má 

dvojité stěny s vodním chlazením. Současně je plášť EMS ochlazován vnějším ostřikem 
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chladícími tryskami sekundárního okruhu. Vnitřní vodní chlazení EMS je vytvořeno 

uzavřeným okruhem čištěné vody se samostatným čerpadlem a tepelným výměníkem, 

umístěným ve vnějším modulu na komoře, přeměňující vodu na mlhovinu pro ochlazování 

závitů míchacího zařízení. [2] Schématické znázornění M-EMS je uvedeno na obr. 5 a obr. 6. 

  

Obr. 5  Schématické znázornění využití 

EMS na úrovni krystalizátoru [2] 

Obr. 6  Proudění oceli v krystalizátoru [2] 

1.4 Výhody EMS při plynulém odlévání 

Pohyb kovu způsobený elektromagnetickým polem odpovídá v podstatě podmínkám 

plynulého odlévání při nižší teplotě, což vede k následujícímu zlepšení: 

 dosažení lepší vnitřní kvality struktury předlitků, jak je uvedeno na obr. 7, 

 omezení středových segregací, 

 snížení středové pórovitosti, 

 zlepšení rozložení vměstků, 

 potlačení bílých pruhů negativní segregace, 

 zjednodušení odlévání následkem menší citlivosti na kritické licí teploty, 

 možnost větší tolerance v otázce seřízení metalurgické osy stroje a chladících systémů.  

[2] 
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Obr. 7  Zlepšení struktury předlitku 

při použití EMS v závislosti na 

stupni přehřátí oceli v mezipánvi [2] 

Obr. 8  Rozložení vycezenin síry u bramových 

předlitků, v porovnání s použitím EMS a bez EMS 

[2] 

Pohyb míchaného kovu při plynulém odlévání má za následek ulamování dendritů 

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

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

zvýšené licí teploty, s typickou strukturou sloupkovitých krystalů je nahrazováno při použití 

EMS homogenní globulární strukturou jemných rovnoosých krystalů. Pohyby kovu vedou 

současně k vyššímu teplotnímu gradientu na rozhraní tuhé fáze-taveniny, což zpomaluje 

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

uprostřed tekutého kovu. Doplňujícím účinkem je skutečnost, že z titulu míchání rychleji 

klesá teplota přehřátí kovu, což samo o sobě má za následek tvorbu globulární tekutiny. [2] 

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

sloupkovité struktury až ke středu odlévaného předlitku, jak je uvedeno na obr. 8. To vede 

k tvorbě kanálků, jimiž je kov nasáván k doplnění smršťujícího se objemu vyvolaného 

ochlazováním a tuhnutím. Tím jsou vytvořena středová segregační pásma, tedy oblasti bohatší 

na legující prvky a nečistoty. Následkem míchání a výskytu globulární struktury jsou kanálky 

četnější a kratší, což vede k omezení středových segregací. [2] 

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

předlitku. Jsou-li kanálky ucpávány, dochází ke středové pórovitosti a přemostění dutin.  
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U struktury zlepšené mícháním je uzavírání kanálků sníženo a středová pórovitost 

výrazně potlačena, tento jev můžeme vidět na obr. 9, obr. 10 u uhlíkové oceli, obr. 11  

a obr. 12 u nerezavějící oceli. [2] 

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

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

celém průřezu. Zlepšení struktury rovněž dovoluje omezit výskyt zbytkových napětí, 

vyvolaných špatným seřízením metalurgické osy stroje nebo nedokonalostí v systému 

přímého vodního ostřiku, vznikající ucpáváním trysek a chladnic. [2] 

Foto průřezů sochorů bez a s EMS 

  

Obr. 9  Bez použití EMS [5] Obr. 10  S použitím EMS [5] 

 

  

Obr. 11  Bez použití EMS [5] Obr. 12  S použitím EMS [5] 
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1.5 Metalurgický vliv EMS  

Podle umístění elektromagnetického míchače v zařízení plynulého odlévání, se 

odvíjejí i procesy, které vznikají na základě jejich účinnosti. Tyto varianty umístění 

elektromagnetického míchače v ZPO, metalurgické vlivy a druhy ocelí jsou zobrazeny  

v tab. 1, která je uvedená níže.   

Tab. 1  Metalurgický vliv EMS [5] 

 

Umístění 

míchače 
Metalurgické vlivy Oceli 

M-EMS 

 

Zvýšení rovnoosých zón 

Redukce vzduchových bublin 

Vyrovnání sochorové krusty 

Redukce centrální pórovitosti 

Redukce centrální segregace 

Nízkolegované oceli 

Pružinová ocel 

Válcovaná ocel 

Středně a vysoce uhlíková 

ocel 

S-EMS 

Zvýšení rovnoosých zón 

Potlačení centrální segregace 

Snížení centrálních prasklin 

Snížení centrální pórovitosti a 

smršťování 

Nerezavějící ocel 

Nástrojová ocel 

F-EMS 

Vytvoření kvalitní rovnoosé zóny  

Redukce centrálních segregací 

Redukce centrální pórovitosti a 

smršťování 

Pružinová ocel 

Ložiskové oceli 

Speciální vysoce uhlíkové 

oceli 
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2 VADY PLYNULE LITÝCH PŘEDLITKŮ 

Při plynulém odlévání se přivádí tekutá ocel do poměrně studeného krystalizátoru, kde 

je povrch tekuté oceli vystaven oxidaci. Tuhnutí probíhá od obvodu ke středu. Není-li proces 

lití správný, mohou vznikat jak povrchové, tak vnitřní vady, např. trhliny, které vznikají při 

ochlazování, přítomnost nekovových vměstků, středové pórovitosti a segregace. [7] Při 

správné technologii lití je možno vadám zabránit. Důležitou roli hraje dobrý stav zařízení 

a přesné dodržování podmínek lití. [7] 

2.1 Vnitřní vady 

Výskyt vnitřních trhlin je způsoben mechanickým a tepelným pnutím vyvolaným 

fázovými přeměnami v oceli. Většinou vznikají v případě překročení kritických hodnot 

tažných nebo kompresních sil na hranici mezi tekutou a tuhou fází. Tvorba těchto trhlin 

probíhá v pásmu teplot, tzv. „ lámavost za tepla “, těsně pod teplotou solidu. Citlivost oceli na 

tvoření trhlin se zvyšuje spolu se zvýšením obsahu legujících prvků (např. chrom) a také při 

vyšším obsahu dalších příměsí jako je olovo, síra, cín, měď, antimon. [7] 

2.1.1 Příčiny vzniku vnitřních vad 

Příčiny vzniku vnitřních vad mohou být vytvořeny již při výrobě oceli. Patří zde 

nedostatečné desoxidace, nežádoucí naplynění a vysoký obsah síry. Během lití na ZPO, to 

mohou být příčiny, jako jsou nedostatečná ochrana proudu oceli před okysličením, nesprávné 

podmínky lití a nesprávné seřízení chlazení, z čehož plyne nesprávný průběh tuhnutí. [7]  

2.1.2 Osová pórovitost 

Osová středová pórovitost je dutina nebo poréznost, jejíž intenzita závisí na složení 

odlévané oceli, dále pak na rozměru a tvaru předlitku, licích podmínkách, licí teplotě a změně 

tažné rychlosti. [7] 

Osová pórovitost patří mezi specifické vady plynule litých předlitků. Vznik vady 

souvisí s postupem tuhnutí předlitků, kde krystalizace postupuje v podobě protáhlého tvaru V. 

Vnitřní část předlitku není ke konci tuhnutí vždy zaplněna tekutou ocelí, což se pak projeví 

četnými mikropóry. Nejnáchylnějšími profily ke vzniku středové pórovitosti jsou předlitky se 

čtvercovým a kruhovým průřezem. [7] 
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Vyskytuje-li se středová pórovitost ve větším rozsahu, působí v některých případech 

obtíže při dalším zpracování plynule litých předlitků. Důležité jsou pravidelné kontroly 

vnitřní pórovitosti. [7] Příčinami středové pórovitosti jsou nejčastěji velké odlévací rychlosti 

nebo velká intenzita sekundárního chlazení. V důsledku vysokých licích teplot se vnitřní 

tekutá část prodlužuje a mohou vznikat přemostění, která zabraňují tekuté oceli zaplnit dutiny. 

Oceli s vyšším obsahem uhlíku a širším intervalem krystalizace jsou náchylnější ke vzniku 

středové pórovitosti. [7] 

Ke vzniku středové pórovitosti může vést také vyšší obsah vodíku. Jeho vylučování 

během tuhnutí předlitku může kromě uvedené vady způsobit také, že vzniknou 

i podpovrchové bubliny nebo vnitřní trhliny a může dojít k zeslabení tvořící se kůry předlitku 

a může dojít k jejímu přetržení. Středová pórovitost je podporována difuzí vodíku od kraje ke 

středu předlitku, kde je nejvyšší teplota a tedy i nejvyšší rozpustnost vodíku. 

U korozivzdorných vysokolegovaných austenitických a feritických ocelí, které absorbují 

dvojnásobně až trojnásobně více vodíku než běžné uhlíkové oceli, je vodík rozhodujícím 

činitelem určujícím jakost předlitku. [7] Pro představu středové pórovitosti u bramy 

a čtvercového předlitku, jsou níže uvedeny obr. 13 a obr. 14. 

       

Obr. 13  Středová pórovitost (brama) [7] Obr. 14  Středová pórovitost (čtvercový profil) [7] 

2.2 Středové segregace 

Při výrobě oceli přecházejí ze surového železa, šrotu a paliva vyzdívky a atmosféry 

další prvky, které ovlivňují výslednou vlastnost materiálu. Tyto prvky jsou označovány jako 

doprovodné, pokud jejich koncentrace nepřekročí dohodnutou hranici. Nad touto hranicí jsou 

označovány za legující. Některé prvky jsou označovány jako škodlivé, např. síra, dusík, fosfor 

a kyslík a některé jako prospěšné, jako je mangan, chróm, křemík a hliník. Limitní obsahy 
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těchto prvků vychází z účelů použití oceli. Při tuhnutí se projevuje přítomnost dalších prvků 

jejich segregací. Tyto prvky mají v závislosti na teplotě různou rozpustnost v železe a tedy 

i vzniklé krystaly mají odlišnou koncentraci příměsí než původní tavenina. Chemická 

heterogenita prvků je pak převážnou příčinou nedostatků a vad, protože v oblasti 

význačnějšího vylučování dochází k oslabování vazeb mezi atomy a mechanické vlastnosti se 

snižují. [9] Tyto děje se nazývají segregací a lze je rozdělit na: 

 Mikrosegregace, 

 Makrosegregace. 

2.2.1 Mikrosegregace 

V intervalu tuhnutí se v závislosti na kinetice procesu formují velikost a vzdálenost 

primárních, sekundárních, terciárních a kvaternárních dendritických os, tzn. jejich chemická 

mikrostejnorodost = mikrosegregace a dále vznikají různé morfologické typy dendritů. Typy 

mikrosegregace [8]: 

 Krystalová mikrosegregace - týká se jednotlivých krystalů (povrch, střed), 

 Mikrosegregace týkající se jednotlivých růstových struktur (buněčný růst), 

 Dendritická mikrosegregace: 

o Různé tvary dendritů v závislosti na velikosti přechlazení, 

o Různé typy dendritů - dlouhoosé, rovnoosé, globulitické, sférické, kašovité atd. 

V prostorách mezi dendrity dochází v důsledku selektivity tuhnutí k hromadění nebo 

ochuzování matečné taveniny (segregátu) ke vzniku koncentračních gradientů = dendritická 

segregace. Tyto koncentrační gradienty jsou v tuhém stavu měřitelné jako lokální distribuční 

křivky. Segregát je obohacená nebo ochuzená matečná tavenina s rozdílným chemickým 

složením. [8] 

Jev mikrosegregace má zvláštní význam pro nástrojové oceli. Tmavé skvrny, 

charakteristické pro tyto oceli, jsou následkem mikrosegregace, vznikající v místech výskytu 

mezikrystalické pórovitosti. K odstranění karbidické segregace použijeme žíhání. Odstranění 

prvků jako je fosfor a síra je velmi problematické a neekonomické. [7] 
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2.2.2 Makrosegregace 

Segregát se při krystalizaci v důsledku kapilárních sil, či v důsledku smršťovacích 

pnutí filtrací pohybuje v mezidendritických nebo vnitrodendritických pórech. Vzniká 

chemická makronehomogenita nebo-li makrosegregace. [8] 

Nejběžnějším typem makrosegregace je pásmová segregace. Přímá pásmová 

segregace vzniká v předlitku proti směru odvodu tepla směrem ke středu předlitku. 

K nepřímé, obrácené pásmové segregaci dochází přemísťováním segregátu ve směru odvodu 

tepla k povrchu předlitku. Typy makrosegregace lze rozdělit: [8] 

 Segregace v důsledku přenosu tepla - zde řadíme pásmovou segregaci pozitivní 

(přímou) a negativní (obrácenou). 

 Segregace v důsledku gravitačních sil - vyplouvání vměstků, působení odstředivých 

sil, mikrogravitace. 

 Lokální makrosegregace, vycezeniny: 

o Bodové segregace, bublinové vycezeniny do dutin po reakčních plynech (CO2, 

H2, N2), 

o Mezerové vycezeniny, kanálkové vycezeniny. 

Středové segregace bramových předlitků dělíme na základní typy A, B, C a ostatní.[7] 

Roztřídění jednotlivých typů lokálních segregací jsou následující: [7] 

 TYP A: je to kontinuální sytý segregační pruh, mající zřetelné obrysy a zhruba 

rovnoměrnou tloušťku. 

 TYP B: je sytý segregační pruh, mající zřetelné obrysy, ale poněkud nestejnoměrnou 

tloušťku, jeho průběh je nekontinuální. 

 TYP C: segregace, která má na podélném řezu tvar V a na příčném řezu má segregační 

skvrny nepravidelného tvaru, které mají nezřetelné obrysy a nestejné rozměry. Tato 

segregace vzniká v důsledku smršťování. Segregace je uvedena na níže uvedeném 

obr. 16. 

 OSTATNÍ: jsou to místní sírové pruhy, segregace mají tvar V na příčném řezu, 

záporná středová segregace. 
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Typická makrosegregace je uvedena na obr. 15. 

  

Obr. 15  Typická makrosegregace [10] Obr. 16  V-segregace [10] 

Typy A a B vznikají ve vyboulení, segregace typu C je v podstatě segregace tvaru V, 

stejná jako segregace u sochorových předlitků. Při obzvlášť výrazném vyboulení se nalézá po 

obvodu lehké středové segregace pruh záporné segregace. [7] 

Makrosegregace ve středové ose lití se nazývá středová segregace. V konečném stádiu 

tuhnutí se k sobě přibližuje pevná skořepina ze strany velkého a malého radiu. Vlivem 

ferrostatického tlaku, dochází k vyboulení pevné kůry mezi válci, které je stisknuto další 

sadou válců. Tento opětovaný děj dává příležitost k proudění taveniny obohacené příměsemi 

a má za vliv vážné makrosegregace v centru předlitku. Tento typ makrosegregace přináší 

závažné defekty jako je např. tvoření středových trhlin. Jednou z možností, jak těmto 

defektům předejít je využití hydraulicky stlačovaných válců k povrchu předlitku v místě 

konečného stádia tuhnutí (dosažení metalurgické délky), tzv. mírná redukce. [9] 

Hodnocení míry středové segregace se provádí známkováním, které se řídí 

u jednotlivých typů segregace tloušťkou části se sytou segregací. Známky pro středovou 

segregaci v příčném průřezu bramy se udělují podle průměrných hodnot tloušťky syté 

segregace v ¼ šířky, tedy v místě, kde je v bramě segregace nejvýraznější. [7] 

Odměšování (segregace) se u plynule odlévané oceli nevyskytuje ve velkém rozsahu 

vzhledem k relativně malým odbavovaným průřezům. U vysokouhlíkových ocelí se vyskytují 

zvláště karbidy, jak je patrné na obr. 17. [7] 
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Obr. 17  Mikrosegregace karbidů [7] 

S rychlým tuhnutím předlitku souvisí poměrně velká stejnorodost v rozdělení síry 

i ostatních prvků. V celém průřezu nejsou silně vycezená místa. Na Baumannově otisku je 

možno zjistit jemně rozptýlené segregace se zhuštěním středové segregace. U velmi malých 

sochorových průřezů se segregace jak po délce, tak v průřezu předlitku vyskytuje zřídka.  

Platí to pro uhlík i pro jiné prvky. [7] 

U radiálních ZPO vzniká asymetrická litá struktura, protože sloupkovité krystaly mají 

větší délku na horní než na spodní straně a proto je rozložení záporné segregace po obou 

stranách středové segregace v některých případech symetrická a v jiných asymetrická. [7] 

2.3 Faktory určující typ a hodnotící známku segregace 

Důležitým faktorem je vliv šířky oblasti stejnoosých krystalů v předlitku. O segregaci 

typu C platí, že v důsledku rozšiřování šířky oblasti stejnoosých krystalů se hodnotící známka 

snižuje. Pravděpodobnost vzniku středové segregace typu A a typu B v podobě tzv. sírových 

pruhů se snižuje tím více, čím širší je šířka oblasti stejnoosých krystalů. I když, předlitek 

vykazuje v celé tloušťce jemnou strukturu, jakou dávají stejnoosé krystaly, mohou vznikat 

sírové pruhy. Příčinou vzniku tohoto pruhu je vyboulení. Činitelem číslo jedna, který určuje 

šířku oblasti stejnoosých krystalů, je přehřátí tekuté oceli v mezipánvi. [7] 

Elektromagnetickým mícháním se oblast stejnoosých krystalů rozšiřuje a dochází ke 

zmírnění středové segregace S. Rovněž vnitřní strana při míchání obdrží strukturu stejnoosých 

až zrnitých krystalů a dochází tak k tomu, že předlitek vykazuje podstatné zmírnění středové 

segregace. Čím je větší velikost vyboulení, tím je horší hodnotící známka segregace. [7] 
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2.4 Mechanismus vzniku středové segregace 

V případě, kdy jsou rozteče vodících válců, počínaje od místa bezprostředně pod 

krystalizátorem, až do místa odpovídajícího konci tekutého jádra stejné, doplňuje se tekuté 

jádro ocelí, aby se vykompenzovalo smršťování tuhnutím. Ocel se obohacuje sloupovitými 

nebo stejnoosými krystaly a proto obecně vzniká příčina pro vytvoření středové segregace. [7] 

Čím delší jsou sloupovité krystaly, tím větší vznikne dendrit v části sedimentovaných 

krystalů. U plynule odlévaných předlitků je tomu kvalitativně stejně. V případě, kdy je oblast 

stejnoosých krystalů široká, jsou stejnoosé či zrnité krystaly malé a protože obohacená tekutá 

ocel se při průchodu setkává s malým odporem, stejnoosé krystaly se zhruba spojují za 

poloplastického proudění směrem dolů ve tvaru V. Dochází tak pravděpodobně ke vzniku 

segregace typu C. [7] 

V případě, kdy je oblast stejnoosých krystalů úzká, nedochází tak k dokonalému 

přemostění, jaké lze vidět u plynulého odlévání sochorů, avšak místně se vytvářejí malé 

můstky a současně se obohacená tekutá ocel buď z horní části nebo ze stran, kde je pro 

procházející tekutinu menší odpor, pohybuje do středu. Vznikne tak pravděpodobně segregace 

typu C. [7] 

Když v závěrečném stadiu tuhnutí dojde k vyboulení, je obohacená tekutá ocel 

z přechodové tuhnoucí vrstvy vytlačena do středu a vzniknou sírové pruhy, tedy segregace 

typu A nebo typu B. Do středu je přivedena obohacená tekutá ocel podle toho, jaké je 

prostorové rozložení odporu vůči průchodu tekutiny, která má svůj původ v nerovnoměrnosti 

tuhnutí, přemostění a vyboulení. Po vytlačení obohacené tekuté oceli, přichází na její místo 

tekutá ocel méně obohacená a proto vzniká záporná segregace. [7] Opatření ke zmírnění 

středové segregace musí jít dvěma zkladními cestami: [7] 

 rozšiřováním oblasti stejnoosých krystalů nižší teplotou lití a elektromagnetickým 

mícháním.  

 zabránění vyboulení. 
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3 ANALÝZA VYUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO MÍCHÁNÍ 

PRO POTLAČENÍ STŘEDOVÝCH SEGREGACÍ PLYNULE 

LITÝCH PŘEDLITKŮ 

Tato kapitola zahrnuje rozbor jednotlivých zahraničních publikací, řešící problematiku 

možností a využití elektromagnetického míchání v ZPO, vzniku a zamezení středových 

segregací u plynule litých předlitků. 

3.1 Vliv komplexního elektromagnetického míchání na vnitřní kvalitu 

bloku z vysoce uhlíkové oceli 

Autoři článku [11], se zabývali studiem vlivu komplexního elektromagnetického 

míchání na vnitřní kvalitu bloku z vysoce uhlíkové oceli. Pro získání lepší vnitřní kvality 

bloku z vysoce uhlíkové oceli, bylo navrženo komplexní elektromagnetické míchání, 

sestávající z M-EMS (elektromagnetický míchač uložený v krystalizátoru) a F-EMS 

(elektromagnetické míchadlo uložené ve finální zóně tuhnutí). K nalezení správného umístění 

F-EMS v ZPO, bylo nutno provést několik výpočtů potřebných k určení tloušťky licí kůry 

a tloušťky stěny profilu. Na základě tohoto měření bylo zjištěno, že F-EMS by mělo být 

umístěno 11,39 m pod meniskem. V důsledku toho byla ve společnosti Baotou Iron and Steel 

Group Co., provedena studie za provozu na ZPO. [11] 

Elektromagnetické míchání oceli na zařízení plynulého odlévání předlitků je velmi 

dobře zavedená technika pro zlepšování vnitřní kvality. Tato technologie využívá 

nízkofrekvenční točivé magnetické pole generované multi-fází indukčních cívek, míchající 

tekutou ocel v krystalizátoru (M-EMS), v licím proudu pod krystalizátorem, což je sekundární 

zóna chlazení (S-EMS) a ve finální zóně tuhnutí (F-EMS). Výhody rovnoosé struktury, 

s ohledem na snížení středových segregací a celkového zlepšení vnitřní kvality předlitků 

z vysoce uhlíkové oceli, jsou díky EMS široce uznávaným odvětvím. [11] 

V procesu výroby vysoce uhlíkové oceli, vznikají vnitřní vady jako jsou středové 

segregace a pórovitost až v konečné fázi tuhnutí. Proto bylo navrženo komplexní 

elektromagnetické míchání v kombinaci M-EMS a F-EMS. [11] 

Optimální umístění komplexního elektromagnetického míchání, což je kombinace  

M-EMS a F-EMS, se M-EMS nachází v krystalizátoru jako obvykle, takže umístění F-EMS je 

rozhodující. Správná poloha F-EMS může výrazně zvýšit účinek míchání, což se odráží na 

kvalitě předlitku (bloku). Velmi důležitý je pak teplotní profil pro výpočet a analýzu předlitku 



18 

 

ŠTOURAČOVÁ, L. Možnosti využití elektromagnetického míchání pro potlačení středových segregací 
a zlepšení vnitřní kvality plynule litých předlitků. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

během kontinuálního lití. Procesní parametry experimentu jsou zobrazeny v následující  

tab. 2. [11] 

Tab. 2  Materiálové parametry pro výpočet elektromagnetického míchání [11] 

Parametr Rozměr Jednotka 

Blokové rozměry 380 × 280 mm × mm 

Délka krystalizátoru 700 mm 

Rychlost lití 0.70 m/min 

Poloměr oblouku 12000 mm 

Segment 0 600 mm 

Segment 1 2200 mm 

Segment 2 7200 mm 

Teplota vody 20 °C 

Teplota lití 1492 °C 

Vodní tok v segmentu 0 0.786 l/m
2
 s 

Vodní tok v segmentu 1 0.379 l/m
2
 s 

Vodní tok v segmentu 2 0.079 l/m
2
 s 

 

Pro hodnocení účinnosti elektromagnetického míchání, jednak samostatného M-EMS 

a komplexního EMS (M-EMS a F-EMS) byly vybrány dvě jakosti vysoce uhlíkové oceli. 

Typické chemické složení obou jakostí je zobrazeno v tab. 3 uvedené níže. [11] 

Tab. 3  Chemické složení ocelí (hm %) [11] 

JAKOST C Mn P S Si Cu Ni Cr Mo 

U71MN 9,71 1,2 0,021 0,020 0,2 0,010 0,07 0,15 0,020 

82B 0.804 0,74 0,015 0,010 0,2 0,06 0,02 0,14 0,018 

 

K porovnání a hodnocení středových segregací, spolu se strukturou tuhnutí bylo 

odebráno několik vzorků z obou jakostí a jednotlivých oblastí v licím proudu  

s M-EMS a s komplexním EMS (M-EMS + F-EMS). Z předlitků byly použity příčné řezy. 
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Ve ztuhlé struktuře předlitku byly odhaleny makrostruktury a erozní defekty. Následovně 

byly makrostruktury hodnoceny v laboratoři. [11] 

Středové karbidické analýzy byly získány vrtáním předlitku o rozměru 380 mm na 

podélné straně. Vzorky pro hodnocení byly odebírány každých 10 mm. Pro vrtání byl použit 

vrták velikosti 6 mm, aby bylo možné odebrat přiměřenou část z oblasti středové segregace. 

Zároveň toto použití umožnilo získat reprezentativní analýzy a spolehlivé výsledky. Tyto 

makrografické struktury lité oceli obou jakostí U71Mn a 82B s použitím M-EMS a s použitím 

komplexního EMS jsou uvedeny na obr. 18 a obr. 19. [11] 

 

Obr. 18  Makrografická struktura oceli jakosti U71Mn: a) použití M-EMS, b) použití 

komplexního EMS. [11] 

 

 

Obr. 19  Makrografická struktura oceli jakosti 82B: a) použití M-EMS, b) použití 

komplexního EMS. [11] 
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Z těchto obrázku vyplývá, že v místě, kdy tavenina tuhne jako poslední, došlo ve 

středové části předlitku k výraznému zmenšení pórovitosti. V příčném řezu převládají jemné 

rovnoosé struktury, což je následkem použití M-EMS. [11]  

Typická středová segregace karbidů u předlitků s použitím komplexního 

elektromagnetického míchání (M-EMS a F-EMS) a s použítím elektromagnetického míchání 

(M-EMS) byla měřena při stejné teplotě. Směrodatná odchylka, nebo-li střední hodnota 

koeficientu segregace, byla u lité oceli jakosti U71Mn s použitím komplexního EMS  

σ = 0,037 a s použitím M-EMS σ = 0,06. U lité oceli jakosti 82B, byla střední hodnota 

koeficientu segregace s použitím komplexního EMS σ = 0,038 a s použitím M-EMS  

σ = 0,055. Jak je vidět, rozdíl není až tak významný, avšak při použití komplexního EMS  

u vysoce uhlíkové oceli je tato směrodatná odchylka nižší. [11] 

Z této studie tedy vyplývá, že při použití komplexního EMS lze snížit středové 

segregace karbidů a pórovitost ocelových předlitků. Důležitými parametry pro zlepšení vnitřní 

kvality předlitků jsou tedy dobře zvolená technika lití, optimální tvar a rozměry krystalizátoru 

a použití F-EMS. [11] 

3.2 Strukturální účinky a tvorba segregačních pruhů během 

elektromagnetického míchání 

Autoři příspěvku [12] se zabývali studiem zóny negativní segregace představující tzv. 

bílý pruh, který vznikl elektromagnetickým mícháním lité oceli v profilu čtvercového sochoru 

o rozměrech 127mm. Předmětem studie byla elektromagnetická míchadla, nacházející se ve 

třech lokacích v ZPO. Ve všech těchto umístěních byly nalezeny bílé pruhy, sestávající ze 

zóny negativní segregace. Tato segregace odpovídá pozici na rozhraní solidu a likvidu během 

míchání. Následovala zóna pozitivní segregace, která souvisí s přerušením míchání. [12] 

Metalografické studie znázorňují zakřivení sloupcovitých dendritů uvnitř bílého pruhu 

a přítomnost přechodové zóny neřízeného růstu mezi bílým pruhem a rovnoosým jádrem. 

V rámci této studie byly provedeny teoretické i zkušební výpočty a dále je zde projednáváno 

i zastoupení EMS ve formování bílého pruhu v asociaci k sloupcovitě-rovnoosému přechodu. 

[12] 

Rostoucí aplikace elektromagnetického míchání za posledních několik let 

v provozních podmínkách s sebou přineslo větší zájem o problém zvaný jako bílý pruh. Bílý 
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pruh je zóna negativní segregace, která se často nalézá v elektromagneticky míchaných 

produktech a často korespondují s polohou EMS během tuhnutí. [12] 

Dle autorů [12] je nejširším nabízeným mechanismem pro formování bílého pruhu tzv. 

„promývání rozptýlených látek“. Tento mechanismus předpokládá, že turbulentní toky 

způsobené EMS, pronikají do dendritických mezer a odstraňují obohacenou mezidendritickou 

tekutinu. Z důvodu udržení toho působení, je nezbytné předpokládat, že odstraněný roztok je 

velmi rychle rozptýlen skrz zbývající tekutinu. K vysvětlení toho mechanismu „promývání 

rozptýlených látek“ slouží následující obr. 20. [12] 

 

Obr. 20  Schéma mechanismu „promývání rozptýlených látek“ pro formování bílých pruhů. 

[12] 

Podle odborných publikací, je zde mnoho vysvětlení. Jednou z mnoha alternativ je 

akcelerace a decelerace tekutiny (zrychlování a zpomalování tekutiny), což je velmi důležité. 

Tato myšlenka byla založena na základě pozorování bram, kde byly bílé pruhy intenzivně 

redukovány prodloužení recirkulačního modelu příčného míchání, což je patrné z obr. 21. 

[12] 

       

Obr. 21  Recirkulační proudění v příčném míchání u bramy. [12]  
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Další variantou vysvětlení tohoto principu je, že bílý pruh je výsledkem změny tempa 

růstu dendritů na začátku a na konci míchání. Bylo navrženo, že počátek EMS způsobuje 

zpomalení tempa růstu s následujícím zrychlením tempa na konci míchání. Na základě této 

studie bylo provedeno několik experimentů, jako jsou vzorkování, chemická analýza 

a metalografická studie. Tyto experimenty jsou doplněny o níže uvedenou tab. 4. [12] 

Tab. 4  Tabulka uvádějící objemovou analýzu a pozici míchadla EMS [12] 
 

OZNAČENÍ 

LITÍ 

TLOUŠŤKA 

SKOŘEPINY V 

MÍCHAČI 

ANALÝZA SOCHORU 

C S P Mn 

A 36 MM 0,22 0,017 0,009 1,03 

B 10 MM 0,21 0,018 0,014 1,01 

C 10 MM 0,77 0,017 0,013 0,89 

D 18 MM 0,22 0,012 0,010 0,88 

E 18 MM 0,72 0,011 0,007 0,89 

F 18 MM 0,22 0,013 0,013 0,88 

Během těchto experimentů, bylo provedeno odlití šesti taveb s odlišnými parametry 

a chemickým složením předlitků. Profily segregací rozpuštěných látek v oblasti bílého pruhu, 

byly získány z chemické analýzy provedené z kovových hoblin o rozměrech 25 mm  

a 100 mm, které byly vypreparovány ze vzorku čtvercového předlitku o rozměrech 127mm 

a 127 mm. Tento vzorek předlitku je patrný z obr. 22, který je uvedený níže. [12] 
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Obr. 22  Příprava bloku pro chemickou analýzu (rozměry v mm). [12] 

Z každé varianty experimentu se zaměřením na zachycení stop síry jsou uvedeny  

obr. 23a, obr. 23b a obr. 23c. [12] 

   

Obr. 23a  Bez EMS. [12] Obr. 23b  Lití A. [12]  Obr. 23c  Lití B. [12] 

Kromě studia stop obsahu síry ve struktuře předlitků, bylo provedeno i studium 

koncentrace prvků, přičemž na obr. 24 jsou uvedeny výsledky.[12] 
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Obr. 24 Typická koncentrace prvků v profilu. [12] 

Metalografické vzorky v oblasti bílého pruhu bezprostředně po aplikaci EMS jsou 

uvedeny na obr. 25, který je uveden níže. [12] 

  

Obr. 25  Struktura tuhého vzorku ihned po míchání (vzorek z lití A a B). [12]  

Autoři této studie [12] uvádějí, že chemické analýzy prokázaly přítomnost obou 

segregací, jak pozitivní tak i negativní, v asociaci s „bílými pruhy“ v rámci sírových otisků 

litých sochorů. Dále vyplývá, že při stejných výkonech míchadel, je segregace větší 

s omezením tloušťky licí kůry v době míchání. [12] 
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3.3 Segregace vznikající v průběhu plynulého odlévání oceli 

Tento příspěvek [13] vychází z konference pořádanou Steel Technical Committee, 

která byla věnována především segregacím v celé řadě, plynulé litých předlitků z uhlíkové 

oceli, jako jsou bramy, bloky a sochory. Jedním z hlavních témat této konference byla otázka 

teorie a mechanismu vzniku mikrosegregace a makrosegregace, doplněný o jejich efekt na 

produkt. Součástí pak byly i teoretické a praktické poznatky. [13] 

Z praktických poznatků byly představeny zkušenosti s kontrolou segregace a dále byly 

popsány technologie ovlivňující segregaci, jako je EMS a Soft Reduction. Neméně důležitými 

faktory ovlivňující vznik segregačních jevů, které byly také součástí konference, jsou např. 

kontrola licícho proudu v průběhu plynulého odlévání, rychlost lití, rozsah tuhnutí předlitku 

měnící se automaticky se změnou rychlosti lití nebo kontrola chlazení během lití.  Byly zde  

i předneseny tradiční technologie jako jsou sírové otisky, otisky leptání, návrty a jiné 

tabulkově založené metody, dále zde byly předneseny moderní technologie, mezi které jsou 

zařazeny zobrazovací analýzy nebo emisní optická spektrometrie. Dle autorů tohoto příspěvku 

[13] je kontrola segregace snadnější při vyšší stupni tuhnutí a proto by tato kontrola měly být 

výhodnější pro tenké bramy. Ovlivňující faktorem, který snižuje vznik segregačních jevů je 

rychlejší tempo tuhnutí v důsledku změny hustoty ve fázích likvidu a solidu a také tepelné 

účinky. [13] 

V rámci konference byly předneseny i základy týkající se vzniku segregace a bylo 

připomenuto, že segregace je vnitřní vlastností tuhnutí oceli. Jedním z několika typů 

segregace byla představena také typická „V“ segregace, kterou znázorňuje obr. 26 uvedený 

níže. [13] 

 

Obr. 26  Typická V segregace. [13] 

Segregace ovlivňují vlastnosti produktů a mohou také způsobit porušení vnitřní 

struktury během lití. Mezi hlavní faktory ovlivňující vznik segregací jsou např. chemické 
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složení oceli, přehřátí oceli, licí rychlost, proces chlazení, geometrie zařízení a předepsané 

technologie zamezující vznik nebo snížení stupně segregace, jako je EMS. [13] 

Elektromagnetické míchání velkou měrou ovlivňuje vznik segregace a dělí se do 

několika typů podle jejich umístění v ZPO. Patří zde M-EMS (EMS v krystalizátoru), S-EMS 

(EMS v licím proudu pod krystalizátorem) a F-EMS (EMS ve finální zóně tuhnutí). Každé 

z těchto EMS má své výhody, ale záleží na uživateli, který z těchto typů použije. [13] 

Kombinací M-EMS a F-EMS může dojít k potlačení vzniku středových V segregací. 

Během této konference byly diskutovány možnosti využití M-EMS ke snížení vzniku 

makrosegreagcí a mikrosegregací, avšak vznikající rovnoosé struktury mohou být náchylné 

k vzniku V segregace. Při použití typu F-EMS může dojít k vymizení V segregace, ovšem za 

podmínek správného uložení F-EMS v zařízení plynulého odlévání a silného rotačního pole 

v EMS. [13] 

 Podle autorů [13] je segregace během tuhnutí oceli nevyhnutelný fakt, vyplývající 

z vyšší rozpustnosti legujících prvků v tekuté fázi než v pevné. Obecně budou ke 

vzniku segregačních jevů náchylnější vysoce legované oceli oproti ocelím s nízkým 

obsahem legujících prvků. Důležitými faktory pro kontrolu segregací jsou: 

[13]pochopení provozní praxe pro optimalizaci tuhnutí,chemické složení 

oceli,přehřátí, 

 rychlost lití, 

 sekundární chlazení. 

Znalost těchto faktorů napomáhá určit profil tuhnutí v licím proudu a umožňuje tak 

jeho přesné seřízení. Tyto poznatky jsou důležité pro optimalizaci zařízení, k aplikaci EMS  

a popřípadě použití jiných alternativ, jako je např. Soft Reduction, pokud je požadována. 

Elektromagnetické míchání v krystalizátoru (M-EMS), což je primární zóna tuhnutí, má 

příznivý vliv na malé oddíly, sekce. Výsledkem je omezení teplotních gradientů a podpora 

rovnoosé struktury méně náchylné ke středové segregaci. Velmi diskutovaným tématem bylo 

použití elektromagnetického míchání v licím proudu (S-EMS) a ve finální zóně tuhnutí  

(F-EMS) ve srovnání se Soft Reduction. Toto porovnání bylo vysvětleno na praktických 

ukázkách. Při působení na malé úseky je dávána přednost EMS, z důvodu jednoduchosti  

a nízkých nákladů. Ve větších úsecích je upřednostňována Soft Reduction, protože EMS je 



27 

 

ŠTOURAČOVÁ, L. Možnosti využití elektromagnetického míchání pro potlačení středových segregací 
a zlepšení vnitřní kvality plynule litých předlitků. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

méně efektivní a také okraje licího proudu jsou náchylnější na vyboulení. V současné době se 

Soft Reduction nahrazují elektromagnetickým mícháním. [13] 

Tradiční metody jsou založené na diagramech obecně známých a přinášejí uspokojivé 

výsledky, např. sírové otisky, avšak tyto metody nedávají kvantitativní výsledky. Více 

kvantitativní metodou je např. využití návrtů předlitků, nicméně výsledky jsou ovlivněny 

velikostí vzorku a vyžadují přesnou znalost polohy segregace, která není vždy středovou. 

Optická emisní spektrometrie nabízí kvantitativní výsledky, které mohou být velice užitečné 

při ověřování modelu segregace a vnitřní kvality předlitku. [13] 
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4 NÁVRH PROVOZNÍHO EXPERIMENTU 

Z předloženého teoretického rozboru vyplývá, že tvorba segregací během plynulého 

odlévání je velice komplexní záležitost, která je ovlivňována celou řadou procesních 

parametrů. Z provozního hlediska jsou nejvýznamnější makrosegregace uhlíku, který ve 

středech sochorů tvoří souvislý segregační pás, který je dále doprovázen více či méně 

zřetelnými V-segregacemi. Výsledný charakter středové segregace se pak může výrazně lišit 

v závislosti na nastavených parametrech odlévání, především elektromagnetickém míchání. Je 

logické, že se zvyšující se intenzitou míchání bude středový pás obohacený o uhlík postupně 

redukován. Různé intenzity elektromagnetického míchání však mohou hrát výraznou roli při 

formování doprovodných V-segregací podél odlévaného sochoru. Detailní sledování, jak se 

mění charakter a rozložení V-segregací v závislosti na nastavení elektromagnetického 

míchání je proto na místě, neboť bude také výrazně ovlivňovat výsledné vlastnosti 

válcovaných produktů. 

V Třineckých železárnách, a.s. (dále jen TŽ, a.s.), je sochorové zařízení plynulého 

odlévání standardně pro dosažení minimální úrovně segregací na všech licích proudech 

vybaveno míchači M-EMS a S-EMS. Díky aplikovanému elektromagnetickému míchání je 

dosahováno velice nízké úrovně středové segregace, což je velice dobře prozkoumáno. Tyto 

informace by však bylo vhodné rozšířit o detailní prozkoumání tvorby doprovodných  

V-segregací v závislosti na použité intenzitě elektromagnetickém míchání a jejím vlivu na 

výsledné vlastnosti válcovaných drátů. [14] 

Vlastní experiment by byl veden během odlévání vysokouhlíkových ocelí na 

sochorovém zařízení plynulého odlévání, kdy by se postupně měnily intenzity míchání na 

obou typech míchačů provozovaných v TŽ, a.s. Pro každou kombinaci by se sledoval rozsah 

středové segregace, středová porozita a charakter tvorby doprovodných V-segregací (velikost, 

četnost, rozmístění apod.). Uvedené charakteristiky by se pak daly do souvislosti 

s vlastnostmi válcovaných drátů. Vyhodnocení by mohlo být provedeno metodikou 

plánovaného experimentu DOE s dvěma centrálními body, která umožňuje podchytit 

vzájemné interakce mezi jednotlivými sledovanými veličinami. Návrh, podle kterého by 

experiment byl veden, je uveden v tab. 5 [14]. 
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Tab.  5 Navrhované parametry elektromagnetického míchání pro sochorové ZPO v TŽ, a.s. 

[14]  

 

OZNAČENÍ 

NASTAVENÍ 

TYP ELEKTROMAGNETICKÉHO MÍCHÁNÍ 

M-EMS S-EMS 

NAVRHOVANÉ NAPÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT (A) 

1 100 70 

2 270 70 

3 185 42 

4 100 0 

5 270 0 

6 185 42 

Výsledky by mohly dát odpověď na vzájemnou interakci mezi působením 

elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS na formování V-segregací, čímž by přispěly 

k pochopení vzniku uvedeného jevu a jeho vlivu na konečný materiál. [14] 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na možnosti a využití elektromagnetického míchání 

(EMS) pro potlačení středových segregací u plynule litých předlitků. Dalším důležitým 

bodem této práce je i zlepšování vnitřní kvality předlitků vzniklých v zařízení plynulého 

odlévání (ZPO). V první části této práce byl uveden základní popis a princip 

elektromagnetického míchání, jeho výhody, využití a v neposlední řadě pak i jeho rozdělení 

podle polohy umístění na ZPO. Rozlišujeme tři základní typy EMS. Patří zde M-EMS 

(elektromagnetický míchač uložený v krystalizátoru), S-EMS (elektromagnetický míchač 

uložený v sekundární zóně tuhnutí) a F-EMS (elektromagnetický míchač uložený ve finální 

zóně tuhnutí). Další část byla věnována problematice vzniku segregačních jevů v předlitku 

během lití. Je zde zahrnuto i rozdělení segregací podle obsahu koncentrací prvků v předlitku. 

Hlavní rozdělení segregací je na makrosegregaci a mikrosegregaci. 

Druhá část bakalářské práce byla zaměřena na literární rozbor zahraničních publikací 

zabývající se jednotlivými možnosti a využitím EMS během plynulého odlévání vysoce 

uhlíkové oceli. Ve finální části pak byl popsán návrh provozního experimentu provedený ve 

společnosti Třinecké železárny, a.s. 

Na základě jednotlivých rozborů možností elektromagnetického míchání, které jsou 

uvedeny v této bakalářské práci, byly zjištěny následující poznatky: 

1. Použití elektromagnetického míchání během plynulého odlévání výrazně ovlivňuje 

metalurgickou strukturu předlitku. 

2. Díky působení magnetických sil a intenzivního ochlazování, dochází k velmi rychlému 

tuhnutí a stabilizaci povrchové vrstvy předlitku v radiálním směru. 

3. Elektromagnetické míchání příznivě ovlivňuje středové vlastnosti plynule litých 

předlitků, zvláště pak u licího sortimentu legovaných ocelí 

4. Míchání v kombinaci všech tří elektromagnetických míchačů (M-EMS, S-EMS, F-EMS), 

je velmi vhodné pro omezení pásma negativní segregace, aniž by byl poškozen vhodný 

účinek na vnitřní jakost. 

5. Rozhodujícím faktorem, který se odráží na vnitřní kvalitě litého předlitku, je správná 

poloha umístění elektromagnetického míchače ve finální zóně tuhnutí (F-EMS), který 

navíc výrazně zvyšuje účinek míchání. 
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6. Velmi důležitými parametry pro zlepšení vnitřní kvality plynule litých předlitků jsou 

dobře zvolená rychlost a teplota lití, optimální tvar krystalizátoru a geometrie stroje 

a aplikace elektromagnetického míchání ve finální zóně tuhnutí. 

7. Z chemického hlediska jsou ke vzniku segregačních jevů náchylnější oceli s vysokým 

obsahem legujících prvků, než prvky s nízkým obsahem legujících prvků. 

8. Ovlivňujícími faktory pro kontrolu segregačních jevů jsou rychlost tuhnutí předlitku, 

chemické složení, licí rychlost a teplota a v neposlední řadě sekundární chlazení. 

 

 



32 

 

ŠTOURAČOVÁ, L. Možnosti využití elektromagnetického míchání pro potlačení středových segregací 
a zlepšení vnitřní kvality plynule litých předlitků. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

LITERATURA 

[1] DOLEŽEL, Ivo; MUSIL, Ladislav; ULRYCH, Bohuš. Moderní průmyslové 

technologie založené na procesech v tekutých kovech řízených elektromagnetickým 

polem. Elektro [online]. 2003, č.11 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z WWW: 

<http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25605> ISSN 1210-0889 

[2] DOLEJŠÍ, Zdeněk; PŘÍHODA,Miroslav et al. Plynulé odlévání oceli. 2. Díl. Nové 

systémy v technologii plynulého odlévání oceli. Praha: SNTL 1988. 192 s. 

[3] ŠTĚTINA, Josef. Optimalizace parametrů lití sochorů pomocí modelu teplotního 

pole. Ostrava 2008. Habilitační práce (Ph.D.). VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství. [cit. 2013-03-09 ]. Dostupné z WWW: < 

http://ottp.fme.vutbr.cz/users/stetina/habilitace/index.htm > 

[4] LI, B.Q. Solodification Processing of Materials in Magnetic Fields. JOM [online]. 

February 1998, vol. 50, article no. 2 [cit. 2013-03-09]. Dostupné z WWW:                  

< http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/9802/Li/Li-9802.html > 

[5] KEMEIDA ELECTRIC CO., LTD, Electromagnetic Stirrer for Billet (Round). 

[cit. 2013-03-09]. Dostupné z WWW: < http://www.magnet-

lifting.com/electromagnetic-stirrer/Electromagnetic-Stirrer-%28EMS%29-for-billet-

%28Round%29.html > 

[6] LIFTING MAGNET. Classification and installation position of the electromagnetic 

stirrer. Dostupný z WWW:<http://www.liftingmagnet.com.cn/viewInfo.jsp?id=128  > 

[cit. 2013-03-09]. 

[7] DOLEJŠÍ, Zdeněk; RÉDR,Miroslav et al. Plynulé odlévání oceli. Tepelně technické 

poměry při plynulém odlévání oceli. Praha: SNTL 1987. 384 s. 

[8] KUCHAŘ, L; DRÁPALA, J. Příspěvek k teorii segregačních jevů při krystalizaci 

kovů a slitin. In 11. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů. METAL 2002: 

Sborník přednášek. Červený zámek, Hradec nad Moravicí, ČR: 14.-16. 5. 2002. 

Dostupné 

z WWW: <http://www.metal2013.com/files/proceedings/metal_02/index.htm> 

[cit. 2013-04-13]. 

[9] MAUDER, T. Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci 

numerického modelu teplotníhopole. Brno 2012. Dizertační práce. VUT Brno, 

Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. Dostupné z WWW: 

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25605
http://ottp.fme.vutbr.cz/users/stetina/habilitace/index.htm
http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/9802/Li/Li-9802.html
http://www.magnet-lifting.com/electromagnetic-stirrer/Electromagnetic-Stirrer-%28EMS%29-for-billet-%28Round%29.html
http://www.magnet-lifting.com/electromagnetic-stirrer/Electromagnetic-Stirrer-%28EMS%29-for-billet-%28Round%29.html
http://www.magnet-lifting.com/electromagnetic-stirrer/Electromagnetic-Stirrer-%28EMS%29-for-billet-%28Round%29.html
http://www.liftingmagnet.com.cn/viewInfo.jsp?id=128
http://www.metal2013.com/files/proceedings/metal_02/index.htm


33 

 

ŠTOURAČOVÁ, L. Možnosti využití elektromagnetického míchání pro potlačení středových segregací 
a zlepšení vnitřní kvality plynule litých předlitků. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

<http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=59129> 

[cit. 2013-06-11]. 

[10] KEY TO METALS. Databáze kovů. Squeeze Casting Process: Part Two. Dostupné 

z WWW: 

 < http://www.keytometals.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=ktn&NM=174> 

[cit. 2013-06-12]  

[11] LI,Jinchao; WANG, Baofeng et al. Effect of Complex Electromagnetic Stirring on 

Inner Quality of High Carbon Steel Bloom. Materials Science and Engineering A-

Structural Materials Properties Microstructure and Processing. June 15 2006, 

vol.425, p. 201-204, issue 1-2. Dostupné z WWW: 

< http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0921509306003

25X > ISSN 0921-5093 [cit. 2013-07-22] 

[12] BRIDGE, M.R; ROGERS, G.D. Structural Effects and Band Segregate Formation 

during the Electromagnetic Stirring of Strand-Cast Steel. Metallurgical Transactions 

B. September 1984, vol. 15, p.581-589, issue 3. Dostupné z WWW: 

<http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02657390 > ISSN 1073-5614, ISSN 

1543-1916 (online) [cit. 2013-07-25] 

[13] SCHOLES, A et al. Segregation in Continuous Casting. Ironmaking and Steelmaking. 

Processes, Products and Applications. April 2005, vol. 32, No. 2, p. 101-108. ISSN 

0301-9233, ISSN 1743-2812 (online) Dostupné z WWW: 

<http://www.ingentaconnect.com/content/maney/ias/2005/00000032/00000002/art000

02?crawler=true> [cit. 2012-12-15]  

[14] CIBULKA Jiří. Návrh experimentu působení elektromagnetických míchačů M-EMS 

a S-EMS na formování V-segregací při odlévání vysokouhlíkových ocelí na 

sochorovém zařízení plynulého odlévání v TŽ, a.s. 2013. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=59129
http://www.keytometals.com/page.aspx?ID=CheckArticle&site=ktn&NM=174
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S092150930600325X
http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S092150930600325X
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02657390
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/ias/2005/00000032/00000002/art00002?crawler=true
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/ias/2005/00000032/00000002/art00002?crawler=true


34 

 

ŠTOURAČOVÁ, L. Možnosti využití elektromagnetického míchání pro potlačení středových segregací 
a zlepšení vnitřní kvality plynule litých předlitků. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1  Diagram stupně účinnosti míchače. 

Obr. 2  Regulace EMS v závislosti na licí rychlosti v odlévaném průřezu odlitku. 

Obr. 3  Rozdělení elektromagnetického míchání. 

Obr. 4  Montážní uložení kruhových EMS v zařízení. 

Obr. 5  Schématické znázornění využití EMS na úrovni krystalizátoru. 

Obr. 6  Proudění v krystalizátoru. 

Obr. 7  Zlepšení struktury předlitku při použití EMS v závislosti na stupni přehřátí oceli 

v mezipánvi. 

Obr. 8  Rozložení vycezenin síry u bramových předlitků v porovnání s použitím EMS a bez 

EMS. 

Obr. 9  Průřez sochoru bez použití EMS. 

Obr. 10  Průřez sochoru s použitím EMS. 

Obr. 11  Průřez sochoru bez použití EMS. 

Obr. 12  Průřez sochoru s použitím EMS. 

Obr. 13  Středová pórovitost (brama). 

Obr. 14  Středová pórovitost (čtvercový profil) 

Obr. 15  Typická makrosegregace. 

Obr. 16  V-segregace. 

Obr. 17  Mikrosegregace karbidů. 

Obr. 18  Makrografická struktura oceli jakosti U71Mn a) použití M-EMS, b) použití 

komplexního EMS. 

Obr. 19  Makrografická struktura oceli jakosti 82B a) použití M-EMS, b) použití 

komplexního EMS. 

Obr. 20  Schéma mechanismu „promývání rozptýlených látek“ pro formování bílých pruhů. 

Obr. 21  Recirkulační proudění v příčném míchání u bramy. 



35 

 

ŠTOURAČOVÁ, L. Možnosti využití elektromagnetického míchání pro potlačení středových segregací 
a zlepšení vnitřní kvality plynule litých předlitků. Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013 

 

Obr. 22  Příprava bloku pro chemickou analýzu (rozměry v mm) 

Obr. 23a  Bez EMS. 

Obr. 23b  Lití A. 

Obr. 23c  Lití B. 

Obr. 24  Typická koncentrace prvků v profilu 

Obr. 25  Struktura tuhého vzorku ihned po míchání (vzorek lití A a B). 

Obr. 26  Typická V segregace. 

 

 


