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Seznam použitých veličin, symbolů a zkratek 

Označení Název Jednotka 

k Rovnovážný rozdělovací koeficient - 

Cs  Koncentraci prvků v tuhé fázi % 

Cl Koncentrace prvků v tekuté fázi % 

fs Hmotnostní podíl tuhé fáze - 

C0 Nominální koncentrace rozpuštěného prvku v oceli % 

kmod Modifikovaný vztah rovnovážného rozdělovacího koeficientu - 

v Rychlost tuhnutí cm.s-1 

D Difuzní koeficient cm2.s-1 

δ Tloušťka difuzní vrstvy cm 

t4 
Časový okamžik konce prvotní solidifikace (vytvoření fluidní kašovité 

zóny) 
min 

t5 Časový okamžik počátku vzniku pásma negativní středové segregace min 

OPA 
Skenovací metoda stanovení koncentrace prvků (original position 

statistic distribution analysis) 
- 

Δ T Přehřátí oceli °C 

M-EMS Elektromagnetický míchač umístěný v krystalizátoru - 

S-EMS Elektromagnetický míchač umístěný v zóně sekundárního chlazení - 

F-EMS Elektromagnetický míchač umístěný v zóně finální solidifikace - 

nq Zdánlivá konstanta isotermického pohybu - 

nL rychlostní konstanta křivky likvidu mm.s-1/2 
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Označení Název Jednotka 

xi Pozice izotermy i (likvidu nebo solidu) v tuhnoucím předlitku mm 

t Čas s 

b Mocnitel času pro vyjádření pozice křivek solidu a likvidu - 

c Empirická konstanta tuhnutí mm 

ξ Tloušťka licí kůrky mm 

k Rychlostní konstanta tuhnutí mm.s-1/2 

ri Segregační koeficient příměsi i - 

ci Koncentrace příměsi i ve středu předlitku %hm. 

ci0 Nominální koncentrace příměsi i v předlitku %hm. 

CO oxid uhelnatý - 

SO2 oxid siřičitý - 

ZPO Zařízení plynulého odlévání - 

h4 
Hloubka uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou pod povrchem sochoru 
mm 

d4 
Odlitá délka od hladiny oceli v krystalizátoru do časového okamžiku 

konce prvotní solidifikace 
m 

h5 Hloubka uložení počátku pásma negativní středové segregace mm 

d5 
Odlitá délka od hladiny oceli v krystalizátoru do časového okamžiku 

začátku vzniku pásma negativní středové segregace 
m 

RTG rentgenový - 
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Abstrakt   

Studium tvorby segregací v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání oceli 

Disertační práce se zabývá studiem makrosegregačního chování uhlíku během 

tuhnutí vysokouhlíkových ocelí na sochorovém zařízení plynulého odlévání. Vlastní práce je 

rozdělená do několika celků. V první části je proveden detailní literární rozbor o utváření 

makrosegregační struktury s důrazem na vliv elektromagnetického míchání aplikovaného 

v horních částech licího oblouku (M-EMS, S-EMS). Na základě získaných teoretických 

poznatků byla následně realizována série experimentů, jejichž cílem bylo detailně popsat 

utváření makrosegregační morfologie v závislosti na nastavených procesních parametrech 

pro konkrétní podmínky plynulého odlévání. Díky detailnímu popisu solidifikačního procesu 

bylo možno v rámci závěrů experimentální části definovat nejvýznamnější faktory 

v jednotlivých úsecích plynulého odlévání zodpovědné za utvoření konečné středové 

morfologie, zpřesnit poznatky o vlivu elektromagnetického míchání v horních částech licího 

oblouku na rozložení segregujících prvků v okolí metalurgické osy, definovat důležitá kritéria 

pro určení závažnosti makrosegregačního uspořádání na vlastnosti finálních výrobků a 

v neposlední řadě také zpřesnit literární poznatky o dějích probíhajících během závěrečné 

fáze solidifikačního procesu nefluidní kašovité hmoty.  

Abstract 

Macrosegregation morphology development during continuous casting of steel billets 

The PhD thesis is focused on macrosegregation behaviour of carbon during 

solidification of high carbon steel grades cast into billets. The paper is divided into several 

parts. The first one contains detailed literary search about forming of macrosegregation 

morphology with the emphasis to describe effect of electromagnetic stirring applied in 

upper strand parts (i. e. M-EMS, S-EMS). Based on the gained theoretical information, a set 

of experiments were performed to examine the relationship between the final morphology 

and casting parameters. The findings revealed a few very important parts of the strand 

responsible for the final macrostructure, improved knowledge about impact of the 

electromagnetic stirring on carbon distribution in cast structure, defined significant 

macrosegregation parameters influencing the properties of final products and helped to 

specify more precisely last stages of the solidification process in rigid mushy zone.  
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Úvod 

V důsledku narůstajících požadavků na stále vyšší kvalitativní parametry ocelových 

výrobků musí jejich výrobci hledat nové způsoby eliminace nežádoucích jevů během 

zpracování, odlévání a válcování oceli. Jedním ze sledovaných kvalitativních parametrů jsou 

segregační děje uplatňující se během solidifikace oceli. Zřejmě nejzásadnější a v praxi nejvíce 

studované je makrosegregační chování uhlíku, neboť uhlík se do oceli velice často přidává ve 

značném množství pro dosažení požadovaných vlastností oceli (především pevnosti).  

Předkládaná disertační práce se zabývá studiem makrosegregačních dějů během 

plynulého odlévání vysokouhlíkových ocelí (tj. s obsahem uhlíku nad 0,7 %) do sochorů o 

příčném rozměru 150 x 150 mm. Cílem je popis mechanismu vzniku morfologického 

uspořádání v závislosti na daných podmínkách odlévání a definování důležitých kritérií pro 

jejich hodnocení. Pozornost je soustředěna především na vliv elektromagnetického míchání 

oceli aplikovaného v horních částech licího oblouku (M-EMS, S-EMS), které představuje 

základní nástroj pro možné řízení segregačních dějů. 

Hlavním motivačním faktorem pro řešení předkládané disertační práce byla 

skutečnost, že některé děje v průběhu utváření středové makrosegregační morfologie nejsou 

stále dostatečně pochopeny a vysvětleny. Kdyby existoval zcela spolehlivý popis dějů 

především v samotném závěru solidifikace, pak by bylo možno vytvořit sofistikovaný 

numerický model, který by v závislosti na procesních parametrech licího stroje zcela přesně 

určil výslednou strukturu plynule litého předlitku. Takové modely bohužel v praxi nejsou 

stále k dispozici, a proto je potřeba pro dané podmínky plynulého odlévání přesněji 

definovat, jaká struktura je pro ni typická, které děje v průběhu solidifikace lze očekávat a 

která kritéria jsou důležitá s ohledem na požadované vlastnosti finálních výrobků. Při absenci 

podrobného popisu solidifikačního děje probíhajícího na daném zařízení plynulého odlévání 

pak není možno provádět úpravy technologie a stávajícího konstrukčního uspořádání licího 

stroje s ohledem na dosažení stále rostoucích požadavků zákazníků. 

Vlastní disertační práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou uvedeny základní 

teoretické znalosti o průběhu segregací během solidifikačního procesu. Větší pozornost je 

věnována především vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech 

licího oblouku, neboť se jedná o důležitý aspekt zařízení plynulého odlévání, který významně 

ovlivňuje výslednou strukturu oceli. V druhé části jsou předloženy výsledky dosažené během 

vlastních experimentálních prací. Jedná se především o rozbor relevantních parametrů, na 

jejichž základě bylo možno definovat důležité části licího stroje pro možnost následné 

optimalizace procesu plynulého odlévání vysokouhlíkových ocelí. Experimentální část 

následně pokračuje detailní analýzou vlivu elektromagnetického míchání na průběh 
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makrosegregačních dějů, na jehož základě bylo možno definovat mechanismus utváření 

konečné struktury v daných podmínkách a určit kritické parametry makrosegregační 

morfologie, které jsou z pohledu konečných výrobků důležité. V poslední třetí části jsou pak 

dosažené výsledky zhodnoceny a předloženy základní přínosy disertační práce pro rozvoj 

vědního oboru a pro praxi plynulého odlévání oceli vysokouhlíkových ocelí. 
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1 Vznik segregací během tuhnutí oceli 

Pod pojmem segregace se rozumí nerovnoměrné rozložení legujících a doprovodných 

prvků v objemu kovu, ke kterému dochází během tuhnutí oceli. Vznik segregací je vyvolán 

sníženou rozpustností prvků v oceli při nižší teplotě, v důsledku čehož dochází během 

solidifikace k vytěsňování těchto prvků do míst o vyšší teplotě. Výsledkem jsou místa o vyšší 

koncentraci rozpuštěných prvků než by odpovídalo jejich průměrnému obsahu v celém 

objemu. Segregace lze rozdělit na dva základní typy: mikrosegregace a makrosegregace. 

1.1 Mikrosegregace 

Mikrosegregace představuje nerovnoměrné rozdělení prvků v rámci dendritů či zrn 

(obvykle v měřítku 10-100 µm), kdy tuhnoucí dendrity „odmítnou“ v důsledku snížené 

rozpustnosti prvky přítomné v oceli, které se tak vytěsní do zbytkové taveniny. Zbytková 

tavenina obohacená o rozpuštěné prvky pak utuhne v mezidendritických oblastech a vytvoří 

místa s vyšší koncentrací. Mikrosegregační jevy jsou obecně považovány za daleko méně 

nebezpečné, neboť mohou být eliminovány během následných tepelných operací (např. 

ohřevem předlitků v krokové peci). Z hlediska mikrosegregací je důležité sledovat především 

místní dobu tuhnutí v různých částech odlitku, která je určujícím faktorem při přerozdělování 

rozpuštěných prvků mezi tuhnoucími dendrity a jejich okolím. Aby se dosahovalo 

významných rozdílů v mikrosegregačním chování prvků, musí se místní doba tuhnutí 

v různých oblastech lišit alespoň řádově [1]. Sledování mikrosegregačních jevů je tak důležité 

především během tuhnutí větších odlitků (bloky, ingoty), kdy mikrosegregace prvků může 

vést až k jevu zvanému řádkovitost oceli, kdy se ve struktuře finálních výrobků (např. tyčí, 

plechů) střídají pásy feritu a perlitu (obr. 1). Výsledkem je izotropie mechanických vlastností 

projevující se např. zhoršenou obrobitelností.  

 

Obr. 1: Řádky feritu (světlá barva) a perlitu (tmavá barva) ve struktuře 

válcovaného plechu oceli 1020  [2]  
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Rozdělení rozpuštěných látek během dendritické solidifikace je určováno 

rovnovážnými stavy mezi tekutou a tuhou fází.  Základním nástrojem je použití rovnovážných 

diagramů, podle kterých je rozdělení prvků mezi tuhnoucími dendrity a okolím dáno křivkami 

solidu a likvidu. Z rovnovážných diagramů lze pro jakoukoliv teplotu určit koncentraci prvků 

přítomných v tuhé (CS) a kapalné (Cl) fázi, jejichž podíl dává tzv. rovnovážný rozdělovací 

koeficient k: 

 𝑘 =  
𝐶𝑆

𝐶𝑙
          (1) 

Koncentraci rozpuštěných prvků v tuhé fázi CS lze na základě znalosti hmotnostního 

podílu tuhé fáze fS a rovnovážného rozdělovacího koeficientu k určit podle Scheilovy rovnice: 

𝐶𝑆 = 𝑘. 𝐶0. (1 − 𝑓𝑆)𝑘−1             (2) 

kde C0 je počáteční (nominální) koncentrace rozpuštěného prvku v objemu oceli. Vztahy pro 

vyjádření rovnovážného rozdělovacího koeficientu a Scheilova rovnice jsou však založeny na 

řadě zjednodušení, kdy se předpokládá:   

- nulové přechlazení (tzn. velice pomalé rychlosti tuhnutí), 

- úplná difuze prvků v tavenině, 

- nulová difuze prvků v tuhé fázi, 

- nulová rychlost proudění taveniny. 

Přestože rovnice (1) a (2) popisují rozdělení rozpuštěných prvků během dendritické 

solidifikace dostatečně přesně [2], lze v literatuře nelézt také různé modifikované vztahy, 

které v sobě zahrnují difuzi prvků v tuhé fázi nebo proudění taveniny, jako je např. dle [3]: 

𝑘𝑚𝑜𝑑 =  
𝑘

𝑘+(1−𝑘).𝑒
−

𝑣.𝛿
𝐷

          (3) 

kde k je rovnovážný rozdělovací koeficient, v je rychlost tuhnutí (cm.s-1), D je difuzní 

koeficient daného prvku (cm2.s-1) a δ je tloušťka difuzní vrstvy (cm), což je vzdálenost, ve 

které se mění koncentrace rozpuštěných prvků v tavenině v blízkosti rozraní mezi tuhou a 

kapalnou fází dokud se nedosáhne nominální koncentrace C0. Při nulových rychlostech 

proudění se bude koncentrace rozpuštěných prvků v kapalné fázi měnit v určité difuzní 

vrstvě δ podle obr. 2a. V důsledku pohybu taveniny se však koncentrační profil na 

mezifázovém rozhraní výrazně změní, kdy dojde ke zkrácení tloušťky difuzní vrstvy a 

vytvoření koncentračního gradientu mezi tuhou (Cs) a kapalnou (Cl) fází (obr. 2b). V důsledku 

uvedených změn koncentračního průběhu na mezifázovém rozhraní pak tuhnoucí dendrity 
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budou při rostoucím pohybu taveniny „odmítat“ stále větší množství rozpuštěných prvků, 

čímž bude jejich koncentrace v tuhé fázi nižší. 

 

 

Obr. 2: Koncentrační profil  rozpuštěných prvků na rozhraní tuhé a kapalné 

fáze: a) bez pohybu taveniny; b) při pohybu taveniny  [3] 

Přestože je možné definovat různé modifikované vztahy rozdělovacích koeficientů 

vystihující reálné podmínky tuhnutí, postačuje pro běžné ohodnocení náchylnosti 

jednotlivých prvků k segregaci znalost rovnovážných rozdělovacích koeficientů k. Jejich 

přibližné hodnoty pro vybrané prvky (přesné informace se v literatuře rozcházejí) jsou 

uvedeny v tab. 1. Čím je hodnota rovnovážného rozdělovacího koeficientu nižší, tím má daný 

prvkem vyšší náchylnost k segregaci. Dle tab. 1 tak nejvyšší náchylnost k segregaci mají síra, 

fosfor a uhlík. Kromě samotného rovnovážného rozdělovacího koeficientu je nutné brát 

v potaz také koncentraci jednotlivých prvků. Čím je koncentrace některého prvku v oceli 

vyšší, tím lze očekávat intenzivnější segregační účinek daného prvku. Typickým příkladem 

může být porovnání manganu a fosforu, kdy fosfor má sice výrazně nižší hodnotu 

rovnovážného rozdělovacího koeficientu, nicméně v oceli je obecně považován za nežádoucí, 

takže je snaha jej během výroby oceli snížit na co nejnižší úroveň. Naopak mangan se do 

oceli běžně přidává ve značném množství, takže lze u něj i přes vysokou hodnotu 

rovnovážného rozdělovacího koeficientu očekávat vyšší náchylnost k mikrosegregaci než u 

fosforu. Právě mikrosegregace manganu jsou pak velice často považovány za jednu z příčin 

vedoucích k zvýšené řádkovitosti oceli [2], přestože v porovnání s fosforem nevykazuje 

zvýšenou náchylnost k vytváření segregačních struktur. 
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Tab. 1:  Hodnoty rovnovážných rozdělovacích koeficientů k pro vybrané prvky dle [5]  

Prvek 
Rovnovážný rozdělovací koeficient k 

δ ferit austenit 

S 0,02 0,02 

P 0,13 0,06 

C 0,13 0,36 

H 0,32 0,45 

Si 0,66 0,50 

Mo 0,80 0,60 

Mn 0,84 0,95 

Cr 0,95 0,85 

 

Samotná hodnota rovnovážného rozdělovacího koeficientu je značně závislá také na 

přítomnosti dalších prvků. Dokonce i koncentrace sledovaného prvku má na svůj vlastní 

rozdělovací koeficient vliv.  

1.2 Makrosegregace 

V případě makrosegregace se jedná o nerovnoměrné rozložení prvků v objemech 

přesahující velikosti dendritů či zrn. Obvykle se jedná o objemné oblasti nacházejících se ve 

středech odlitků (předlitky, ingoty), které jsou obohaceny o rozpuštěné prvky. 

Nerovnoměrné rozložení prvků v rámci makro-oblastí může představovat významný 

kvalitativní problém, který během následných operací nemusí být zcela eliminován kvůli 

dlouhé difuzní délce, a může tak negativně ovlivnit kvalitu výsledného produktu.  

Samotné utváření makrosegregací je velmi komplexní jev, který vychází 

z přerozdělení rozpuštěných prvků mezi tekutou a tuhou fází během dendritické solidifikace 

(mikrosegregace). V případě makrosegregace se však také uplatňuje pohyb taveniny 

obohacené o rozpuštěné prvky, ke kterému dochází v důsledku solidifikačního smrštění, 

přirozené a nucené konvekce a deformace tuhé fáze během odlévání. 

Jak již bylo uvedeno dříve, tak různé prvky se během solidifikace projevují různě a 

vykazují odlišnou tendenci segregovat. Největší náchylnost k segregaci mají síra, fosfor a 

uhlík. V případě síry a fosforu se jejich segregační účinky obvykle potlačují snižováním 

koncentrací v objemu oceli, takže nepředstavují značné riziko. Velice sledované jsou však 

makrosegregace uhlíku, neboť se mnohdy do oceli přidává úmyslně ve vysoké koncentraci 
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kvůli dosažení požadovaných vlastností. Výzkumu utváření makrosegregační struktury uhlíku 

se proto zabývá celá řada autorů a je také předmětem předkládané disertační práce. 

Rozsah a tvar makrosegregační struktury uhlíku bude značně záviset na zvoleném 

způsobu odlévání oceli, velikosti litého polotovaru a aplikované technologii. Další části 

literárního rozboru se proto zabývají vlivem různých režimů odlévání na průběh utváření 

makrosegregace uhlíku (dále označované jako makrosegregace nebo též zkráceně 

segregace). 

1.3 Tvorba makrosegregací během tuhnutí ingotů 

Jako první je diskutována problematika tuhnutí ingotů. Přestože se nejedná o cíl 

disertační práce, je pochopení solidifikace během odlévání ingotů velice důležité, neboť 

představuje naprostý základ pro pochopení dějů v průběhu plynulého odlévání oceli.  

Na obr. 3 je uvedena typická makrostruktura v podélném řezu ingotu. Podpovrchová 

vrstva ingotu je tvořena rychle ztuhlými rovnoosými krystaly, které jsou formovány 

v důsledku vysokého podchlazení oceli ihned pod povrchem stěny kokily. S postupem 

krystalizace pak tuhnutí postupně přechází v kolumnární růst, který je stále charakteristický 

vysokým odvodem tepla. Teprve za zónou kolumnárních krystalů začíná krystalizace 

přecházet v typické dendritické tuhnutí, kde se začínají objevovat podmínky pro utváření 

makrosegregačních jevů, jež jsou řízeny pohybem taveniny a smršťováním tuhé fáze.  

 

Obr. 3: Typický podélný řez makrostrukturou ingotu [9]  

V ingotech lze v zásadě nalézt dva základní typy pásem segregací: pásmo negativní 

segregace (koncentrace prvků je zde nižší než průměrná) a pásmo kladné segregace 
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(koncentrace prvků je zde vyšší než průměrná). Pásma kladné segregace pak lze dále rozlišit 

do několika druhů, přičemž většina autorů [12] [13] označují jako nejdůležitější tzv. 

vycezeniny, které jsou dvojího druhu: stvolové A-segregace a mezerové V-segregace. Kromě 

vycezenin se v horní části ingotu vyskytuje také tzv. pásmo horní pozitivní segregace. 

Teorie vzniku pásma negativní segregace vychází z představy, že ve středové části, 

kde je výrazně nižší odvod tepla, začínají jako první tuhnout místa s nejnižší koncentrací 

rozpuštěných prvků, neboť mají nejvyšší teplotu likvidu a tedy jsou nejvíce podchlazena. 

První krystaly čistého kovu mají vyšší hustotu, a proto klesají do spodní části ingotu (obr. 4). 

Výsledkem je vznik pásma ochuzeného o rozpuštěné prvky. Oblast negativní segregace je 

výrazná především u uklidněných ocelí, u neuklidněných ocelí jsou podmínky pro její tvorbu 

potlačeny v důsledku uhlíkového varu, který brání usazování zárodečných krystalků. 

 

Obr. 4: Sedimentace krystalů kovu s  nízkou koncentrací rozpuštěných 

prvků  [12]   

Příčinou vzniku A-segregací je obohacování taveniny o doprovodné a legující prvky, 

jako je uhlík, mangan nebo síra, čímž se tavenina stává lehčí, a proudí směrem nahoru do 

míst, kde je vyšší teplota. Proudící tavenina je od svislého směru odkláněna do středu ingotu 

formujícím se dendritickým síťovím. Jak tavenina obohacená o rozpuštěné prvky stoupá 

směrem vzhůru, roste její teplota, přičemž chemické složení zůstává přibližně stejné, což je 

způsobeno nízkou difuzí. Teplejší tavenina obohacená o segregující prvky následně 

zpomaluje krystalický růst a rozpouští okolní dendritické síťoví, což vytváří kanálky, do 

kterých vniká tavenina proudící ze spodních částí ingotů. V konečné fázi krystalizace tavenina 

utuhne a vytvoří pruhy ve tvaru písmene A obohacené o segregující prvky, které často mají 

téměř eutektické složení [12]. Vznik stvolových vycezenin se dá omezit utvářením 

sestupných proudů (úpravou chemického složení oceli, kdy se s oblibou využívá snížení 

obsahu křemíku nebo přidávání molybdenu) nebo náklonem ingotů (tavenina proudí přímo 

nahoru). Dle [12] bylo také prokázáno, že tvorba A-segregací začíná při dosažení podílu tuhé 

fáze cca 0,3 až 0,35 a trvá, dokud nepřekročí hodnotu přibližně 0,7. 



 
15 

 
 

 

CIBULKA, J.: Studium tvorby segregací v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání oceli. Disertační 
práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 
 

Středové V-segregace vznikají v samotném závěru tuhnutí, kdy je střed ingotu tvořen 

síťovím volně spojených rovnoosých krystalů. V důsledku váhy oceli nad daným místem a 

solidifikačnímu smrštění dochází ke generování střihového napětí, které způsobuje praskání 

utvořeného síťoví rovnoosých krystalů a vytváření trhlin (obr. 5). Vzniklé trhliny jsou 

následně vyplněny zbytkovou mezidendritickou taveninou, která je v průběhu solidifikace 

stále obohacována o rozpuštěné prvky konvektivními proudy z tzv. kašovité hmoty (tj. oceli 

nacházející se mezi křivkami solidu a likvidu) a také samotným procesem tuhnutí v konečné 

dutině. Dle [13] jsou podmínky pro formování V-segregací vytvořeny při překročení podílu 

tuhé fáze nad 0,2 až 0,4. Všeobecně je generování V-segregací nejméně pochopený 

makrosegregační jev během tuhnutí ingotů. V současnosti žádné teoretické modely nejsou 

schopny plně popsat jejich formování [12], takže studium jejich vzniku je stále na místě. Pro 

jejich pochopení je zřejmě klíčové plně porozumět sedimentaci rovnoosých krystalů, 

deformaci kašovité hmoty a fluidním podmínkám zbytkové taveniny. 

 

Obr. 5: Schéma vzniku V-segregací v  důsledku generování střihového 

napětí [12]  

Poslední důležitou segregační oblastí je pásmo horní pozitivní segregace, která vzniká 

v důsledku toku obohacené taveniny z hlavy ingotu směrem dolů v posledních fázích 

solidifikace. Hnací sílou může být např. nedostatečná izolace hlavy ingotu, díky čemuž 

postupuje solidifikační fronta od horního okraje ingotu směrem dolů, takže zchladlá tavenina 

obohacená o segregující prvky může proudit směrem dolů a obohatit taveninu v horní části 

ingotu. Jedná se tak o přesně opačný děj než v případě tvorby A-segregací, kde se naopak 

formují vzestupné proudy taveniny. Pro eliminaci horní pozitivní segregace je nezbytné 

zajistit správnou izolaci hlavy ingotu, která se primárně provádí pro snížení středové 

porozity. V případě porušení technologických pokynů se mohou v horních částech ingotů 

vyskytovat oblasti s tak vysokou koncentrací rozpuštěných prvků, že vzniklý roztok vůbec 

neodpovídá složení vyráběné oceli (viz obr. 6). 
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Obr. 6: Makrostruktura a rozložení uhlíku u hmotného ingotu s  tavebním 

obsahem uhlíku 0,22  % [9]  

V literatuře lze také nalézt zmínky o dalších, méně důležitých segregačních oblastech, 

nacházejících se v podpovrchových vrstvách ingotu (obr. 7). První je tzv. pruhovitost, která 

vzniká v důsledku náhlých změn teplotního profilu napříč kašovitou hmotou. Změny 

teplotního profilu mohou být generována teplotními pulsy konvekce nebo odvodu tepla v 

důsledku formování vzduchové mezery mezi stěnou kokily a povrchem ingotu. Druhou 

oblastí je pak tzv. inversní segregace, kterou utváří pohyb obohacené mezidendritické 

taveniny směrem k stěnám kokily kompenzující solidifikačního smrštění v prvních fázích 

krystalizace. 

 

Obr. 7: Pruhovitost a inversní segregace v  podpovrchových vrstvách 

ingotu [12]  
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1.4 Tvorba makrosegregací během plynulého odlévání 

Tvorba makrosegregací během plynulého odlévání oceli do jisté míry vychází z dějů 

probíhajících během solidifikace ingotů. Jednou z představ průběhu plynulého odlévání 

předlitků dokonce je, že tuhnou jako série za sebou odlévaných ingotů (tvorba tzv. mini-

ingotů). Značným rozdílem oproti ingotové cestě však je vyšší odvod tepla a změna orientace 

tuhnoucího předlitku, čímž bude pochopitelně ovlivněna také tvorba segregací. Dalším 

rozdílem je, že nebudou vytvořeny podmínky pro pohyb obohacené taveniny v takovém 

měřítku, jako je běžné u ingotů. Z celkového pohledu bude úroveň segregací v plynule litých 

polotovarech nižší, než je běžné u ingotů a to jak v podélné, tak příčném směru. Úroveň 

segregací podél metalurgické osy však může být naopak výraznější u plynule litých předlitků. 

Typické rozdíly v rozložení uhlíku mezi ingoty a plynule litými předlitky jsou patrné z obr. 8. 

 

Obr. 8: Rozložení uhlíku podél ingotu a plynule litého př edlitku [15] 

Základní představa o tuhnutí plynule litých předlitků je znázorněna na obr. 9. 

Solidifikační proces lze rozdělit celkem do osmi kroků. Nejprve v důsledku vysoké intenzity 

ochlazování dochází k růstu kolumnárních krystalů, které rostou ve směru odvodu tepla. V 

dalším kroku pak tuhnutí přechází do tzv. volného krystalického růstu, kdy se začínají 

objevovat zárodky pro následnou tvorbu rovnoosé struktury, která již nemá přesně 

definovaný směr růstu [2] [5]. Přechod mezi kolumnární a rovnoosou strukturou není nikdy 

skokový, ale je pozvolný, tzn., že zde existuje určitá přechodová oblast. 

S postupem solidifikace přejde ocel do zcela kašovité hmoty, která je zpočátku fluidní, 

takže umožňuje její proudění (krok 4). Jak se však teplota oceli snižuje, začíná být kašovitá 

hmota příliš tuhá na to, aby mohla v objemu proudit, takže dochází pouze k cezení zbytkové 

taveniny přes existující dendritické síťoví (krok 5). V důsledku solidifikačního smrštění a 

působení váhy oceli z horních částí licího oblouku se následně v nefluidním rovnoosém síťoví 

začínají objevovat nejprve šikmě směřované trhliny (kanálky – krok 6) a dalším smršťováním 
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síťoví pak i kanálek nacházející se v samotné metalurgické ose předlitku (krok 7). Do 

vzniklých kanálků je následně nasávána zbytková vysoce obohacená tavenina z 

mezidendritických oblastí (případně i z jiných dostupných oblastí), která zde utuhne a vytvoří 

centrální středovou oblast obohacenou o segregující prvky (případně i porozitu) a 

doprovodné V-segregace. Jedná se tak o obdobu tvorby V-segregací během solidifikace 

ingotů. Typický příklad středové segregace po délce plynule litých předlitků je uveden na 

obr. 10.  

 

Obr. 9: Zjednodušené schéma tuhnutí plynule litých předlitků  [16]  

 

Obr. 10:  Typický příklad středové segregace  plynule litých předlitků [17]  
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Vlastní průběh středového uspořádání se po délce předlitku výrazně mění. Hlavním 

faktorem udávajícím charakter středové morfologie je již zmíněná představa tvorby mini-

ingotů. K tvorbě mini-ingotů dochází v důsledku teplotních fluktuací v oblasti solidifikační 

fronty tuhnutí, která podporuje přednostní růst některých kolumnárních krystalů hluboko do 

středu předlitku. Výsledkem je tvorba solidifikačních mostů, které uzavřou určité množství 

oceli představující jednotlivé mini-ingoty (obr. 11). Zvýšené formování mini-ingotů je 

doprovázené vyšším stupněm segregace v metalurgické ose, trhlinami a porozitou lité 

struktury. Taktéž tvorba doprovodných V-segregací bude formováním mini-ingotů výrazně 

ovlivňována.  

 

Obr. 11:  Schématické znázornění vzniku mini-ingotů [20] 

Kromě podélné morfologie je u plynule litých předlitků zajímavé taktéž rozložení 

rozpuštěných prvků v příčném řezu. Typický průběh rozložení uhlíku napříč litým 

polotovarem je zřejmý z obr. 12, kde je zakresleno jeho rozložení u bloku rozměru 

170 x 170 mm až do vzdálenosti 60 mm od středu předlitku (bod A). Z obr. 12 plyne, že v 

samotném středu předlitku (bod G) se nachází pozitivní segregační špička, která je 

obklopena pásmem negativní segregace (bod E). Následně obsah uhlíku opět roste a blíží se 

přibližně tavbové analýze.  

Mechanismus tvorby pásma negativní středové segregace není v základní představě o 

tuhnutí plynule litých předlitků (obr. 9) zahrnut. Jeho doplnění je nastíněno v práci [16] a je 

schematicky znázorněno na obr. 13. Autoři tuhnutí předlitku pro jeho doplnění rozdělili do 

dvou fází: prvotní formování solidifikační struktury a vznik zóny středové segregace. Prvotní 

formování solidifikační struktury je v podstatě shodné s prvními čtyřmi kroky základní 
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představy o tuhnutí předlitků uvedené na obr. 9 a zahrnuje v sobě růst kolumnárních 

krystalů, volný krystalický růst, vznik rovnoosé struktury a vznik tekuté kašovité hmoty. 

Druhá fáze, tedy vznik zóny středové segregace, je pak odlišná, kdy nejprve zbytková 

tavenina proudí v dendritickém síťoví při jeho současném vytavování. Pásmo negativní 

středové segregace se začíná objevovat těsně před konečnou solidifikaci, kdy je proudění 

zbytkové taveniny obohacené o příměsi velmi omezeno.  

 

Obr. 12: Rozložení uhlíku v příčném řezu předlitku  [16]  

 

Obr. 13: Schéma vzniku prstence negativní středové segregace dle [16]  
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Autoři [16] tedy přesně nedefinují mechanismus vedoucí k vytvoření prstence 

negativní středové segregace obklopující pozitivní segregační špičku, ale spíše zařazují jeho 

formování do průběhu solidifikačního procesu plynulého odlévání. Na základě uvedených 

skutečností pak definují dva důležité časové okamžiky, které jsou z hlediska řízení středové 

segregace klíčové: 

- vznik rozhraní mezi kolumnární a rovnoosou strukturou (tj. čas t4 na obr. 13) 

udávající konec prvotní solidifikace, 

- začátek formování pásma negativní středové segregace (tj. čas t5 na obr. 13). 

Prvotní solidifikace poskytuje jakýsi základ pro následné procesy utváření samotné 

středové struktury, a proto je stanovení časového okamžiku jejího konce pro vývoj středové 

morfologie důležité. Konec prvotní solidifikace lze stanovit na základě znalosti rozhraní 

kolumnární a rovnoosé struktury, což vychází z představy, že po jejím vytvoření již není 

kolumnární struktura následnými procesy ovlivňována. V čase t4 tak lze uvažovat, že na 

rozhraní kolumnární a rovnoosé struktury byl podíl tuhé fáze přibližně 1 (nacházela se zde 

křivka solidu). 

Stanovení začátku formování pásma negativní středové segregace je důležité proto, 

že jakmile se již jednou začne utvářet (čas t5), je středovou strukturu velmi složité ovlivnit, 

neboť nedochází k proudění zbytkové taveniny. Tento okamžik v předlitku odpovídá 

nejvzdálenějšímu místu pásma negativní segregace od jeho středu. V případě obr. 12 by se 

tedy jednalo o vzdálenost cca 20 mm od středu daného předlitku (bod C). Taktéž na rozhraní 

pásma negativní segregace definovaného časovým okamžikem t5 je možno uvažovat, že je 

zde podíl tuhé fáze roven jedné.  

Je pochopitelné, že koncentrační profil v příčném směru se bude měnit v závislosti na 

konkrétním místě odběru vzorku. Na obr. 14 je uveden příklad porovnání rozložení uhlíku 

v příčném řezu sochoru rozměru 120 mm v závislosti na středové morfologii. Je zcela patrné, 

že v některých místech se ve středu předlitku vyskytuje výrazná středová pozitivní segregační 

špička, která je obklopena přibližně stejně intenzivním odmíšením v prstenci negativní 

středové segregace. V jiných místech naopak středový pík zcela chybí, případně je prstenec 

středové negativní segregace velmi nezřetelný. Vazbou mezi středovou morfologií 

v podélném směru a rozložením prvků ve směru příčném se příliš mnoho autorů nezbývá 

natož, aby sledovali praktický význam na vlastnosti výsledného produktu. 

Vzájemnou vazbou mezi rozložením uhlíku v různých místech bloku nemíchané 

vysokouhlíkové oceli (C cca 0,70 %) rozměru 170 x 170 mm se zabývali např. autoři [21], kteří 

získaná data podrobili progresivním statistickým metodám založených na autokorelačních 

funkcích. Pro analýzu provedli měření koncentrace uhlíku ve třech podélných směrech: 

metalurgická osa, pás doprovodných V-segregací (stanoven 10 mm od metalurgické osy) a 
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místo přechodu mezi kolumnární a rovnoosou strukturou. Měření rozložení uhlíku bylo 

realizováno pomocí skenovací metody OPA (original position statistic distribution analysis), 

která umožňuje získat koncentrační data s krokem 0,5 mm. Z naměřených hodnot uvedených 

na obr. 15 je patrné, že v metalurgické ose panovaly značné fluktuace koncentrace uhlíku. Ve 

zbylých dvou osách se jisté fluktuace také nacházely, nicméně nebyly tak razantní jako ve 

středu bloku. 

 

 

Obr. 14: Vazba mezi středovou morfologii plynule litých předlitků 

v podélném směru a rozložením uhlíku ve směru příčném [15]  

 

 

 

Obr. 15: Koncentrace uhlíku v  podélném směru pro různé pozice [21]   
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Statistickou analýzou získaných dat se zjistilo, že koncentrace uhlíku v metalurgické 

ose je silně závislá jednak na blízkých předcházejících hodnotách, ale také překvapivě na 

koncentracích naměřených ve středu bloku ve vzdálenějších pozicích. S ohledem na 

skutečnost, že hodnoty koncentrací byly měřeny s krokem 0,5 mm, uvedené tedy prakticky 

znamená, že solidifikační proces v daném místě je závislý jak na dějích bezprostředně 

předcházejících (v rozsahu do 2 mm), tak také na mnohem dřívějších dějích (vzdálených cca 8 

až 10 mm). Tuhnutí předlitku se tedy uskutečňuje v určitých opakujících se časových cyklech. 

Další zajímavým poznatkem je, že koncentrace uhlíku v metalurgické ose má výrazně 

vyšší korelaci s koncentračním průběhem uhlíku v ose přechodu mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou než s rozložením uhlíku v pásu doprovodných V-segregací. Výsledek 

tak naznačuje, že děje, které pomáhají utvářet přechodovou oblast mezi kolumnárními a 

rovnoosými krystaly hrají významnou roli v utváření středové morfologie. V souvislosti s 

průběhy koncentrací uhlíku v různých podélných osách také autoři uvádějí, že rozložení 

uhlíku v pásu doprovodných V-segregací vykazuje nejvyšší míru neuspořádanosti, kterou 

hodnotili pomocí tzv. Hurstova exponentu, jenž je pro zcela nahodilou a nepravidelnou 

proměnnou (např. strukturu) roven 0,5. Pro dokonalý popis utváření koncentračního profilu 

v pásu doprovodných V-segregací je proto nezbytné definovat více proměnných než v dalších 

studovaných podélných oblastech bloku, jinak budou příčiny jejího vzniku stále skryty.  

Předložené informace o průběhu solidifikace během plynulého odlévání oceli ukazují, 

že rozložení uhlíku se může výrazně měnit jak po délce, tak po šířce litých polotovarů, 

přičemž oba pohledy hodnocení rozložení uhlíku spolu značně souvisí. Konkrétní rozložení 

uhlíku bude pochopitelně dáno nastavenými procesními parametry licího stroje, na jejichž 

základě se utvoří: 

- míra obohacení o rozpuštěné prvky v metalurgické ose kontislitku, 

- tvar a rozmístění doprovodných V-segregací, 

- velikost a intenzita pásma negativní středové segregace. 

Vhodným nastavením parametrů odlévání je pak možno uvedené segregační jevy 

ovlivňovat a minimalizovat tak negativní důsledky segregací ve finálních výrobcích. Vlivem 

nastavení parametrů odlévání na středovou morfologii se zabývá následující kapitola. 

1.5 Vliv parametrů odlévání na rozložení uhlíku v plynule litých 

předlitcích 

Segregační jevy během plynulého odlévání jsou pro danou ocel určeny především 

šířkou přechodu mezi teplotou solidu a likvidu v rovnovážném diagramu. Čím je pásmo mezi 

solidem a likvidem širší, tím lze očekávat vyšší stupeň segregace. Šířku pásma mezi solidem a 
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likvidem lze sice do jisté míry ovlivňovat příspěvkem vybraných prvků (např. síra a fosfor 

oblast mezi solidem a likvidem rozšiřují, nikl ji pak naopak snižuje), možnosti výrazného 

snížení stupně segregace jsou však omezené. Proto je během plynulého odlévání nutno 

hledat možnosti, jak segregační jevy co nejvíce omezit tak, aby rozložení rozpuštěných prvků 

bylo co nejrovnoměrnější a obohacení metalurgické osy co nejnižší. 

1.5.1 Vliv základních podmínek odlévání 

Základním předpokladem nízkého stupně segregací je zajištění minimálního přehřátí 

oceli. Vlivem přehřátí na středovou morfologii vysokouhlíkových ocelí se zabývali např. 

autoři [5]. Práce byly prováděny na šesti-proudém sochorovém zařízení plynulého odlévání 

kvadrátu 125 mm bez použití elektromagnetického míchání. Rozsah sledovaných přehřátí byl 

od 9 do 47 °C.  

Autoři zjistili dvě velmi důležité úrovně přehřátí, při kterých se výrazně mění 

charakter středových segregací. Prvním bylo přehřátí 21 °C, nad kterým se ve středech 

sochorů nacházely velmi výrazné segregační pásy, které byly přerušovány kolumnárními 

mosty (autory označováno jako U-segregace). Intenzita segregačního pásu se snižujícím se 

přehřátím postupně klesala a při přehřátích pod 21 °C se přestaly vyskytovat kolumnární 

mosty a začala se objevovat typická doprovodná V-segregace. Dalším důležitým rozhraním 

bylo přehřátí 9 °C, pod kterým se ve středech sochorů začaly vyskytovat tenké segregační 

pásy sbíhající se ve středu sochorů ve tvaru písmene V, které vykazovaly vysokou koncentraci 

uhlíku. Kvůli malému rozměru jsou však autory považovány za málo škodlivé ve srovnání se 

standardní makrosegregací. Přesné příčiny vzniku segregačních pásů autoři neuvádějí. Vývoj 

středové morfologie sochorů v závislosti na přehřátí vysokouhlíkové oceli je uveden na 

obr. 16.  

 

Obr. 16: Baumannovy otisky podélných středových řezů sochorů 

vysokouhlíkové oceli v závislosti na přehřátí oceli [5] 
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Se středovou morfologií se pochopitelně významně mění také obohacení 

metalurgické osy o segregující uhlík. Dle [5] je určujícím faktorem šířka pásma rovnoosých 

krystalů, která se se snižujícím se přehřátím zvyšuje v důsledku urychlení tvorby nukleačních 

zárodků pro rovnoosý růst (obr. 17). Protože má dle autorů rovnoosá struktura tendenci 

přerozdělit zbytkovou taveninu v kašovité hmotě rovnoměrněji, dosahuje se nižšího 

obohacení metalurgické osy o uhlík při jejím větším podílu (viz obr. 18), což odpovídá 

nižšímu přehřátí. Nižší přehřátí také potlačuje tvorbu mini-ingotů, neboť dochází k nižším 

fluktuacím přestupu tepla ve frontě tuhnutí, které iniciují přednostní růst některých 

kolumnárních krystalů až do středu předlitku. 

 

Obr. 17: Vliv přehřátí na šířku pásma rovnoosých krystalů u sochorového 

zařízení plynulého odlévání  [5] 

 

Obr. 18: Vliv šířky pásma rovnoosých krystalů na stupeň segregace u 

sochorového zařízení plynulého odlévání [5]  
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Zajištění nízkého přehřátí však může být v některých případech problematické, a to 

např. když je doba odlévání jedné tavby dlouhá (pokles přehřátí) nebo při použití mělkých 

mezipánví, v nichž dochází k vysokým ztrátám tepla. Problém také nastává u prvních taveb v 

sekvenci, kde je nezbytné zajistit vyšší přehřátí kvůli akumulaci tepla do vyzdívky mezipánve 

a licí keramiky. Při nízkých přehřátích lze navíc očekávat i vyšší náchylnost k zarůstání 

výlevek, což se negativně projevuje na povrchové kvalitě vyráběných drátů. Problém 

s dosažením nízkého přehřátí oceli je v některých zařízeních plynulého odlévání řešen 

indukčním nebo plasmovým ohřevem oceli v mezipánvi, čímž je možno držet teplotu v těsné 

blízkosti nad likvidem v průběhu odlévání celé tavby. 

Další možností, jak ocel odlévat s minimálním přehřátím, je využití výměníků tepla 

pro odstranění nadbytečného tepla z oceli před jejím vstupem do krystalizátoru. Podle [24] 

je zmíněná technologie teprve v počátcích, kdy existují pouze dva pilotní projekty: první od 

CRM aplikovaný v ARBED v Lucembursku (dnes součástí ArcelorMittal) pro odlévání kvadrátu 

220 mm, druhý zkoušený v Corus UK Ltd pro odlévání kvadrátu 150 mm. Autoři však již 

neuvádějí žádné detaily technologie založené na výměnících tepla. Uvádějí však jeden 

zajímavý poznatek a to sice, že existuje jakési optimální přehřátí oceli, které je závislé na 

výrobní cestě a odlévaném formátu (15 °C pro sochory, 11 °C pro bloky). Pod teplotou 

optimálního přehřátí vznikají v předlitcích tečkovité (ang. spotty) středové segregace, které 

způsobují vznik martenzitu během následného válcování a tepelného zpracování. Nad 

optimální teplotou přehřátí se v oceli nachází klasická středová makrosegregace. Přestože 

v příspěvku [24] chybí detailnější popis struktury vzniklé pod optimální teplotou přehřátí, lze 

usuzovat, že vzniklá morfologie bude velmi připomínat segregační pásy pozorované autory 

[5] při přehřátích nižších než 9 °C (obr. 16). Pokud se skutečně jedná o obdobný případ, pak 

je zajímavé, že na strukturu utvářenou při extrémně nízkých přehřátích pohlížejí dva různí 

autoři zcela odlišně. Zatímco jedni ji považují za příznivou, druzí ji naopak označují za 

nebezpečnou. 

Kromě přehřátí je velmi důležitá také volba formátu, do kterého je ocel odlévána. Při 

větších průřezech odlévaných formátů lze očekávat vyšší stupeň segregace, neboť trvá 

mnohem déle, než ocel zcela utuhne. Dokonce i rozdíly v rámci několika málo milimetrů 

mohou hrát významnou roli při tvorbě segregací. Proto se v dnešní době odlévají 

vysokouhlíkové oceli určené pro tažení do velmi malých rozměrů téměř výhradně do 

sochorů. Kromě velikosti odlévaného formátu rozhoduje o úrovni segregací také jeho tvar, 

kdy u kruhových průřezů, které mají nejmenší povrch vzhledem k dané ploše příčného řezu, 

dochází k nižšímu odvodu tepla než u čtvercových, takže úroveň segregačních dějů bude také 

vyšší.  
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Dalším důležitým předpokladem je zajištění tzv. tvrdého chlazení v zóně sekundárního 

chlazení, tzn. zajištění vysoké intenzity chlazení přiváděním značného množství chladicí 

kapaliny. Vyšší intenzita sekundárního chlazení totiž vede k rychlejšímu utuhnutí předlitku a 

tedy nižšímu stupni segregace. Tvrdé chlazení je nutné aplikovat především v prvních 

zónách, které jsou nejblíže krystalizátoru. 

Vyššího stupně segregace se dá také očekávat při vyšších odlévacích rychlostech, 

neboť odlévací rychlost má na odvod tepla v sekundární zóně chlazení dominantní vliv a 

prováděné korekce intenzity chlazení v sekundární zóně obvykle nejsou schopny plně 

kompenzovat změny přestupu tepla vyvolané změnou odlévací rychlostí. Při vyšších 

odlévacích rychlostech lze navíc také očekávat intenzivnější vznik mini-ingotů, neboť dochází 

k vyššímu odvodu tepla v krystalizátoru, což způsobuje vyšší teplotní fluktuace ve frontě 

tuhnutí (podobně jako vyšší přehřátí). Teplotní fluktuace jsou způsobovány špatným 

kontaktem licí kůrky se stěnou krystalizátoru. Při vyšších odvodech tepla se značně projevují 

veškeré nerovnoměrnosti odvodu tepla v krystalizátoru. Nestabilita ve frontě tuhnutí pak 

vede k přednostnímu růstu některých kolumnárních krystalů, což negativně ovlivňuje také na 

středovou segregaci. 

 

Obr. 19:Vyboulení licí kůrky způsobující: a) nasávání mezidendritické 

taveniny do středu předlitku (pozitivní segregace); b) vytlačování 

středové taveniny proti směru lití (negativní segregace) [25] 

Jedním z posledních důležitých základních kritérií nastavení licího stroje je zarovnání 

vodících válečků v licím oblouku. Při jejich nesprávném zarovnání dochází v důsledku 

ferostatického tlaku k jevu zvaného vyboulení licí kůrky (angl. bulging). V závislosti na 

charakteru špatného zarovnání vodících elementů dochází v oceli buď k nasávání 

mezidendritické taveniny vysoce obohacené o segregující prvky (obr. 19a), která se následně 

ve středu předlitku smísí s méně obohacenou taveninou, v níž se tak koncentrace 
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rozpuštěných prvků zvýší a způsobí tak vznik pozitivní středové segregace, nebo je naopak 

tavenina ze středu předlitku vytlačena proti směru lití (obr. 19b), což ve středové oblasti 

vygeneruje vznik negativní segregace. Vyboulení licí kůrky je značným problémem především 

u bramových zařízení plynulého odlévání, která jsou běžně vybaveny značným počtem 

vodících válečků.  

Kromě vhodného nastavení základních podmínek plynulého odlévání je stupeň 

segregace možno ovlivnit také dalšími speciálními nástroji, jako jsou elektromagnetické 

míchání a různé technologie redukce průřezu odlévaného předlitku.   

1.5.2 Elektromagnetické míchání oceli 

Základním speciálním nástrojem pro další potlačení segregačních dějů v průběhu 

plynulého odlévání oceli představuje elektromagnetické míchání. Jedná se o využití 

elektromagnetického pole cívek umístěných okolo odlévaného předlitku, které v tavenině 

indukují vířivé proudy. Vzájemná interakce mezi naindukovanými proudy a magnetickým 

polem cívek generuje vznik tzv. Lorentzovy síly, která nutí tekutou ocel se pohybovat ve 

směru indukovaného magnetického pole. Kromě Lorentzovy síly se v oceli indukuje i tzv. 

Joulovo teplo, které je v podstatě nechtěným zdrojem tepla vytvářeným elektromagnetickým 

míchačem. Vzniklé Joulovo teplo však zásadním způsobem neovlivňuje probíhající děje, takže 

je běžně v praxi zanedbáváno [27]. Lorentzova síla (i Joulovo teplo) se indukují především 

v blízkosti povrchové vrstvy a směrem do středu předlitku prudce klesají, v důsledku čehož 

se hlavního míchacího účinku dosahuje v přechodové oblasti mezi solidem a likvidem. 

Rychlost proudění taveniny se pohybuje řádově mezi 0,1 až 1 m.s-1 [32]. Důležitým 

předpokladem schůdnosti zavedení elektromagnetického míchání je, aby teplota licí kůrky 

byla nad Curieho bodem (768 °C), kdy ocel ztrácí své feromagnetické vlastnosti. Pokud je 

totiž tekutá ocel stíněná feromagnetickým materiálem, dochází při jeho průchodu 

k výraznému útlumu magnetického pole. Proto jsou i další komponenty nacházející se mezi 

odlévaným předlitkem a elektromagnetickým míchačem (např. vodní plášť okolo měděné 

vložky krystalizátoru) vyrobeny z nemagnetických materiálů. 

1.5.2.1 Typy elektromagnetických míchačů 

Existují tři základní varianty elektromagnetických míchačů: 

- M-EMS (angl. mould electromagnetic stirrer) umístěný v krystalizátoru, 

- S-EMS (angl. strand electromagnetic stirrer) umístěný v zóně sekundárního 

chlazení, 

- F-EMS (angl. final electromagnetic stirrer) umístěný v zóně konečné solidifikace. 
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Nejpoužívanějším typem je elektromagnetický míchač M-EMS, který má také pozitivní 

přínos na povrchovou a podpovrchovou kvalitu odlévaného předlitku, což vychází z jeho 

umístění v licím oblouku (krystalizátor). Pozitivně ovlivňuje mimo jiné natavování licího 

prášku, zrovnoměrňuje odvod tepla po obvodu krystalizátoru, zabraňuje usazování vměstků 

v podpovrchových vrstvách a snižuje riziko vzniku průvalu. Naopak nejméně používaným 

typem je elektromagnetický míchač S-EMS, který se v dnešní době používá spíše pro zesílení 

účinku míchače M-EMS, a proto je snaha jej umisťovat co nejblíže krystalizátoru. Při aplikaci 

dostatečně výkonného míchače M-EMS je použití míchače S-EMS zcela zbytečné. Posledním 

typem je elektromagnetický míchač F-EMS, který se umísťuje v zóně konečné solidifikace. 

Pro jeho umístění je důležité dosahovat určitého podílu tuhé fáze v jádru předlitku, čímž je 

jeho instalace dosti ztížená především u menších formátů, neboť zde dochází k velkým 

změnám metalurgické délky při různých odlévacích rychlostech. Jeho zařazením do licího 

oblouku je však možné výrazně snížit tvorbu V-segregací, neboť rozmíchává zbytkovou 

taveninu. 

Použití elektromagnetických míchačů pro odlévání vysokouhlíkových ocelí je v dnešní 

době velice běžné. Téměř nezbytností se stává aplikace míchače M-EMS, který se řada 

výrobců snaží doplnit o účinky míchače F-EMS. V literatuře lze proto nalézt celou řadu 

příspěvků, kde autoři hodnotí jejich účinky na průběh odlévání. Také cílem předkládané 

disertační práce je obohatit znalosti o utváření makrosegregační struktury v závislosti na 

aplikovaném elektromagnetickém míchání. Protože je zařízení plynulého odlévání, na kterém 

byly prováděny veškeré výzkumné práce, vybaveno míchači M-EMS a S-EMS, je další část 

literárního rozboru zaměřena právě na účinky elektromagnetických míchačů umístěných 

v horních částech licího oblouku. Elektromagnetický míchač F-EMS se pak na utváření 

makrosegregační struktury projevuje dosti odlišně, neboť v místě, kde je v licím oblouku 

začleněn, panují zcela jiné solidifikační podmínky. 

1.5.2.2 Vliv elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech 

licího oblouku na průběh solidifikace 

Hlavní přínos elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího 

oblouku (M-EMS, S-EMS) vidí většina autorů v urychlování poklesu přehřátí v prvotních 

fázích solidifikace a ulamování špiček krystalů, které pak slouží jako zárodky pro následný 

rovnoosý růst. Výsledkem je širší pásmo rovnoosých krystalů, které lépe přerozdělují 

rozpuštěné prvky, čímž jsou segregační jevy značně potlačeny. Díky elektromagnetickému 

míchání je dle různých autorů [20], [37] možno zajistit určitého podílu rovnoosých krystalů i 

při vyšším přehřátí oceli (obr. 20).  
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Obr. 20: Podíl rovnoosé struktury pro různá přehřátí u míchané a 

nemíchané oceli [37]  

V prvních fázích zavádění elektromagnetického míchání do praxe se věřilo, že jeho 

účinek na přechod z kolumnární na rovnoosou strukturu je ryze mechanický, kdy generovaný 

pohyb taveniny zastavuje solidifikační růst ulamováním špiček dendritů. Tato představa je 

schematicky znázorněna na obr. 21. Podle ní by elektromagnetické míchání vytvářelo ostrý 

přechod mezi kolumnárními krystaly a rovnoosou strukturou. Ve skutečnosti však přechod 

mezi rovnoosou a kolumnární strukturou není skokový, ale existuje určitá přechodová oblast, 

kde se obě struktury mísí. Elektromagnetické míchání tak pouze urychluje přechod z jedné 

struktury na druhou, přičemž vysvětlení je třeba hledat spíše v tepelné funkci 

elektromagnetického míchání. 

 

Obr. 21: Ulamování špiček dendritů a utváření rovnoosé struktury [42]  
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Pro kolumnární růst je nezbytné, aby v blízkosti špiček dendritů (tj. na fázovém 

rozhraní mezi tuhou a kapalnou fází) existoval dostatečně velký teplotní gradient. Naopak 

pro tvorbu rovnoosé struktury je potřeba, aby teplotní gradienty na fázovém rozhraní a 

v objemu taveniny byly téměř nulové. Formování kolumnární struktury před rozmícháním 

oceli elektromagnetickým míchačem tak znamená, že na mezifázovém rozhraní existoval 

vysoký teplotní gradient. Aby elektromagnetické míchání umožnilo podpořit přechod 

z kolumnární na rovnoosou strukturu, musí existující teplotní gradient eliminovat (např. 

rozptýlením přehřátí), čímž se vytvoří podmínky vhodné pro rovnoosý růst. 

Utváření přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou vlivem 

elektromagnetického míchání dle [43] je uvedeno na obr. 22, podle nějž dochází postupně 

k následujícím dějům: 

- V prostoru nad elektromagnetickým míchačem existuje v tavenině teplotní 

gradient, který může být dle [32] (viz obr. 23) celkem vysoký a je zodpovědný za 

kolumnární růst. 

- Účinkem elektromagnetického míchače je teplotní gradient v tavenině snížen, 

čímž se vytvoří lokální teplotní gradient u opačné strany křivky likvidu (tedy 

směrem ke křivce solidu – v kašovité hmotě), který zpomalí rychlost jejího 

postupu do středu předlitku. Pohyb taveniny vyvolaný účinkem míchače navíc 

způsobí odklonění směru růstu tuhnoucích dendritů.  K odklonění dendritu může 

pochopitelně také přispět i účinek gravitačních sil.  

- Po opuštění zóny elektromagnetického míchání může přetrvávat stále částečná 

cirkulace taveniny. Dochází také k snížení lokálního teplotního gradientu u křivky 

likvidu (směrem ke křivce solidu), což umožní výraznou akceleraci postupu křivky 

likvidu směrem do středu předlitku, čímž se pásmo mezi solidem a likvidem 

rozšíří. Krystalický růst zde pokračuje různými směry nejen prodlužováním 

původních odkloněných primárních dendritů, ale také přeměnou sekundárních 

ramen na hlavní dendritický růst. 

- Jakmile teplota v místě křivky likvidu klesne na úroveň, která panuje v okolí špiček 

primárních dendritů, lze očekávat utváření rovnoosých krystalů i dále od rozhraní 

prvotní solidifikace. 

Uvedeným mechanismem lze při aplikaci elektromagnetického míchání vysvětlit 

existenci přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou. Přechodová oblast je 

tak často charakteristická odkloněním primárních dendritů z jejich původního směru růstu 

(obr. 24a). Při dostatečně vysokých intenzitách odvodu tepla z tuhnoucího předlitku si však 

některé kolumnární krystaly mohou udržet svůj původní směr růstu i za zónou účinku 
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elektromagnetického míchače (např. bod x na obr. 24b), takže mohou postupovat 

v původním směru i hlouběji do středu předlitku. 

 

Obr. 22: Změny teplotního profilu v  průběhu elektromagnetického 

míchání oceli a jeho vliv na utváření rovnoosé struktury [43]  

 

 

Obr. 23: Vliv tangenciální rychlosti rotačního pohybu taveniny na teplotní 

gradient v tavenině na mezifázovém rozhraní solidu a likvidu [32]  
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Obr. 24: Průběhy dendritického růstu v  místě účinku elektromagnetického 

míchání oceli [43]  

Deformace dendritických zrn v průběhu elektromagnetického míchání má jeden 

negativní důsledek, což je formování mezidendritických trhlin, kdy spojením dvou okolních 

dendritů dojde k uzavření určitého objemu taveniny, která se po utuhnutí smrští a vytvoří 

prázdný prostor. Mezidendritické trhliny se dle [2] formují při teplotách blízkých solidu, kdy 

má ocel téměř nulovou tažnost a odolnost vůči lomu. Kvůli deformacím dendritů vyvolaných 

pohybem taveniny je proto míchaná ocel charakteristická větším množstvím drobných trhlin 

koncentrujících se v místech největšího působení elektromagnetického míchače. 

V případě vzniku turbulentních proudů taveniny vyvolaných elektromagnetickým 

mícháním může dále docházet k vytavování (případně ulamování) bočních ramen dendritů, 

které poskytují nukleační zárodky pro další rovnoosý růst (obr. 25). Dle [43] však aplikace 

elektromagnetického míchání není pro vytavování bočních ramen dendritů nezbytná, neboť 

k němu dochází i při velmi nízkých rychlostech proudění taveniny v mezidendritických 

oblastech (i při 40 µm.s-1), takže daný děj lze očekávat v průběhu celého plynulého odlévání. 

 

Obr. 25: Vytavování a ulamování bočních ramen dendritů turbulentními 

proudy taveniny [44]  

a) b) 
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V literatuře lze pochopitelně nalézt celou řadu konkrétních aplikací 

elektromagnetických míchačů v horních částech licího oblouky, kdy většina autorů hodnotí 

vliv intenzity míchání oceli na základní parametry určující kvalitu předlitků z pohledu 

makrosegregací. Typickým příkladem může být např. práce [45], kde byla měněna intenzita 

elektromagnetického míchače M-EMS v rozpětí 220 až 400 A u vysokouhlíkové oceli (obsah 

uhlíku cca 0,77 %) odlévané do sochorů kvadrátu 120 mm. Poměrně překvapivým zjištěním 

bylo, že rostoucí intenzita míchání nebyla schopna zajistit zásadní rozdíly v podílu rovnoosé 

struktury (obr. 26) a tvaru středové morfologie (obr. 27), což je v rozporu s dříve uvedeným. 

Podíl rovnoosých krystalů byl dle autorů téměř konstantní proto, že jeho maxima se zřejmě 

dosáhlo již při intenzitě 220 A, takže hlavní změnu lze očekávat při nižších intenzitách, než 

použitého minima 220 A. Podobná pozorování potvrzují také jiní autoři – např. dle [46] (viz 

obr. 28). V případě středové morfologie však autoři [45] byli při detailnějším průzkumu 

schopni nalézt rozdíly v konzistentnosti rovnoosé struktury a hrubosti rozvětvení dendritů 

v rovnoosé zóně, které byly při vyšších intenzitách míchání příhodnější. Díky vyšší stálosti 

rovnoosé struktury a jemnější povaze dendritů tak bylo při vyšších intenzitách míchání 

možno dosahovat nižšího obohacení metalurgické osy o uhlík, který se v podélném směru 

navíc méně měnil (viz obr. 29). Nižší obohacení metalurgické osy o uhlík ve středu předlitku a 

jeho nižší rozptyl v podélném směru pozorují také další autoři sledující vliv 

elektromagnetického míchání v horních částech licího oblouku na průběh segregací [27]. 

 

Obr. 26: Vliv intenzity míchání M-EMS v rozmezí 220-400 A na podíl 

rovnoosé struktury  [45]  

 

Obr. 27: Vliv intenzity míchání M-EMS na středovou morfologii [45]  
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Obr. 28: Vliv intenzity míchání na podíl rovnoosých krystalů dle  [46]  

 

Obr. 29: Rozložení uhlíku po délce předlitku pro různé intenzity M -EMS 

[45] 

Uvedené skutečnosti tak ukazují, že pozitivní přínos elektromagnetického míchání 

může být na první pohled relativně skrytý. Zásadní rozdíly ve struktuře plynule litých 

předlitků nacházejí spíše autoři, kteří mezi sebou porovnávají zcela nemíchanou a míchanou 

ocel. Při absenci elektromagnetického míchání v horní části licího oblouku se ve středu 

předlitků běžně nacházejí výrazné staženiny (obr. 30), které jsou výsledkem tvorby mini-

ingotů, se kterými souvisí také segregační děje. Snížení četnosti staženin znamená, že 

vytváření solidifikačních mostů uzavírajících jednotlivé mini-ingoty nastává v pozdějších 

údobích tuhnutí, navíc doplňování tekuté oceli do středu předlitku musí být také snadnější.  

Dle [48] je lepší doplňování tekuté oceli do středu předlitku zajištěno změnou tvaru 

tekutého jádra, které je vyvoláno působením elektromagnetického míchače. Např. 

numerické simulace prováděné autory [27] ukazují, že elektromagnetické míchání způsobuje 

výrazný pokles teploty ve středu předlitku, kdežto v povrchových vrstvách se teplota spíše 

zvyšuje. Výsledkem generovaných teplotních změn je pochopitelně ovlivnění koncentrace 

podílu tekuté fáze v jednotlivých místech tuhnoucí oceli (obr. 31), což má dopad také na 
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metalurgickou délku křivky likvidu (zkrátí se). Právě kratší metalurgická délka křivky likvidu je 

velice vhodná pro lepší doplňování zbytkové taveniny do středu předlitku, takže lze pak 

očekávat nižší objem středové porozity a pozitivní přínos z pohledu segregačních dějů. O 

vlivu elektromagnetického míchání na metalurgickou délku křivky solidu většina autorů 

otevřeně nehovoří, nicméně na základě dostupných indicií se dá očekávat, že křivka solidu 

při aplikace elektromagnetického míchání zasahuje přibližně stejně daleko ve směru lití 

(případně se pouze mírně zkrátí). Výsledkem je tedy rozšíření pásma kašovité hmoty 

v podélném směru, ve které se lépe vytvářejí zárodky rovnoosých krystalů. 

 

Obr. 30: Středová kvalita  nemíchaných a míchaných plynule litých 

předlitků [47]  

 

Obr. 31: Znázornění rychlosti  proudění oceli a podílu tekuté fáze 

v podélném směru pro míchaný a nemíchaný předlitek [27] 
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Již zmínění autoři [27], kteří prováděli numerické simulace elektromagnetického 

míchače umístěného 4 m pod meniskem (tedy v zóně sekundárních chlazení), přinášejí ještě 

jednu zajímavou informaci. Dle jejich literárního rozboru je prý běžné, že pokud je intenzita 

míchání v horních částech licího oblouku příliš vysoká, může se ve středu nacházet středová 

negativní segregace uhlíku. Otázkou však je, v jak širokém středovém pásmu autoři, z jejichž 

zkušeností čerpali, koncentraci uhlíku měřili. Je totiž možné, že uhlík se zde nakoncentroval 

do tak úzkého středového pásma (např. 1 či 2 mm v průměru), které nebylo možno 

zanalyzovat (běžné je např. odebírání třísek ze středu předlitku vrtákem průměru 6 mm), 

případně mohou hovořit o již dříve diskutovaném prstenci negativní středové segregace. 

Pozorovanému jevu se však dá dle [27] vyvarovat současným zvýšením efektivní délky 

působení elektromagnetického míchání a relativně slabší intenzitou míchání v omezené 

délce míchače. 

Vlivem elektromagnetického míchání na charakter prstence negativní středové 

segregace se pak zabývali autoři [16], kteří sledovali rozdíl v koncentraci ve středu bloku 

rozměru 170 x 170 mm pro míchanou a nemíchanou vysokouhlíkovou ocel (neuvádějí 

přesně, jaký míchač byl použit). Aplikací elektromagnetického míchání pozorovali snížení 

obohacení metalurgické osy o uhlík, což je v souladu s dřívějšími rozbory, při současném 

zploštění prstence negativní segregace (tj. odmíšení oceli zde bylo nižší) – viz obr. 32. Změna 

koncentračního profilu byla v dobré korelaci s jemnosti struktury charakterizované 

vzdáleností primárních dendritů (obr. 33), což zde již také bylo zmíněno. 

 

Obr. 32: Rozložení uhlíku v  příčném řezu předlitku pro míchanou a 

nemíchanou ocel [16]  

Elektromagnetické míchání se tedy projevuje snížením obohacení metalurgické osy o 

rozpuštěné prvky. Protože však elektromagnetické míchání vytváří nové zárodky pro 

následný rovnoosý růst, bude v podstatě původní středová segregační oblast pouze 

rozmělněna v širším pásmu ve formě jistých semi-makrosegregací. Rozdíl v koncentračním 
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rozdělení rozpuštěných prvků u míchaných a nemíchaných předlitků je zřejmý z obr. 34, kdy 

u nemíchaného předlitku se nachází pozitivní segregační špička jen v samotném středu 

předlitku. Aplikací elektromagnetického míchání je segregační špička výrazně snížena, 

přičemž se mezi středem předlitku a jeho povrchem objeví značné množství drobných píku, 

které představují středy zmíněných semi-makrosegregací. 

 

 

Obr. 33: Vzdálenost primárních dendritů v příčném řezu předlitku pro 

míchanou a nemíchanou ocel [16]  

 

 

Obr. 34: Rozložení uhlíku podél nemíchaného a míchaného plynule litého 

předlitku  [15]  
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1.5.2.3 Negativní jevy během elektromagnetického míchání oceli v horních 

částech licího oblouku 

Na základě předložených skutečností lze konstatovat, že elektromagnetické míchání 

se v podstatě projevuje podobně jako snížení přehřátí oceli. Jeho přínos na zjemnění 

struktury a vznik segregací je však výrazně nižší než vliv přehřátí [24], které se tak stává 

klíčovým parametrem pro řízení středové morfologie. Elektromagnetické míchání může navíc 

přinášet i řadu problémů. Nejdůležitějším negativním aspektem jeho implementace do 

výrobního procesu je tvorba tzv. bílého proužku. Bílý proužek je oblast ochuzená o 

rozpuštěné prvky, která vzniká nadměrným pohybem taveniny v místě solidifikační fronty. 

Existence bílého proužku je dobře patrná především na Baumannových otiscích (obr. 35). 

Koncentrační profil napříč bílým proužkem je však celkem proměnlivý, kdy je směrem od 

povrchu předlitku nejprve patrný prudký pokles v koncentraci rozpuštěných prvků. Po 

dosažení koncentračního minima ve středu bílého proužku následně koncentrace prvků opět 

roste, přičemž je oblast bílého proužku ve směru ke středu předlitku ukončena zónou 

s mírnou pozitivní segregační špičkou. Příklad rozložení vybraných prvků v okolí bílého 

proužku je uvedeno na obr. 36.  

 

Obr. 35: Příklady Baumannových otisků s  výraznými bílými  proužky [43] 

Již v rámci kapitoly popisující průběh mikrosegregace bylo uvedeno, že pohyb 

taveniny výrazně snižuje rovnovážný rozdělovací koeficient rozpuštěných prvků, v důsledku 

čehož jsou tuhnoucí dendrity více ochuzeny o jejich přítomnost. Prvky se tak více tlačí do 

mezidendritických oblastí, kde se nachází zbytková tavenina. Samotné ochuzování 

tuhnoucích dendritů by však vznik bílého proužku nebylo schopno vyvolat, neboť by se 

pouze vytvořily větší rozdíly v koncentraci mezi primárními dendrity a ztuhlou 

mezidendritickou taveninou (tj. větší stupeň mikrosegregace), zatímco průměrná 

koncentrace by zůstala zachována. V souvislosti s tvorbou bílého proužku je tak často 

zmiňován tzv. mechanismus vymývání, kdy turbulentní proudy penetrují do dendritického 

síťoví a odstraňují z něj mezidendritickou taveninu obohacenou o segregující prvky (obr. 37). 
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K mechanismu vymývání bude určitě v praxi docházet, neboť penetrace turbulentních 

proudů zajišťuje např. kompenzaci solidifikačního smrštění oceli, nicméně uvedená 

představa není schopna vysvětlit vznik zóny obohacené o rozpuštěné prvky, kterou je oblast 

bílého proužku ukončena. Důvodem je, že tavenina odstraněna z mezidendritických oblastí 

by se ihned rozptýlila do objemu zbytkové taveniny, takže by nevznikly podmínky pro 

formování pozitivní segregace na konci bílého proužku. Mechanismem vymývání je také 

často vysvětlován nižší podíl nekovových vměstků při aplikaci míchače M-EMS [49]. 

 

Obr. 36: Segregační profil napříč bílým proužkem [43] 

 

 

Obr. 37: Vymývání mezidendritických oblastí turbulentními pro udy [43]  

Alternativní vysvětlení tvorby bílého proužku nabízejí autoři [50], podle kterých je bílý 

proužek výsledkem změn rychlostí růstu na začátku a konci míchání. Uvádějí, že 

elektromagnetické míchání vyvolává nejprve zpomalení solidifikačního růstu, které se na 
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konci míchání opět zrychlí. Autoři [43] uvedený mechanismus následně doplnili tak, že 

existenci pozitivní a negativní segregace v zóně bílého proužku přisuzují změnám relativní 

rychlosti posunu křivek solidu a likvidu směrem do středu tuhnoucího předlitku, které jsou 

vyvolány změnami teplotních podmínek v blízkosti křivky likvidu. Pokud dochází 

ke zkracování vzdálenosti mezi křivkami solidu a likvidu, pak lze očekávat tvorbu negativní 

segregace. Naopak pokud se vzdálenost mezi křivkami solidu a likvidu bude rozšiřovat, 

vytvoří se podmínky pro tvorbu pozitivní segregace. 

Pro matematický popis relativního pohybu křivek solidu a likvidu zavedli autoři [43] 

parametr zvaný zdánlivá konstanta isotermického pohybu nq, která je dána vztahem: 

𝑛𝑞 =  
𝑛𝐿−𝑛𝑆

𝑛𝑆
           (4) 

kde nL je rychlostní konstanta křivky likvidu a nS je naopak rychlostní konstanta křivky solidu. 

Význam obou rychlostních konstant ni [mm.s-1/2] vychází ze vztahu: 

𝑥𝑖 =  𝑛𝑖 . 𝑡𝑏 + 𝑐          (5) 

kde xi je pozice dané izotermy (likvidu nebo solidu) v tuhnoucím předlitku [mm], t je čas [s], b 

je konstanta, obvykle rovná 0,5 [-], a c je empirická konstanta tuhnutí [mm]. Matematický 

předpis daný rovnicí (5) je v podstatě úprava běžně uváděné rovnice popisující utváření licí 

kůrky, která se např. dle [3] píše ve tvaru: 

𝜉 = 𝑘√𝑡 + 𝑐           (6) 

kde ξ je tloušťka ztuhlé kůrky [mm] a k je rychlostní konstanta tuhnutí [mm.s-1/2]. Zbytek 

parametrů je zcela identických jako u rovnice (5).  

Závislost mezi zdánlivou konstantou isotermického pohybu nq a výslednou segregací 

vypočtenou dle diferenciálního tvaru Scheilovy rovnice dané autory [43] je uveden na 

obr. 38, z nějž plyne několik důležitých hodnot nq: 

- nq < -1: indikuje odtavování dendritické struktury, 

- nq = -1: maximum negativní segregace (křivka likvidu se nepohybuje), 

- nq < 0: utváření negativní segregace (vzdálenost mezi křivkami solidu a likvidu se 

zkracuje), 

- nq = ∞: maximum pozitivní segregace (křivka solidu se nepohybuje), nad 

hodnotou 10 se kvůli asymptotickému průběhu křivky dají předpokládat pouze 

drobné změny. 
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Obr. 38: Charakter segregace v závislosti na zdánlivé konstantě 

isotermického pohybu nq vypočteného dle diferenciální tvaru Scheilovy 

rovnice [43] 

V závislosti na relativním pohybu křivek solidu a likvidu se pak v průběhu 

elektromagnetického míchání vytvoří podmínky buď pro odmíšení oceli, nebo se naopak 

koncentrace prvků v některém místě zvýší. Výsledkem tak je tvorba bílého proužku, který je 

charakteristický koncentračním průběhem zobrazeným na obr. 36. 

Vznik bílého proužku je typický především pro elektromagnetický míchač S-EMS 

(případně i F-EMS), u míchače umístěného v krystalizátoru (tj. M-EMS) je vznik bílého 

proužku potlačen vysokým odvodem tepla v prvotních fázích solidifikace. Elektromagnetický 

míchač M-EMS však může způsobovat jiné technologické problémy, kterými jsou strhávání 

licího prášku nebo nadměrná eroze ponorné výlevky. V takových případech je nezbytné 

uměle snižovat intenzitu míchání tak, aby pohyb hladiny oceli v krystalizátoru nebyl příliš 

intenzivní, což se ovšem negativně projeví na metalurgickém účinku míchače. Možným 

řešením může být instalování druhé cívky v blízkosti menisku (tzv. dual-coil – viz obr. 39), 

která brzdí pohyb taveniny na hladině oceli v krystalizátoru. Na spodní cívce tak lze aplikovat 

vysoké intenzity míchání, přičemž nedochází k negativním jevům vyvolaným nadměrným 

pohybem hladiny oceli v krystalizátoru. 
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Obr. 39: Elektromagnetický míchač se dvěma cívkam i (tzv. dual-coil) [47]  

1.5.3 Technologie redukce průřezu odlévaného předlitku 

Cílem technologie redukce průřezu odlévaného předlitku je v podstatě drobná změna 

jeho rozměrů v samotném závěru solidifikace kvůli kompenzaci smrštění. Její princip je 

schematicky znázorněn na obr. 40. Nejčastěji se jedná o instalaci několika válců v zóně 

finálního tuhnutí (někdy je také využito válců tažně-rovnací stolice), které postupně stlačují 

odlévaný předlitek. V závěru solidifikace totiž dochází vlivem ferostatického tlaku a 

solidifikačního smrštění k vzniku kanálků, do kterých se nasává zbytková tavenina obohacená 

o segregující prvky. Jejich utuhnutím pak vznikne středové pásmo pozitivní segregace 

doprovázené více či méně zřetelnými V-segregacemi. Díky kompenzaci solidifikačního 

smrštění pomocí redukce průřezu odlévaného předlitku lze vznik středových kanálků výrazně 

potlačit, takže zde nevzniká negativní tlak, který by nutil zbytkovou taveninu proudit do 

zformovaných volných oblastí. Aplikací technologie redukce průřezu odlévaného předlitku je 

tak možno dosáhnou eliminace obohacení metalurgické osy o segregující prvky a potlačení 

tvorby doprovodných V- segregací. Rozdíly ve středové morfologii pro redukovaný a 

neredukovaný kruhový blok formátu 230 mm je uveden na obr. 41. 



 
44 

 
 

 

CIBULKA, J.: Studium tvorby segregací v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání oceli. Disertační 
práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 
 

 

Obr. 40: Schématické znázorněni vlivu technologie redukce průřezu 

předlitku na průběh solidifikace [52]  

 

Obr. 41: Rozdíly ve středové morfologii pro kruhový blok rozměru 

230 mm: a) bez aplikace technologie redukce licího proudu ; b) 

s aplikovanou technologií redukce licího proudu [55]  

 U technologie redukce průřezu předlitku je, stejně jako u elektromagnetického 

míchače F-EMS, velice důležité její umístění. Také rozložení úběrů a přítlačných sil po délce 

odlévaného předlitku hraje významnou roli. Pokud není technologie správně nastavena, 

může být metalurgický účinek zásadně snížen, nebo se dokonce mohou vyskytnout zásadní 

kvalitativní problémy, jako je tvorba mezidendritických trhlin, které jsou viditelné především 

v kolumnární zóně, neboť rovnoosé krystaly jsou mnohem více odolné vůči šíření trhlin 

(obr. 42). 
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Obr. 42: Vznik trhlin v zóně rovnoosých krystalů při špatně nastavené  

aplikaci technologie redukce průřezu předlitku [55]  

Způsobů, jak je možno technologii redukce průřezu předlitku v praxi realizovat, 

existuje několik:  

- mechanická jemná redukce (mechanical soft-reduction), 

- mechanická hrubá redukce (mechanical hard-reduction), 

- tepelná jemná redukce (thermal soft-reduction). 

Nejznámější a zřejmě nejpoužívanější technologií je mechanická jemná redukce, což 

je aplikace, na které byl princip technologie redukce průřezu předlitku vysvětlován. Je zde 

využíváno soustavy válců pro postupné stlačování odlévaného předlitku. Technologie je 

velmi rozšířená pro odlévání bram. Pro odlévání sochorů a bloků již tak častá není, protože 

licí kůrka na bočních stranách je, na rozdíl od bram, velmi tlustá a ztěžuje tak proces 

stlačování odlévaného předlitku pomocí válců. U sochorových zařízení plynulého odlévání je 

situace dále komplikována velkou proměnlivostí polohy konce tekutého jádra a absenci 

vodících válečků, které je pro technologii mechanické jemné redukce možno využít. Dalším 

úskalím je také implementace pro případy odlévání kruhových předlitků, kdy je značný 

problém se zachování vyhovující ovality [55].  

Mechanická hrubá redukce využívá pro stlačení licího proudu kovadlin, velkých 

válcovacích zátěží na speciálních stojanech nebo obloukových válců, které deformují střed 

licího proudu. K deformaci bočních stran předlitku během mechanické hrubé redukce 

nedochází. Technologie je primárně vyvinuta pro odlévání velký bloků. 

Cílem tepelné jemné redukce je dosáhnout podobného jevu jako během mechanické 

jemné redukce, tedy kontrakce licího proudu o množství odpovídající solidifikačnímu 

smrštění, čehož je dosahováno intenzivním chlazením pomocí přídavných trysek v blízkosti 

konečné solidifikace. Technologie je vhodná především pro sochorová zařízení plynulého 

odlévání. Velkým nebezpečím při její aplikaci je tvorba trhlin v důsledku nadměrného 

vnitřního re-ohřevu po jejím ukončení. 
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1.6 Souhrn literárních poznatků 

V rámci první části disertační práce byla provedena analýza dostupných literárních 

poznatků a zdrojů o průběhu utváření makrosegregační struktury v plynule odlévaných 

ocelích s důrazem na vliv elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího 

oblouku. Na základě prezentovaných informací lze souhrnně uvést následující: 

1. Makrosegregační struktura plynule litých předlitků je charakteristická koncentračními 

rozdíly jak v podélném, tak příčném směru. 

2. V podélném směru dochází především k obohacení metalurgické osy o rozpuštěné 

prvky, jejichž koncentrace se podél předlitku značně mění, přičemž je dále doprovázena 

tvorbou více či méně zřetelnými V-segregacemi. 

3. V příčném směru je koncentrační profil charakteristický pozitivní segregační špičkou 

nacházející se v samotné metalurgické ose, která je obklopena prstencem negativní 

středové segregace. Dále ve směru k povrchu předlitku koncentrace rozpuštěných prvků 

opět roste a blíží se přibližně tavební analýze. 

4. K vytvoření konečné makrosegregační struktury dochází vlivem solidifikačního smrštění 

nefluidní kašovité hmoty v závěrečných fázích solidifikace, kdy se do formujících se trhlin 

nasává zbytková mezidendritická tavenina vysoce obohacená o segregující prvky. 

5. Klíčovým parametrem pro minimalizaci segregačních dějů je nízké přehřátí oceli, které 

urychluje přechod z kolumnárního na rovnoosý růst. Právě vyšší podíl rovnoosé 

struktury vidí většina autorů jako důležitý pozitivní faktor, neboť je schopna lépe 

přerozdělovat rozpuštěné prvky v objemu předlitku. 

6. Podobného účinku se však dá dosáhnout také aplikací elektromagnetického míchání 

aplikovaného v horních částech licího oblouku, které způsobuje rozptýlení přehřátí 

v prvotních fázích solidifikace. Účinek elektromagnetického míchání však nemá na 

průběh tuhnutí takový vliv jako samotné přehřátí oceli. 

7. Aplikace elektromagnetického míchání v horních částech licího oblouku v podstatě 

způsobuje zkrácení metalurgické délky křivky likvidu při současném zachování původní 

délky křivky solidu. Výsledkem je rozšíření přechodové oblasti mezi křivkami solidu a 

likvidu v podélném směru, ve které dochází k rovnoosému růstu. 

8. Hlavní příčina zkracování metalurgické délky křivky likvidu vlivem působení 

elektromagnetického míchání tkví ve změně teplotního gradientu na rozhraní solidu a 

likvidu, kdy se nejprve křivka likvidu „přitáhne“ ke křivce solidu a následně po opuštění 

zóny přímého působení elektromagnetického míchače urychlí svůj postup do středu 

předlitku.  

9. Aplikace elektromagnetického míchání v horních částech licího oblouku vede dle většiny 

autorů k následujícím přínosům: zvýšení podílu rovnoosé struktury, snížení koncentrace 
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rozpuštěných prvků v metalurgické ose, snížení středové porozity, zrovnoměrnění 

koncentračních rozdílů mezi středovou pozitivní segregační špičkou a okolním 

prstencem negativní středové segregace a zjemnění struktury v okolí metalurgické osy. 

10. Elektromagnetické míchání však přináší i několik negativních aspektů. Nejdůležitějším je 

zřejmě tvorba bílého proužku, což je pásmo výrazně ochuzené o rozpuštěné prvky 

vytvářené v místě nadměrného pohybu taveniny. 

11. Bílý proužek vzniká dle některých autorů, např. [50] a [43], v důsledku přibližování a 

oddalování křivek solidu a likvidu, což je vyvoláno pohybem taveniny. Pokud se křivky 

solidu a likvidu k sobě přibližují, generují se podmínky pro vznik negativní segregace. 

V opačném případě pak dochází k tvorbě pozitivní segregace. 

12. Dalšími negativními důsledky aplikace elektromagnetického míchání aplikovaného 

v horních částech licího oblouku jsou tvorba mezidendritických trhlin vzniklých 

v důsledku deformace primárních dendritů, strhávání licího prášku v krystalizátoru a 

nadměrná eroze ponorných výlevek. 

13. Pro možnost řízení makrosegregačních dějů ve středu předlitku definovali autoři [16] 

následující časové okamžiky: konec prvotní solidifikace t4 daný přechodem kolumnární a 

rovnoosé struktury a počátek finální solidifikace charakteristický vytvořením pásma 

negativní středové segregace t5.  

14. Jejich pozici v rámci licího oblouku je možné určit na základě předpokladu, že na 

přechodu mezi kolumnární a rovnoosou strukturou a v nejvzdálenějším bodě pásma 

negativní středové segregace od metalurgické osy předlitku byl podíl tuhé fáze roven 

přibližně jedné.  

Předložené teoretické poznatky tak ukazují možnosti řízení morfologického 

uspořádání v průběhu solidifikace oceli. Na jejich základě bylo přistoupeno k vlastní 

experimentální části, která z velké části vycházela z metodiky hodnocení segregačních dějů 

navržené autory [16]. 
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2 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce bylo pomocí experimentálního studia získat ucelené 

informace o průběhu makrosegregačního chování uhlíku v plynule odlévaných předlitcích 

formátu 150x150 mm s ohledem na minimalizaci jeho negativního dopadu na vlastnosti 

finálních výrobků.  

Jednotlivé fáze samotné realizace experimentální části byly na základě předložených 

teoretických informací a dřívějších interních poznatků o problematice utváření 

makrosegregační morfologie koncipovány následovně: 

 Rozbor solidifikačního procesu reprezentativních typů vysokouhlíkových ocelí 

s cílem definovat kritické části daného sochorového zařízení plynulého odlévání 

z pohledu konečné makrostruktury. 

 Vytvoření základní experimentální metodiky pro hodnocení makrosegregační 

struktury plynule litých sochorů. 

 Realizace série experimentů různého nastavení intenzit elektromagnetického 

míchání aplikovaného v horních částech licího oblouku (M-EMS, S-EMS). 

 Zpracování a diskuze získaných informací o průběhu utváření makrosegregační 

struktury odlévaných sochorů v závislosti na nastavených procesních parametrech 

daného zařízení plynulého odlévání. 

Výsledky řešení disertační práce mohou přispět k rozšíření znalostí o utváření 

konečné makrosegregační struktury během tuhnutí vysokouhlíkových ocelí. Neméně důležitý 

je také důraz na pochopení vztahu mezi daným makrosegregačním uspořádáním a konečnou 

kvalitou finálních výrobků. 
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3 Experimentální část disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na studium tvorby makrosegregací uhlíku u 

vysokouhlíkových ocelí během konkrétních podmínek plynulého odlévání. Pozornost je 

věnována především vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech 

licího oblouku (tj. M-EMS a S-EMS) na charakter středového makrosegregačního uspořádaní, 

které je charakteristické obohacením metalurgické osy o uhlík, tvarem a rozložením 

doprovodných V-segregací a odmíšením v zóně negativní středové segregace. Během 

experimentů byly výsledky také dávány do souvislosti s úrovní segregací v drátu 

hodnocených metodikou [62] pomocí trestných bodů. 

Hlavním motivačním faktorem pro realizaci série experimentů je skutečnost, že 

některé jevy v průběhu solidifikace oceli nejsou stále úplně pochopeny. Kdyby tomu tak bylo, 

pak by existovaly sofistikované numerické modely, které by s naprostou spolehlivostí určily, 

jak se dané podmínky plynulého odlévání projeví na uspořádání středové morfologie. Proto 

je stále nutné mít pro dané zařízení plynulého odlévání detailní informace o solidifikačním 

procesu, na jejichž základě je možno realizovat opatření k zamezení nežádoucích jevů. Při 

nedostatečném informačním zajištění o průběhu tuhnutí lze pak v praxi pozorovat náhlá 

zhoršení úrovně segregací v konečném výrobku (tj. drátu), přičemž standardní metodiky 

analýzy nenasvědčují žádné dramatické rozdíly v makrosegregačním uspořádání plynule 

litých předlitků (viz obr. 43). Hlavní přínos disertační práce tak lze spatřovat v získání nových 

ucelených informací o průběhu solidifikačních a segregačních dějů pro konkrétní podmínky 

plynulého odlévání, které bude možno i do budoucna využít pro další optimalizaci procesu 

odlévání s ohledem na minimalizaci segregačních dějů.  

 

  

Obr. 43: Hodnocení segregací pro různé technologie u oceli s  obsahem 

uhlíku  0,80 %: a) koncentrace uhlíku  ve středu sochoru (vrtáno dia. 

6 mm); b) trestné body pro drát dia. 5,5 mm  

a)  b)  
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Vlastní experimentální část disertační práce je rozdělena do několika částí:  

 nejprve jsou podrobně rozebrány charakteristiky daného zařízení plynulého odlévání 

a určeny kritické oblasti pro možnost potlačení tvorby makrosegregací uhlíku,  

 získané informace jsou následně doplněny o dopady elektromagnetického míchání 

aplikovaného v horních částech licího oblouku (M-EMS, S-EMS), kde jsou dosažené 

výsledky srovnávány s vlastnostmi finálních drátů,  

 v závěru experimentální části jsou pak veškeré poznatky o průběhu tvorby 

makrosegregací shrnuty a definovány základní přínosy pro teorii a praxi výroby oceli. 

3.1 Experimentální analýza relevantních parametrů sochorového 

zařízení plynulého odlévání na rozsah segregací  

Experimentální práce byly realizovány na sochorovém zařízení plynulého odlévání 

radiálního typu s poloměrem zakřivení 9/16 m. Dané sochorové zařízení plynulého odlévání 

(dále jen ZPO) je vybaveno dvěma mezipánvemi, z každé z nich vystupují čtyři licí proudy. 

Celkově se tak jedná o osmiproudé ZPO (obr. 44), kde je odléván pouze jediný formát, 

kterým je kvadrát 150 x 150 mm. Odlévané sochory jsou používány pro výrobu tyčí a drátů 

průměrů 5,5 až 80 mm na kontijemné a kontidrátové trati. 

 

Obr. 44: Základní uspořádání licích proudů na studovaném  ZPO  

Licí oblouk je tvořen čtyřmi zónami vodních trysek, přičemž druhá a třetí zóna jsou 

dále rozděleny na dvě podzóny A a B (obr. 45). Používají se zde trysky s úhlem rozstřiku 45 a 

65 ° a různými jmenovitými průtoky. Jednotlivé zóny jsou konstruovány tak, aby umožňovaly 

chlazení v rozpětí 0,7 až 2,0 l na kilogram odlévané oceli. Každý licí proud je vybaven dvěma 

elektromagnetickými míchači. První je umístěn v krystalizátoru (M-EMS), druhý pak v zóně 

sekundárního chlazení ve vzdálenosti 1,6 m pod krystalizátorem (S-EMS). Základní parametry 

elektromagnetických míchačů jsou uvedeny v tab. 2. Na každém licím proudu je možno 

odebírat vzorky délky cca 10 cm pro hodnocení Baumannových otisků a makroleptů. 
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Obr. 45: Rozdělení zón sekundárního chlazení studovaného ZPO 

Tab. 2:  Základní parametry elektromagnetických míchačů instalovaných na 

studovaném ZPO 

Parametr M-EMS S-EMS 

Frekvence (Hz) 2-10 50 

Napětí (V) 415 434 

Proud (A) 0-300 28, 42, 56, 70 

Typ míchače rotační rotační 

 

Na daném sochorovém ZPO se odlévá velice široký sortiment jakostí s obsahem 

uhlíku od 0,01% do 1,10 %. Z pohledu vzniku segregací jsou nejnáchylnější oceli s obsahem 

uhlíku 0,7 až 0,9 %, které jsou určeny k tažení do velice malých průměrů (až 0,14 mm). Tyto 

oceli jsou používány např. pro výrobu ocelových kordů do pneumatik nebo lan pro ukotvení 

ropných plošin. Během jejich odlévání je aplikována celá řada technologických kroků, které 

mají co nejvíce potlačit průběh segregačních dějů, jako je např. nízké přehřátí a vysoká 

intenzita sekundárního chlazení. Z pohledu segregací jsou jistou výhodou také relativně 

mělké mezipánve (15 t), které mohou určitým způsobem fungovat jako výměníky tepla pro 

snížení přehřátí oceli před prvotní solidifikaci v krystalizátoru, neboť v nich dochází 

k citelným tepelným ztrátám. Základní technologické parametry odlévání ocelí s obsahem 

uhlíku 0,7 až 0,9 % jsou stručně shrnuty v tab. 3. 
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Tab. 3:  Základní technologické parametry odlévání vysokouhlíkových ocelí 

Přehřátí max. 30 °C 

Rychlost lití 2,5-2,7 m/min 

M-EMS 270 A/4 Hz 

S-EMS 70 A/50 Hz 

Sekundární chlazení 1,9-2,0 l/kg 

 

U vysokouhlíkových ocelí byl nejprve proveden průzkum solidifikačního procesu 

z pohledu vývoje základních ukazatelů makrosegregačního uspořádání. Bylo využito 

metodiky autorů [16], kteří vytýčili dva důležité časové okamžiky tuhnutí předlitku:  

- t4 udávající konec prvotní solidifikace, 

- t5 určující počátek formování prstence negativní středové segregace. 

Časové okamžiky t4 a t5 jsou z pohledu makrosegregací klíčové, neboť rozdělují licí 

oblouk na několik částí, ve kterých je možno vhodnými technologickými opatřeními 

segregační děje potlačit. Konec prvotní solidifikace udává jakýsi základ pro následné procesy 

utváření samotné středové struktury a je představován přechodem z kolumnární na 

rovnoosou strukturu. Formování kolumnárních krystalů je vhodné co nejdříve zabránit, 

neboť rovnoosé krystaly daleko lépe přerozdělují rozpuštěné prvky. Proto je v nejvýše 

položené části licího oblouku potřeba aplikovat technologie, které svým charakterem 

přechod z kolumnární na rovnoosou strukturu urychlí. Naopak časový okamžik začátku 

formování prstence negativní středové segregace (dá se označit také jako bod počátku finální 

solidifikace) reprezentuje bod licího oblouku, od kterého již dle [16] nelze dále ovlivňovat 

děje ve středu sochoru, takže jeho definování je taktéž velice významné. 

Průzkumové práce byly realizovány u několika taveb dvou reprezentativních ocelí 

s různým obsahem uhlíku (viz tab. 4). Analýza byla provedena na příčných plátcích sochorů 

tloušťky cca 10 cm, které byly získány pomocí zařízení pro odběr vzorků sloužících pro 

hodnocení Baumannových otisků a makroleptů. Vzorky byly odebírány tak, aby bylo možno 

zachytit rozdíly v časových okamžicích t4 a t5 pro různé odlévací rychlosti běžně používané 

pro danou ocel.  

Přechod mezi kolumnární a rovnoosou strukturou byl stanoven na Baumannových 

otiscích, přičemž byl měřen ze všech čtyř stran pod plochou každého odebraného vzorku. 

Protože vždy existuje určitá oblast, ve které se obě struktury mísí, byl za reprezentativní 

hodnotu považován nejvzdálenější zásah kolumnární struktury ve výseči ± 15 mm od středu 
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příčného řezu sochoru (viz obr. 46). Střed plochy sochorů byl vybrán úmyslně, neboť zde 

kolumnární struktura zasahuje nejblíže povrchu, takže lze lépe definovat, jestli se daná 

technologie má šanci výrazněji projevit na změně tuhnutí z kolumnárního do rovnoosého 

růstu. Pro každou odlévací rychlost byly hodnoty naměřené ze všech čtyř stran sochoru 

zprůměrněny. Průměrná hodnota pak představovala výslednou hodnotu charakterizující 

hranici přechodu mezi kolumnární a rovnoosou strukturou pro dané podmínky odlévání. 

Tab. 4:  Chemické složení reprezentativních vysokouhlíkových ocelí pro experimentální 

část disertační práce 

 C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) 

Ocel A (C80) 0,80 0,70 0,20 0,010 0,010 

Ocel B (C90) 0,90 0,70 0,25 0,010 0,010 

 

 

Obr. 46: Schéma stanovení  přechodu mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou na Baumannových  otiscích  

Koncentrační rozložení uhlíku ve středech sochorů bylo stanoveno postupným 

odvrtáváním třísek ze středů vzorků vrtáky průměrů 6 až 33 mm s krokem 3 mm. Tím byl 

získán dostatečně přesný koncentrační profil ve středu sochorů umožňující stanovit, v jaké 

vzdálenosti od středu předlitku se začíná objevovat pásmo negativní středové segregace (tj. 

určení počátku finální solidifikace).  
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Třísky odebrané odvrtáním materiálu ze středů sochorů byly následně analyzovány 

spalovací metodou LECO pro stanovení koncentrací uhlíku. Naměřené hodnoty koncentrací 

uhlíku byly přepočteny na tzv. segregační koeficient ri daný obecným vztahem: 

𝑟𝑖 =
𝐶𝑖

𝐶𝑖0
           (7) 

kde Ci je koncentrace prvku i (zde uhlíku) ve středu předlitku a Ci0 je nominální koncentrace 

prvku i v předlitku (zde použita tavbová koncentrace). 

Díky znalosti, jak daleko od povrchu se nacházejí hranice mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou a počátek pásma negativní středové segregace, je možno stanovit 

časové okamžiky t4 a t5. K jejich výpočtu bylo využito numerického teplotního modelu 

zkonstruovaného na VUT Brno [63] přímo pro potřeby daného ZPO, který pro dané 

podmínky (licí rychlost, intenzita sekundárního chlazení apod.) je schopen stanovit průběhy 

křivek solidu a likvidu ve směru odlévání. Pro odhad časových okamžiků t4 a t5 je dle [16] 

možno uvažovat, že v místech přechodu mezi kolumnární a rovnoosou strukturou (t4) a 

počátku pásma negativní středové segregace (t5) je podíl tuhé fáze roven jedné, tedy v jejich 

vzdálenostech od povrchu sochoru se musí aktuálně nacházet křivka solidu. 

3.1.1 Průzkumové práce u oceli A (C80) 

Odběr vzorků pro definování časových okamžiků konce prvotní solidifikace a počátku 

formování prstence negativní středové segregace u oceli A (C80) byl realizován celkem pro 

tři nastavení (viz tab. 5). Dvě nastavení byly vedeny pro běžně používané odlévací rychlosti 

2,5 a 2,7 m/min. Protože se ocel A (C80) odlévá ve velmi úzkém intervalu teplot, je pro ně 

typické, že rozdíly v přehřátí oceli nejsou pro rychlosti odlévání 2,5 a 2,7 m/min příliš vysoké. 

V případě předkládaných výsledků byl rozdíl v teplotě přehřátí pouze 2 °C, díky čemuž bylo v 

podstatě možné definovat, jaký vliv má na průběh segregačních dějů změna odlévací 

rychlosti. Množství vody přiváděné do sekundární zóny chlazení bylo pro oba případy 

nastaveno na úroveň 1,9 l/kg odlité oceli. 

Protože se však ocel A (C80) běžně zařazuje na počátek sekvence, byly odebrány také 

vzorky pro nastavení typické pro první tavby v sekvenci, tedy vyšší přehřátí (60 °C) a nižší 

odlévací rychlost (2,0 m/min). U prvních taveb v sekvenci se také snižuje množství vody 

přiváděné do sekundární zóny chlazení na 1,6 l/kg odlité oceli. Důvodem je, že během 

plynulého odlévání má odlévací rychlost rozhodující vliv na odvod tepla z tuhnoucího 

předlitku, takže by při aplikaci tvrdšího chlazení u prvních taveb v sekvenci byly sochory 

v místě tažně-rovnací stolice tak podchlazeny, že by rovnání iniciovalo vznik povrchových 

trhlin. 
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Tab. 5:  Nastavení parametrů odlévání pro průzkum segregačních dějů u oceli A (C80) 

Nastavení 
Přehřátí 

(°C) 

Odlévací 

rychlost 

(m/min) 

Sekundární 

chlazení 

(l/kg) 

M-EMS/S-EMS Počet vzorků 

Nastavení č. 1 60 °C 2,0 1,6 270 A/70 A 4 

Nastavení č. 2 26 °C 2,5 1,9 270 A/70 A 2 

Nastavení č. 3 24 °C 2,7 1,9 270 A/70 A 2 

 

Konec prvotní solidifikace (časový okamžik t4) je charakterizován přechodem 

z kolumnárního na rovnoosý růst. Hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou od povrchu sochorů naměřené pro různé odlévací rychlosti na 

Baumannových otiscích u oceli A (C80) jsou uvedeny v tab. 6. Graficky jsou pak shrnuty na 

obr. 47. Podle nich by při vyšších odlévacích rychlostech měly být pozorovány lepší výsledky 

z pohledu makrosegregací uhlíku, neboť se postupně zvyšuje podíl rovnoosé struktury 

(přechod mezi kolumnární a rovnoosou strukturou je blíže povrchu), což je pro 

zrovnoměrnění výskytu rozpuštěných prvků v příčném řezu výhodné. Běžné výsledky 

segregací (v litém i válcovaném stavu) však vykazují zcela jiný charakter: 

- nejhůře dopadají první tavby v sekvenci, což je logicky připisováno vysokému 

přehřátí, 

- u dalších taveb v sekvenci, které se mezi sebou zásadně přehřátím neliší, jsou pak 

lépe hodnoceny tavby s nižší odlévací rychlosti, neboť odlévací rychlost má zcela 

zásadní vliv na přestup tepla v sekundární zóně chlazení (tzn., že korekce intenzity 

sekundárního chlazení prováděné za účelem zachování konstantního množství 

chladící vody na jednotku hmotnosti odlité oceli nejsou schopny vykompenzovat 

změnu přestupu tepla vyvolanou jinou odlévací rychlostí).  

Vysvětlení hloubky uložení přechodových oblastí mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou pro různé režimy odlévání (licí rychlosti, přehřátí) je tak nutné hledat v posunu 

křivek solidu a likvidu, jejichž charakterem je určen vývoj rovnoosé struktury. Průběhy 

tuhnutí oceli A (C80) pro sledované případy vypočtené pomocí teplotního modelu VUT Brno 

jsou uvedeny na obr. 48. Základní charakteristiky vypočtených metalurgických délek křivek 

solidu a likvidu jsou shrnuty v tab. 7 a graficky pak porovnány s naměřenými hodnotami 

hloubek uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou pod povrchem 

sochoru na obr. 49. Z výsledků plyne, že s rostoucí odlévací rychlostí dochází vlivem 

součinnosti nastavených parametrů licího stroje k postupnému prodlužování metalurgických 
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délek křivek solidu a likvidu, přičemž křivka solidu se prodlužuje výrazněji než křivka likvidu, 

což v konečném důsledku znamená, že s rostoucí odlévací rychlosti se rozšiřuje ve směru 

odlévání také vzdálenost mezi křivkami solidu a likvidu. Dle literárních údajů [20] je právě 

širší přechodová oblast mezi křivkami solidu a likvidu ve směru odlévání zodpovědná za 

formování vyššího podílu rovnoosých krystalů, čímž dosažené výsledky potvrzují teoretické 

poznatky. 

Tab. 6:  Hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou 

pod povrchem sochorů pro běžné technologie odlévání oceli A (C80) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

Číslo 

vzorku 

Hloubka uložení přechodové oblasti 

(mm) 

Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Průměr 

Nastavení č. 1 

(2,0 m.min-1/60 °C) 

1 34 34 29 28 

31,0 
2 32 33 30 30 

3 32 30 28 29 

4 30 31 30 36 

Nastavení č. 2 

(2,5 m.min-1/26 °C) 

1 24 29 30 28 
27,9 

2 26 29 27 30 

Nastavení č. 3 

(2,7 m.min-1/24 °C) 

1 25 29 26 27 
26,4 

2 23 27 29 25 

 

 

Obr. 47: Hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou pod povrchem sochorů pro běžné technologie odlévání oceli 

A (C80) 
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Nastavení 1 (2,0 m/min) 

 

Nastavení 2 (2,5 m/min; 26 °C) 

 

Nastavení 3 (2,7 m/min, 24 °C) 

 

Obr. 48: Křivky solidu a likvidu vypočtené teplotním modelem VUT Brno 

pro běžné technologie odlévání oceli A (C80)  
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Tab. 7:  Základní charakteristiky metalurgických délek křivek solidu a likvidu pro běžné 

technologie odlévání oceli A (C80) vypočtené modelem VUT Brno 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

Metalurgická délka  

(m) 

Rozdíl metalurgických 

délek solidu a likvidu 

(m) křivky solidu křivky likvidu 

Nastavení č. 1 

(2,0 m.min-1/60 °C) 
10,079 7,603 2,476 

Nastavení č. 2 

(2,5 m.min-1/26 °C) 
11,463 8,615 2,848 

Nastavení č. 3 

(2,7 m.min-1/24 °C) 
12,378 9,107 3,271 

 

 

 

Obr. 49: Porovnání hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou s posunem základních charakteristik 

metalurgických délek křivek solidu a likvidu pro běžné technologie 

odlévání oceli A (C80)  

V důsledku součinnosti jednotlivých parametrů odlévání tak může na studovaném 

sochorovém ZPO docházet k zvyšování podílu rovnoosé struktury při zvyšování odlévací 

rychlosti, přestože se postupně snižuje množství tepla odvedeného v sekundární zóně 

chlazení. Jak však ukazují praktické zkušenosti, tak vyšší podíl rovnoosé struktury nemusí 

vždy zajišťovat lepší výsledky makrosegregací. Pro vysvětlení běžně pozorovaných výsledků 
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segregací je nutné definovat vedle podílu rovnoosé struktury charakterizované hloubkou 

uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou pod povrchem sochoru 

(dále označováno jako h4) také další základní charakteristiky konce prvotní solidifikace: 

- d4 – odlitá délka od hladiny oceli v krystalizátoru do časového okamžiku konce 

prvotní solidifikace, 

- t4 – časový okamžik (tj. doba lití) konce prvotní solidifikace. 

Časový okamžik t4 (resp. i odlitou délku d4) lze dle metodiky [16] určit na základě 

předpokladu, že v naměřené hloubce přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou se právě nacházela křivka solidu. Hodnoty d4 a t4 stanovené na základě průběhů 

křivek solidu znázorněných na obr. 48  jsou uvedeny v tab. 8. Z výsledků plynou následující 

závěry: 

- nejpozději (časově i délkově) dochází k změně z kolumnárního na rovnoosý růst u 

prvních taveb v sekvenci, což je zřejmě primární příčinou nejhoršího hodnocení 

segregací v litém i válcovaném stavu, 

- u dalších taveb v sekvenci pak solidifikace přechází do rovnoosého růstu dříve u 

taveb s nižší odlévací rychlostí, což iniciuje lepší podmínky pro rovnoměrnější 

rozptýlení rozpuštěných prvků právě u taveb s nižší odlévací rychlostí, a proto se u 

nich běžně dosahuje lepšího hodnocení segregací i přes nižší podíl rovnoosé 

struktury. 

Tab. 8:  Přehled základních ukazatelů konce prvotní solidifikace u oceli A (C80) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

h4 

(mm) 

d4 

(m) 

t4 

(s) 

Nastavení č. 1 

(2,0 m.min-1/60 °C) 
31,0 4,50 135 

Nastavení č. 2 

(2,5 m.min-1/26 °C) 
27,9 3,60 86 

Nastavení č. 3 

(2,7 m.min-1/24 °C) 
26,4 4,15 92 

 

Zde je však potřeba zdůraznit jeden podstatný nesoulad s teoretickými předpoklady, 

podle kterých by k rovnoosému růstu mělo docházet pouze po délce v licím oblouku, která 

odpovídá přechodu mezi křivkami solidu a likvidu. Porovnáním délek prvotní solidifikace 
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ukončené přechodem z kolumnární na rovnoosou strukturu (d4) a metalurgických délek 

křivek likvidu vypočtených teplotním modelem VUT Brno se zjistí, že k rovnoosému růstu 

docházelo mnohem déle, než udává výpočet modelu VUT Brno. Situace je dobře patrná 

z obr. 50, kde je problém rozborován pro nastavení č. 2 (2,5 m/min, přehřátí 26 °C). 

Důvodem zjištěného nesouladu je, že teplotní model VUT Brno počítá pouze teoretické 

křivky solidu a likvidu dané pouze přestupem tepla v primární a sekundární zóně chlazení. 

V případě křivky solidu je výpočet korektní, nicméně křivka likvidu je výrazně určována také 

např. elektromagnetickým mícháním, které ji posouvá proti směru odlévání (viz obr. 31). A 

právě vliv elektromagnetického míchání není teplotním modelem VUT Brno zohledněn, čímž 

zde dochází k jistému nesouladu s teorií. Skutečná metalurgická délka křivky likvidu tak musí 

být pro uvedený příklad o přibližně 5 m kratší.  

Chyba ve výpočtu však není pro určení vzájemných vztahů mezi přechodovou oblastí 

kolumnární a rovnoosé struktury a základními charakteristikami křivek solidu a likvidu 

zásadní, protože zmíněná odchylka je generována elektromagnetickým mícháním, jehož 

poměrný účinek bude pro všechna uvažovaná nastavení přibližně stejný, takže výsledné 

vztahy nebudou zásadně ovlivněny. Korektnější by tak sice bylo uvažovat skutečnou oblast 

rovnoosého růstu, nicméně jeho nahrazením teoretickou oblastí vypočtenou teplotním 

modelem VUT Brno se přesnost dříve (i později) konstatovaných zákonitostí nesníží. 

 

Obr. 50: Rozbor situace mezi teoretickým průběhem křivky likvidu 

stanoveným  teplotním modelem VUT Brno a skutečností (nastavení č. 2 

u oceli C80; 2,5 m/min, přehřátí 26  °C)  

Stanovení základních charakteristik konce prvotní solidifikace (d4, t4) tak umožnilo 

vysvětlit běžné výsledky makrosegregací uhlíku pozorované v litém a válcovaném stavu, 

podle kterých je žádoucí, aby k změně z kolumnárního do rovnoosého růstu docházelo co 

nejdříve (časově i délkově). Kromě základních ukazatelů prvotní solidifikace je pro řízení 
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segregačních dějů v průběhu krystalizace oceli důležité definovat také časový okamžik, od 

kterého segregační děje ve středu předlitku nelze dále ovlivňovat, a jenž je dle metodiky [16] 

charakterizován bodem, od něhož se ve středu předlitku začíná objevovat pásmo negativní 

středové segregace. Pro jeho odhad je nezbytné stanovit koncentrační profil uhlíku ve 

středech sochorů, podle nějž je pak možné určit následující charakteristiky finální 

solidifikace: 

- h5 – hloubka uložení počátku pásma negativní středové segregace, 

- d5 – odlitá délka od hladiny oceli v krystalizátoru do časového okamžiku začátku 

vzniku pásma negativní středové segregace,  

- t5 – časový okamžik (tj. doba lití) počátku vzniku pásma negativní středové 

segregace. 

Koncentrační profily uhlíku ve středech sochorů pro běžné technologie odlévání 

oceli A (C80) jsou uvedeny na obr. 51. Je zřejmé, že: 

- nejvyššího obohacení metalurgické osy o uhlík bylo dosaženo u první tavby 

v sekvenci (nastavení 1, tj. odlévací rychlost 2,0 m/min a přehřátí 60 °C), 

- další tavby v sekvenci (nastavení 2 a 3) pak dopadly mnohem lépe, přičemž nižší 

středová pozitivní segregační špička byla pozorována u tavby s nižší odlévací 

rychlostí (nastavení 2, tj. odlévací rychlosti 2,5 m/min a přehřátí 26 °C). 

 

Obr. 51: Koncentrační profil ve středech sochorů kv. 150  mm pro běžné 

technologie odlévání oceli A (C80)  

Výsledky obohacení metalurgické osy o uhlík tak potvrzují dlouhodobá hodnocení 

segregací na studovaném ZPO a jsou také v dobrém souladu se základními charakteristikami 
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konce prvotní solidifikace (tj. hodnotami d4 a t4). Na obr. 52 je např. provedeno porovnání 

segregačního koeficientu uhlíku rc v metalurgické ose sochoru s odlitou délkou od hladiny 

oceli v krystalizátoru do časového okamžiku konce prvotní solidifikace d4. Z grafu jasně plyne, 

že čím dříve dojde k přechodu z kolumnárního na rovnoosý růst, tím nižší bude obohacení 

metalurgické osy o uhlík. Vlastní podíl rovnoosé struktury na příčném řezu sochoru pak není 

z pohledu obohacení metalurgické osy o uhlík příliš rozhodující. 

 

Obr. 52: Porovnání  segregačního koeficientu uhlíku v  metalurgické ose 

sochoru rc v závislosti na odlité délce od hladiny oceli v  krystalizátoru 

do časového okamžiku konce prvotní solidifikace d4  

Pro odhad samotných charakteristik finální solidifikace (d5, t5) dle metodiky [16] je 

nutné určit bod, od kterého se ve středu sochoru začíná objevovat pásmo negativní středové 

segregace. Z obr. 51 je patrné, že prstenec negativní středové segregace je zcela zřetelný 

pouze pro nastavení 2 (odlévací rychlost 2,5 m/min, přehřátí 26 °C). Jeho počátek se nachází 

15 mm od středu sochoru, což odpovídá 60 mm pod jeho povrchem (h5). Zajímavostí je, že 

pásmo negativní středové segregace je zcela viditelné pouze pro nastavení, které je 

dlouhodobě z pohledu segregací hodnoceno jako nejlepší. Jeho přítomnost ve středu 

předlitku tak nemusí být nutně škodlivé. 

Pro další dva případy je definování místa finální solidifikace, od kterého nelze děje ve 

středu předlitku dále ovlivnit, více problematické, neboť se zde nenachází zřetelný prstenec 

negativní středové segregace. V případě první tavby v sekvenci (nastavení 1, tj. odlévací 

rychlost 2,0 m/min a přehřátí 60 °C) je sice patrný jistý náznak mírného odmíšení, nicméně 

koncentrace uhlíku zde výrazněji neklesá. Bude-li se uvažovat, že se jedná o standardní 

pásmo negativní středové segregace, pak je možno určit, že jeho počátek se nachází 

13,5 mm od středu sochoru, což odpovídá hloubce uložení 61,5 mm pod jeho povrchem. 
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Nejméně čitelná je pak situace pro nastavení 3 (tj. odlévací rychlost 2,7 m/min a 

přehřátí 24 °C), kde lze směrem k povrchu předlitku pozorovat pozvolný pokles koncentrace 

uhlíku, který dosáhne minima 15 mm od jeho středu. Následně koncentrace mírně povyskočí 

a drží se přibližně na tavební analýze. Lze tak uvažovat, že místo, od kterého nelze děje ve 

středu sochoru dále ovlivňovat, leží v případě třetího nastavení 16,5 mm od jeho středu, což 

odpovídá hloubce uložení 58,5 mm pod povrchem předlitku. 

Tím byly definovány pro jednotlivá nastavení hloubky uložení h5, na jejichž základě lze 

stanovit také časové okamžiky t5 (resp. odlité délky d5), od kterých nelze děje ve středu 

předlitku dále ovlivňovat. Pro jejich odhad je dle [16] nutno opět uvažovat, že v naměřené 

hloubce h5 se právě nacházela křivka solidu. Hodnoty základních ukazatelů počátku finální 

solidifikace u oceli A (C80) odečtené na základě křivek solidu znázorněných na obr. 48 jsou 

uvedeny v tab. 9. 

Tab. 9:  Přehled základních ukazatelů počátku finální solidifikace u oceli A (C80) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

h5 

(mm) 

d5 

(m) 

t5 

(s) 

Nastavení č. 1 

(2,0 m.min-1/60 °C) 
61,5 9,70 291 

Nastavení č. 2 

(2,5 m.min-1/26 °C) 
60,0 10,64 255 

Nastavení č. 3 

(2,7 m.min-1/24 °C) 
58,5 11,46 254 

 

Z porovnání základních charakteristik konce prvotní a finální fáze solidifikace jsou 

zřejmé následující skutečnosti: 

- bod, od kterého dle [16] nelze děje ve středu předlitku dále ovlivňovat (h5), je 

situován tím hlouběji, čím hlouběji se nachází přechodová oblast mezi kolumnární 

a rovnoosou strukturou (h4) – viz obr. 53, 

- konec prvotní solidifikace (přesněji hloubka uložení změny krystalického růstu na 

rovnoosý) tak zřejmě určuje, jak hluboko bude uloženo místo finální solidifikace.  

Je však třeba konstatovat, že stejně jako v případě hloubky uložení konce prvotní 

solidifikace udávající podíl rovnoosé struktury v příčném řezu sochoru, ani hloubka uložení 

finální solidifikace nehraje významnější roli v obohacení metalurgické osy o uhlík (tedy ani 
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neurčuje úroveň makrosegregace uhlíku pro dané podmínky odlévání). Taktéž nelze 

pozorovat, že by některá z dalších charakteristik počátku finální solidifikace (tj. d5 a t5) měla 

nějakou souvislost s obohacením metalurgické osy sochoru o uhlík. Se snižující se intenzitou 

sekundárního chlazení (tj. s rostoucí odlévací rychlostí) pouze tuhnutí přechází do své 

závěrečné fáze dále ve směru lití (tj. prodlužuje se d5). Z časového hlediska je významný 

rozdíl pouze mezi prvními a dalšími tavbami v sekvenci.  

 

Obr. 53: Souvislost mezi hloubkou uložení přechodové oblasti mezi 

kolumnární a rovnoosou strukturou  h4 a hloubkou uložení počátku 

finální solidifikace h5  

Průzkumové práce tak umožnily definovat tři důležité oblasti licího oblouku, které 

jsou pro vývoj solidifikační morfologie u oceli A (C80) klíčové. Jejich polohy se mění 

v závislosti na nastavených parametrech odlévání, přičemž v každé z nich je nutné aplikovat 

jiné technologické prvky. Základní charakteristiky jednotlivých zón jsou zřejmé z tab.  10 a je 

pro ně typické následující: 

a) Zóna 1:  

 jedná se o oblast prvotní solidifikace, která je ukončena přechodem z kolumnárního 

na rovnoosý růst,  

 zóna 1 se u oceli A (C80) nachází v oblasti od hladiny oceli v krystalizátoru do 

vzdálenosti 3,6 až 4,5 m ve směru odlévání,  

 pro zajištění dobrých výsledků makrosegregací uhlíku musí být zóna 1 z časového i 

délkového hlediska co nejkratší (viz obr. 52),  

 jako vhodné nástroje pro její zkrácení se jeví především aplikace tvrdého 

sekundárního chlazení a elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS,  

 s ohledem na co nejrychlejší přechod do rovnoosého růstu je vhodné 

elektromagnetický míchač S-EMS umístit co nejblíže krystalizátoru, jeho umístění až 

za bod změny krystalického růstu je pak zřejmě zcela zbytečné. 
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b) Zóna 2:  

 představuje oblast, kde dochází k přerozdělování rozpuštěných prvků v rovnoosé 

struktuře, takže se dá označit za zónu utváření středové morfologie,  

 zasahuje od konce zóny 1 do vzdálenosti 9,70 až 11,46 m od hladiny oceli 

v krystalizátoru,  

 protože za zónou 2 nelze dle [16] dále středovou morfologii ovlivňovat, jedná se tak 

zřejmě o oblast, na jejímž konci by mohly být aplikovány některá z technologií 

redukce průřezu odlévaného předlitku nebo elektromagnetický míchač F-EMS,  

 zóna utváření středové morfologie by měla vykazovat dostatečnou délku, neboť při 

jejím přílišném zkrácení je čas setrvání oceli ve stavu, kdy může docházet k fluidnímu 

přerozdělování prvků v rovnoosé struktuře, příliš krátký, čímž dochází k vytěsnění 

rozpuštěných prvků zcela do středu sochoru – viz obr. 54,  

 prodloužením času, kdy ocel může v rovnoosé struktuře volně proudit, tak zřejmě 

dochází k lepšímu doplňování taveniny do středu předlitku, čímž se nabízí úvaha o 

snížení intenzity chlazení především v závěru zóny utváření středové morfologie, 

která by umožnila udržet déle kašovitou hmotu ve fluidním stavu,  

 jak navíc vyplynulo z dříve prezentovaných výsledků, tak nižší intenzita sekundárního 

chlazení může paradoxně zvýšit podíl rovnoosé struktury (dáno oddálením křivek 

solidu a likvidu ve směru odlévání – viz rozdíly mezi odlévacími rychlostmi 2,5 a 

2,7 m/min), což by dle teoretických poznatků mělo být přínosné, ovšem na druhou 

stranu praktické výsledky ukazují, že ne zcela rozhodující,  

 úprava intenzity sekundárního chlazení v zóně utváření středové morfologie je tak 

otázkou dalších numerických simulací a praktických ověřovacích zkoušek, během 

kterých je nutné zohlednit také re-ohřev materiálu vyvolaný úpravou sekundárního 

chlazení, jež může iniciovat vznik trhlin. 

 

c) Zóna 3:  

 její začátek se u oceli A (C80) nachází 9,7 až 11,46 m od hladiny krystalizátoru, což pro 

odlévací rychlost 2,7 m/min znamená, že počátek finální solidifikace nastává až 

v terciální zóně chlazení (viz obr. 55), kde její průběh není možno dále řídit,  

 dle [16] se sice jedná o oblast, ve které nelze středovou morfologii dále ovlivňovat, 

nicméně uvedený předpoklad nemusí být zcela korektní, neboť autoři [16] 

nevysvětlují mechanismus vedoucí k tvorbě pásma negativní středové segregace 

vznikající v samotném závěru tuhnutí,  

 protože se formování pásma středové negativní středové segregace zcela jistě děje 

podle určitých zákonitostí, mohou existovat způsoby, jak intenzitu odmíšení ve středu 

předlitku řídit (např. intenzifikací sekundárního chlazení).  
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Tab. 10:  Základní charakteristiky zón licího oblouku zodpovědných za utváření středové 

morfologie u oceli A (C80) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

Zóna 1 

(prvotní solidifikace) 

Zóna 2 

(utváření středové morfologie) 

Zóna 3 

(finální solidifikace) 

2,0 m.min-1/60 °C 4,50 m/134 s 5,20 m/156 s 0,38 m/11 s 

2,5 m.min-1/26 °C 3,60 m/86 s 7,04 m/169 s 0,82 m/20 s 

2,7 m.min-1/24 °C 4,15 m/92 s 7,31 m/162 s 0,92 m/21 s 

 

 

 

Obr. 54: Vliv doby setrvání oceli v  zóně utváření středové morfologie 

(zóna 2) na obohacení metalurgické osy sochorů o uhlík  

Průzkumovou analýzou byly pro ocel A (C80) definovány základní části studovaného 

sochorového ZPO, ve kterých je možno ovlivňovat utváření středové morfologie. Získané 

poznatky naznačují možnost určité optimalizace technologie plynulého odlévání pro 

dosažení nižší úrovně segregací a to především v zóně utváření středové morfologie (zóna 2). 

Cílem disertační práce však není proces optimalizace stávající technologie plynulého 

odlévání, ale pochopení mechanismů vedoucích k utvoření dané středové morfologie a její 

vliv na konečné vlastnosti finálních výrobků. Hlavní přínos průzkumové analýzy je tak nutno 

spatřovat v určení kritických částí ZPO, na které by měl být brán zřetel při případných 

investičních akcích realizovaných pro zajištění vyšší kvalitativní úrovně vyráběného 

sortimentu daného ZPO.  
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Obr. 55: Rozmístění zón  na studovaném  ZPO zodpovědných za utvoření 

konečné makrosegregační morfologie u  oceli A (C80) 

Pro potvrzení získaných charakteristik solidifikačních dějů byla obdobným způsobem 

realizována také průzkumová analýza u oceli B (C90), jejíž výsledky jsou v další části již jen 

stručně shrnuty.  

3.1.2 Průzkumové práce u oceli B (C90) 

Protože se ocel B (C90) nezařazuje jako první tavba v sekvenci, byl odběr vzorků pro 

účely průzkumové analýzy realizován pouze pro dvě nastavení: odlévací rychlost 2,5 m/min a 

2,7 m/min (tab. 11). Také ocel B (C90) se odlévá v úzkém intervalu teplot, takže rozdíly 

v teplotě přehřátí opět nebyly příliš vysoké. Oproti průzkumovým pracím u oceli A (C80) však 

bylo přehřátí mírně nižší, přesto byly odlévací rychlosti nastaveny stejně jako v předešlém 

případě. Důvodem je, že u oceli B (C90) se používá mírně odlišná licí křivka než u oceli A 

(C80).  

Tab. 11:  Nastavení parametrů odlévání pro průzkum segregačních dějů u oceli B (C90) 

Nastavení 
Přehřátí 

(°C) 

Odlévací 

rychlost 

(m/min) 

Sekundární 

chlazení 

(l/kg) 

M-EMS/S-EMS Počet vzorků 

Nastavení č. 1 24 °C 2,5 2,0 270 A/70 A 3 

Nastavení č. 2 22 °C 2,7 2,0 270 A/70 A 3 
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Naměřené hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou na jednotlivých vzorcích Baumannových otisků jsou uvedeny v tab. 12. Stejně 

jako u oceli A (C80) zde platí, že s rostoucí odlévací rychlostí dochází vlivem součinnosti 

nastavených parametrů odlévání k růstu podílu rovnoosé struktury (tj. přechodová oblast se 

nachází blíže povrchu sochoru). 

Vysvětlení opět nabízí posun křivek solidu a likvidu ve směru odlévání. Teoretický 

průběh tuhnutí oceli B (C90) vypočtený teplotním modelem VUT Brno je uveden na obr. 56. 

Základní charakteristiky křivek solidu a likvidu jsou pak shrnuty v tab. 13. Opět lze pozorovat 

stejné závislosti jako u oceli A (C80), tedy že s rostoucí odlévací rychlosti dochází vlivem 

součinnosti nastavených parametrů odlévání k prodlužování metalurgických délek křivek 

solidu a likvidu, přičemž křivka solidu se prodlužuje výrazněji než křivka likvidu. Výskyt širšího 

pásma rovnoosých krystalů při vyšší odlévací rychlosti je tak opět dán rozšířením přechodové 

oblasti mezi křivkami solidu a likvidu ve směru odlévání. 

 

Tab. 12:  Hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou 

pod povrchem sochorů pro běžné technologie odlévání oceli B (C90) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

Číslo 

vzorku 

Hloubka uložení přechodové oblasti 

(mm) 

Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Průměr 

Nastavení č. 1 

(2,5 m.min-1/24 °C) 

1 30 34 30 30 

30,4 2 35 30 30 28 

3 31 29 29 29 

Nastavení č. 2 

(2,7 m.min-1/22 °C) 

1 32 31 28 28 

29,2 2 28 28 29 26 

3 31 34 29 26 
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Nastavení 1 (2,5 m/min, 24 °C) 

 

Nastavení 2 (2,7 m/min; 22 °C) 

 

Obr. 56: Teoretické křivky solidu a likvidu vypočtené teplotním modelem 

VUT Brno pro běžné technologie odlévání oceli B (C90) 

Tab. 13:  Základní charakteristiky metalurgických délek křivek solidu a likvidu pro běžné 

technologie odlévání oceli B (C90) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

Metalurgická délka  

(m) 

Rozdíl metalurgických 

délek solidu a likvidu 

(m) křivky solidu křivky likvidu 

Nastavení č. 1 

(2,5 m.min-1/24 °C) 
11,401 8,240 3,161 

Nastavení č. 3 

(2,7 m.min-1/22 °C) 
12,552 8,628 3,924 
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Na základě znalosti křivky solidu a hloubky uložení přechodové oblasti mezi 

kolumnární a rovnoosou strukturou h4 bylo možno dle předpokladů [16] také určit časový 

okamžik konce prvotní solidifikace t4 (resp. odlitou délku d4) – viz tab. 14. Konec prvotní 

solidifikace u oceli B (C90) nastává, stejně jako u oceli A (C80), při vyšší odlévací rychlosti 

později (časově i délkově). Oproti oceli A (C80) je však patrné, že konec prvotní solidifikace 

nastává u oceli B (C90) výrazně později. Z délkového hlediska se jedná o minimálně stejnou 

odlitou délku, jako je tomu u prvních taveb v sekvenci oceli A (C80). Zajímavé také je, že čas 

t4 se pro rychlosti odlévání 2,5 a 2,7 m/min u oceli B (C90) příliš neliší.  

Zvýšení obsahu uhlíku o 0,1 % tak výrazně mění charakter tuhnutí sochorů, kdy 

kolumnární krystaly rostou déle a tedy i hlouběji do objemu předlitku, což se musí 

projevovat zvýšenou četností tvorby mini-ingotů. V důsledku nastoleného solidifikačního 

chování se pak dá u oceli B (C90) očekávat v metalurgické ose vyšší koncentraci rozpuštěných 

prvků a jejich větší heterogenita v podélném směru. 

Tab. 14:  Přehled základních ukazatelů konce prvotní solidifikace u oceli B (C90) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

h4 

(mm) 

d4 

(m) 

t4 

(s) 

Nastavení č. 1 

(2,5 m.min-1/24 °C) 
30,4 4,50 108 

Nastavení č. 2 

(2,7 m.min-1/22 °C) 
29,2 5,00 111 

 

Koncentrační profily ve středech sochorů pro běžné technologie odlévání oceli B 

(C90) jsou uvedeny na obr. 57. Oproti výše uvedenému předpokladu je patrné, že: 

- koncentrace uhlíku v metalurgické ose sochorů byla u oceli B (C90) paradoxně 

nižší než u oceli A (C80), 

- také je zcela zvláštní, že pozitivní středová segregační špička je nižší u vyšší 

odlévací rychlosti, což také není běžné.  

Vysvětlení uvedených odchylek koncentračního profilu ve středech sochorů oproti 

oceli A (C80) je celkem problematické. K jistému ovlivnění může přispět mírně vyšší intenzita 

sekundárního chlazení a nižší přehřátí u oceli B (C90), nicméně přechod z kolumnární na 

rovnoosou strukturu nastává u oceli B (C90) později, takže vyšší intenzita sekundárního 

chlazení a nižší přehřátí by neměly vyvolat uvedené změny. Zřejmě se tak jedná o důsledek 
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intenzivnější tvorby „mini-ingotů“ u oceli B (C90), ke kterému dochází vlivem pozdějšího 

přechodu na rovnoosý růst.  

 

Obr. 57: Koncentrační profil ve středech sochorů kv. 150  mm pro běžné 

technologie odlévání oceli B (C90)  

Z obr. 57 je dále patrné, že pro obě odlévací rychlosti bylo možno nalézt výrazné 

odmíšení uhlíku v zóně negativní středové segregace, které je znatelnější při rychlosti 

odlévání 2,7 m/min. Odhad místa jeho počátku vzniku však nelze zcela jasně stanovit, 

protože v obou případech je vidět postupný růst koncentrace uhlíku až do vzdálenosti 

16,5 mm od metalurgické osy sochorů (vrtáno průměrem 33 mm). Pro jeho přesné stanovení 

by bylo nezbytné provést odvrtání středů vzorků ještě většími vrtáky, než bylo použitých 

33 mm. Vrtání vysoko-uhlíkových oceli většími průměry než 33 mm je však problematické, 

neboť materiál je příliš tvrdý, takže dochází k častému zlomení vrtáku.  

Počátek finální solidifikace tak musí u oceli B (C90) ležet pro odlévací rychlosti 2,5 a 

2,7 m/min minimálně 18 mm od středu sochorů (postupovalo-li by se odvrtáváním středů 

s krokem 3 mm). Pokud se bude uvažovat, že počátek pásma negativní středové segregace 

leží pro obě odlévací rychlosti přesně 18 mm od středu sochoru, pak z parametrů d5 a t5 

určených na základě teoretických křivek solidu plyne (viz tab. 15), že u oceli B (C90) začíná 

tuhnutí obecně přecházet do finální fáze dříve, než u oceli A (C80), čímž je zóna utváření 

středové morfologie (tj. zóny 2) výrazně zkrácena.  

Informace o počátku finální solidifikace u oceli B (C90) tak potvrzují již dříve 

prezentovanou domněnku, že by zóna utváření středové morfologie (tj. zóna 2) měla být pro 

dosažení lepšího hodnocení segregací spíše delší, neboť u oceli B (C90), která vykazuje kratší 

zónu 2, jsou zcela běžně pozorovány horší výsledky segregací v drátu. Prodloužení zóny 2 tak 
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sice nemusí nutně vést k získání nízkého obohacení středové oblasti předlitku o rozpuštěné 

prvky (uhlík), ale zřejmě vytváří jakési optimálnější podmínky pro výhodnější přerozdělení 

prvků v rovnoosé struktuře.  

Tab. 15:  Odhad základních ukazatelů počátku finální solidifikace u oceli B (C90) 

Nastavení 

(licí rychlost/přehřátí) 

h5 

(mm) 

d5 

(m) 

t5 

(s) 

Nastavení č. 1 

(2,5 m.min-1/24 °C) 
57 10,35 248 

Nastavení č. 3 

(2,7 m.min-1/22 °C) 
57 11,50 255 

 

Zkrácení zóny utváření středové morfologie pochopitelně vede u oceli B (C90), 

v porovnání s oceli A (C80), k prodlužování zóny finální solidifikace (tj. zóny 3), neboť 

metalurgické délky křivek solidu jsou pro obě oceli (a odpovídající odlévací rychlosti) 

přibližně stejné. Přestože se během průzkumové analýzy u oceli A (C80) nenašly zásadní 

souvislosti mezi její délkou a charakterem koncentračního profilu ve středech sochorů, může 

její prodloužení souviset s přítomností výrazného odmíšení v prstenci negativní středové 

segregace pozorované v případě průzkumové analýzy u oceli B (C90). Delší setrvání oceli 

v pásmě finální solidifikace totiž může zvyšovat podíl nasáté zbytkové taveniny z okolního 

dendritického síťoví, čímž roste pravděpodobnost výskytu výraznější oblasti ochuzené o 

rozpuštěné prvky. Pro její vytvoření tak zřejmě musí zóna finální solidifikace přesáhnout 

určitou mezní délku, přičemž důležité budou také děje bezprostředně předcházející 

přechodu do finální fáze solidifikace (např. doba utváření středové morfologie v zóně 2). 

Výsledky průzkumové analýzy ukázaly, že průběh tuhnutí vykazuje u oceli B (C90) 

z hlediska segregačních dějů horší charakter než u oceli A (C80). Výsledkem je pozdější 

přechod z kolumnární na rovnoosou strukturu, přičemž relativně brzy po změně 

solidifkačního růstu začíná tuhnutí přecházet do své závěrečné fáze, ve které je dle [16] 

nemožné (ve skutečnosti spíše obtížné) středovou morfologii dále ovlivňovat. Zajímavostí 

však je, že i přes horší podmínky během tuhnutí byly u oceli B (C90) pozorovány nižší 

hodnoty obohacení metalurgické osy o uhlík. Uvedený fenomén může být způsoben např. 

vyšší náchylností oceli B (C90) k tvorbě mini-ingotů, což souvisí právě s pozdějším přechodem 

na rovnoosý růst a rychlejším ukončením fáze, kdy je možno doplňovat tekutou ocel do 

tuhnoucího středu sochoru (konec zóny 2). V důsledku intenzivnější tvorby „mini-ingotů“ 
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musí být ocel B (C90) charakteristická také četnějšími staženinami, jejichž přítomností může 

být výsledek zkreslen.  

Na obr. 53 jsou pak opět zachyceny jednotlivé oblasti licího oblouku, tentokrát pro 

ocel B (C90), ve kterých postupně dochází k utváření středové morfologie. Oproti oceli A 

(C80) došlo k: 

- prodloužení zóny 1 (prvotní solidifikace),  

- zkrácení zóny 2 (utváření středové morfologie), 

- prodlouženi zóny 3 (finální solidifikace).  

Pro odlévání oceli B (C90) by z hlediska zlepšení segregačních dějů bylo potřeba 

především zkrátit oblast prvotní solidifikace. Protože se však zde používá maximálních 

chladicích průtoků sekundárního chlazení a maximálních výkonů elektromagnetických 

míchačů M-EMS a S-EMS, pro další zlepšení stávající situace by muselo dojít k zásadnímu 

zásahu do konstrukčního uspořádání licího stroje. Pak by byly vytvořeny podmínky i pro další 

optimalizaci procesu, např. prodloužením zóny utváření středové morfologie (zóna 2). 

 

Obr. 58: Rozmístění zón na studovaném ZPO zodpovědných za utvoření 

konečné makrosegregační morfologie u oceli B (C90) 

Průzkumové práce naznačily nové směry pro úpravu stávající technologie plynulého 

odlévání vysoko-uhlíkových ocelí na studovaném sochorovém ZPO, které by však vyžadovaly 

jisté zásahy do uspořádání licího oblouku. Další část disertační práce pokračuje rozborem 

vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího oblouku na 

utváření makrosegregační struktury, které tvoří základní nástroj daného ZPO pro přídavné 

řízení segregačních dějů, čímž je možno získat velice zajímavé poznatky o vývoji středové 

morfologie v závislosti na nastavených procesních parametrech.  
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3.2 Vliv elektromagnetického míchání na tvorbu makrosegregací 

Sochorové ZPO, na kterém byly prováděny veškeré výzkumné práce, je standardně 

vybaveno na všech licích proudech elektromagnetickými míchači M-EMS a S-EMS. Na obou 

míchačích byly postupně měněny parametry intenzity míchání a odebírány vzorky plynule 

litých sochorů, které byly mezi sebou porovnávány. Oproti průzkumové analýze však byla 

výrazně upravena metodika odběru a hodnocení vzorků. Pro získání přesnějších informací o 

morfologickém uspořádání ve středech odlévaných sochorů byly vzorky výrazně 

prodlouženy, přičemž byl naopak zjednodušen systém odvrtávání středové oblasti. Struktura 

zpracování vzorků vycházela jednak ze zkušeností získaných během průzkumové analýzy, tak 

také na základě dřívějších rozborů týkajících se solidifikačního chování oceli, kdy byl sledován 

procesu tuhnutí a přerozdělování rozpuštěných prvků po délce plynule litých sochorů 

kvadrátu 150 x 150 mm. Výsledky studia solidifikačního procesu na sledovaném sochorovém 

ZPO byl již stručně shrnut v rámci tezí předkládané disertační práce, detaily výzkumných 

prací jsou pak uvedeny ve vlastních publikacích [V1], [V5] a [V7]. 

S ohledem na praktické možnosti byla délka odebíraných vzorků zvolena na 450 mm, 

přičemž byly dále zpracovány dle schématu na obr. 59. Z čela a konce 450mm vzorku byly 

připraveny po jednom kusu příčných řezů tloušťky 25 mm, ze zbylého 400mm kusu pak byl 

vyříznut podélný vzorek tloušťky 35 mm. Příčné řezy sloužily pro přípravu Baumannových 

otisků a makroleptů, kde byl stanoven přechod mezi kolumnární a rovnoosou strukturou (tj. 

určení parametrů konce prvotní solidifikace) a vyhodnocena středová kvalita, podélné kusy 

byly nejprve podrobeny prozařování rentgenovými paprsky pro odhalení středové 

makrosegregace a následně příčně rozřezány na 10 až 11 vzorků tloušťky 35 mm, ze kterých 

byly odvrtány třísky průměry 6, 9 a 12 mm pro stanovení segregačních koeficientů uhlíku 

v okolí metalurgické osy. Obrázky všech Bamuannových otisků a rentgenových snímků jsou 

postupně uvedeny v přílohách 1 až 6.  

 

Obr. 59: Schéma zpracovávání podélných 450mm vzorků sochorů pro 

hodnocení účinků elektromagnetického míchání na tvorbu segregací  
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Pro eliminaci dalších vlivů byly jednotlivé zkoušky realizovány vždy na jednom licím 

proudu během odlévání jedné tavby, kdy přibližně v polovině odlévaného sochoru byla 

provedena změna nastavení elektromagnetického míchání. Z konce daného sochoru pak byl 

odebrán cca 0,5 m dlouhý kus pro následné rozbory vedené dle výše uvedeného postupu. 

Schéma nastavování parametrů elektromagnetického míchání je patrné z obr. 60. 

 

Obr. 60: Schéma nastavování parametrů elektromagnetického míchání a 

odběru vzorků v  rámci hodnocení účinků M-EMS a S-EMS na tvorbu 

makrosegregací  

Protože byl během analýzy kladen důraz také na pochopení mechanismu přenosu lité 

středové morfologie do válcovaného stavu, byla pro každé nastavení rovněž odebrána série 

vzorků drátů, u kterých byla úroveň segregací stanovena dle metodiky [62], podle níž jsou na 

základě etalonů přiřazeny každému vzorku tzv. trestné body. Vyšší hodnota trestných bodů 

indikuje horší úroveň segregací v drátu. Systém válcování na kontidrátové trati je takový, že 

z každého sochoru je vyválcován pouze jeden svitek o hmotnosti odpovídající váze vstupního 

sochoru. Odběrem vzorků z počátku nebo konce vyválcovaného svitku tak umožňuje zachytit 

charakter segregací v místech bezprostředně přilehlých k oblasti, kde byl sledován průběh 

segregací v litém stavu. Pro každé nastavení bylo proto odebráno 12 ks vzorků drátů 

z počátku i konce svitku (celkem 24 měření pro každé nastavení elektromagnetického 

míchání), jejichž hodnoty trestných bodů byly zprůměrněny a porovnány mezi různými 

režimy odlévání. 

3.2.1 Vliv míchače M-EMS na průběh makrosegregačních dějů 

Pro studium vlivu míchání roztavené oceli aplikovaného v krystalizátoru na utváření 

středové segregační makrostruktury bylo využito elektromagnetických míchačů M-EMS 

standardně instalovaných na všech licích proudech studovaného ZPO, jejichž základní 

ukazatele byly již stručně shrnuty v tab. 2. Již v rámci dřívějších interních výzkumných prací 
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bylo odzkoušeno úplné vypnutí míchače M-EMS, kdy ve středech sochorů byly pozorovány 

velmi zřetelné staženiny, které se během finální solidifikace nestihly vyplnit nasátím 

zbytkové taveniny z okolní mezidendritické oblasti. Pro vlastní experimentální část bylo 

proto přistoupeno k odzkoušení vlivu intenzity míchání od 100 do 270 A. Výzkumné práce 

byly realizovány pouze pro ocel A (C80) definovanou tab. 4. Intenzity míchače M-EMS, pro 

které byly odebírány vzorky pro hodnocení segregačních dějů, jsou spolu s dalšími důležitými 

parametry plynulého odlévání zřejmé z tab. 16. 

Tab. 16:  Nastavené parametry na studovaném sochorovém ZPO během zkoušek 

míchače M-EMS u oceli A (C80) 

Nastavení 
Přehřátí 

(°C) 

Odlévací 

rychlost 

(m/min) 

Sekundární 

chlazení 

(l/kg) 

S-EMS 

(A) 

100 A/5 Hz 25 2,6 1,9 70 A 

150 A/5 Hz 25 2,6 1,9 70 A 

200 A/5 Hz 25 2,6 1,9 70 A 

250 A/5 Hz 25 2,6 1,9 70 A 

270 A/5 Hz 25 2,6 1,9 70 A 

 

Baumannovy otisky připravené dle obr. 59 jsou uvedeny v příloze 1. Při zběžné 

kontrole Baumannových otisků nelze pozorovat, že by v průběhu zvyšování intenzity míchání 

v krystalizátoru docházelo k zásadním změnám kvality ve středech sochorů. Při podrobnějším 

průzkumu je však patrné, že při intenzitách 100 a 150 A lze v okolí metalurgické osy nalézt 

celou řadu relativně výrazných staženin vyplněných mezidendritickou taveninou 

představující jakési středové semi-makrosegregace. Od intenzity míchání 200 A jsou zmíněné 

semi-makrosegregace znatelně jemnější, což svědčí o nižší úrovni smršťování nefluidní 

kašovité hmoty ve finální fázi solidifikace a tedy i lepší středové kvalitě.  

Intenzita míchání v krystalizátoru 200 A se tedy zdá být z pohledu segregačních dějů 

pro ocel A (C80) zásadní, neboť od ní dochází k daleko lepšímu doplňování taveniny do 

středu sochoru. Od intenzity míchání 200 A tak daný elektromagnetický míchač M-EMS dává 

u oceli A (C80) výrazně lepší metalurgický účinek, což by se mělo podepsat také na 

hodnocení jednotlivých ukazatelů segregačních dějů. 

Baumannovy otisky byly následně použity pro určení hloubky uložení přechodové 

oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou h4, na jejímž základě lze podle teoretické 
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křivky solidu vypočtené teplotním numerickým modelem VUT Brno (obr. 61) stanovit také 

další charakteristiky konce prvotní solidifikace – odlitou délku d4 a dobu lití t4. Souhrn 

získaných ukazatelů konce prvotní solidifikace udává tab. 17, z níž plyne, že v rozpětí intenzit 

M-EMS 100 až 200 A dochází k velice prudkému zkracování doby lití (resp. odlité délky), po 

kterou nastává kolumnární růst. Dalším navyšováním intenzity míchání až na 270 A se sice 

doba prvotní solidifikace dále zkracuje, ovšem metalurgický účinek není skutečně tak 

výrazný, jak naznačil průzkum středové kvality na Baumannových otiscích. Situace je dobře 

patrná z obr. 62, kde je zachycen vliv intenzity míchání v krystalizátoru na vypočtené 

parametry d4 a t4. 

Základní ukazatele konce prvotní solidifikace tak naznačily, že rostoucí intenzita 

elektromagnetického míchání roztavené oceli v krystalizátoru by měla generovat výhodnější 

podmínky z hlediska utváření makrosegregační struktury, což by se mělo projevit nižším 

obohacením metalurgické osy o rozpuštěné prvky. Hodnoty průměrných segregačních 

koeficientů uhlíku rc stanovených pro testované intenzity míchače M-EMS odběrem třísek 

vrtákem průměru 6 mm jsou uvedeny na obr. 63. Získaný průběh je doslova učebnicový, kdy 

dochází k postupnému snižování koncentrace uhlíku s růstem pohybu taveniny 

v krystalizátoru. Zajímavé však je, že nelze pozorovat výrazný skok v úrovni segregací mezi 

nižšími (100 a 150 A) a vyššími (200 až 270 A) intenzitami míchání, jak naznačovaly výsledky 

pozorované na Baumannových otiscích. Na druhou stranu však získaný průběh segregačních 

koeficientů napovídá o možnosti dalšího zlepšování současné úrovně makrosegregací u 

vysokouhlíkových ocelí aplikací ještě vyšších intenzit míchání oceli v krystalizátoru, než bylo 

použitého maxima 270 A. Zajištění vyšší intenzifikace pohybu taveniny v krystalizátoru by 

však vyžadovalo realizaci výměny stávajících míchačů M-EMS, přičemž by musela zřejmě být 

vyřešena také otázka nadměrného pohybu taveniny na hladině oceli v krystalizátoru, která 

by mohla vést k strhávání licího prášku. 

 

Obr. 61: Teoret ické křivky solidu a likvidu vypočtené  numerickým  

teplotním modelem VUT Brno pro parametry odlévání nasta vené 

během experimentů míchače M -EMS u oceli A (C80) 
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Tab. 17:  Základní charakteristiky konce prvotní solidifikace pro různá nastavení během 

experimentů elektromagnetického míchače M-EMS u oceli A (C80) 

Nastavení 

Číslo 
vzorku 

h4, str. 1 

 (mm) 

h4, str. 2 

 (mm) 

h4, str. 3 

 (mm) 

h4, str. 4 

 (mm) 

h4, 

průměr 

 (mm) 

d4 

(m) 

t4 

(s) 

100 A 
1 37 36 38 32 

36,4 7,00 162 
2 40 35 37 36 

150 A 
1 35 32 25 31 

30,8 4,90 113 
2 35 27 31 30 

200 A 
1 28 27 28 25 

28,4 3,85 89 
2 31 32 28 28 

250 A 
1 27 32 30 26 

27,8 3,75 87 
2 27 27 26 27 

270 A 
1 26 27 28 28 

27,0 3,50 83 
2 25 26 28 28 

 

 

 

Obr. 62: Vliv intenzity elektromagnetického míchače M -EMS na základní 

ukazatele konce prvotní solidifikace d4 a t4  u oceli A (C80) 
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Obr. 63: Průměrné segregační koeficienty pro testované intenzity míchání 

M-EMS u oceli A (C80) – odběr třísek průměrem 6  mm 

Kvalitu odlévaných sochorů z pohledu makrosegregačních dějů lze kromě stanovení 

absolutní hodnoty segregačního koeficientu uhlíku v metalurgické ose sochoru (vrtání 

průměrem 6 mm) ocenit také na základě proměnlivosti koncentrace rozpuštěných prvků 

v podélném směru (celkem 10 měření pro každé nastavení). Základním ukazatelem 

proměnlivosti koncentrace uhlíku ve středech sochorů může být např. směrodatná odchylka 

jednotlivých měřených koncentrací. Směrodatné odchylky všech naměřených koncentrací 

uhlíku pro jednotlivé intenzity míchání M-EMS jsou zachyceny na obr. 64. Zdá se však, že 

směrodatné odchylky vykazují zcela nahodilý charakter, čímž zřejmě nejsou schopny 

nabídnout žádné nové informace o kvalitě středového makrosegregačního uspořádání. 

 

Obr. 64: Směrodatné odchylky segregačních koeficientů měřených na 

podélných vzorcích pro testované intenzity míchání M -EMS u oceli A 

(C80) – odběr třísek průměrem 6 mm 

Kromě sledování koncentrací segregujících prvků (uhlíku) v samotné metalurgické ose 

přinesly velice zajímavé poznatky také rozbory rozložení uhlíku dále od středu sochorů, které 

byly zajištěny následným odvrtáním středů vzorků vrtáky průměry 9 mm (odpovídá prstenci 

3-4,5 mm od středu sochoru) a 12 mm (tj. prstenec 4,5-6 mm od středu sochoru). Získané 

segregační koeficienty uhlíku pro jednotlivé intenzity míchání M-EMS jsou znázorněny na 
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obr. 65, z nějž plyne, že v obou analyzovaných prstencích (viz rc, 9mm a rc, 12 mm) dochází 

k následujícímu průběhu: 

- do intenzity míchání 200 A se nejprve koncentrace uhlíku snižuje, 

- další intenzifikací pohybu taveniny v krystalizátoru až do 270 A však jeho 

koncentrace naopak roste. 

Výsledkem uvedeného charakteru rozložení uhlíku ve středech sochorů je, že 

s růstem intenzity míchání M-EMS dochází kromě snižování pozitivní středové koncentrační 

špičky také k snižování míry odmíšení v zóně negativní středové segregace, neboť gradient 

mezi obsahem uhlíku v samotné metalurgické ose a jejím okolím se výrazně snižuje. Při 

vyšších intenzitách M-EMS tak lze očekávat daleko rovnoměrnější koncentrační profil ve 

středech sochorů, což je dobře patrné z obr. 66, kde jsou výsledky z obr. 63 a 65 převedeny 

do spojnicového grafu udávajícího koncentrační profil v okolí metalurgické osy pro různé 

intenzity míchání M-EMS. 

  

Obr. 65: Průměrné  segregační koeficienty pro testované intenzity míchání 

M-EMS u oceli A (C80) – odběr třísek průměrem 9 a 12  mm 

 

Obr. 66: Průběh segregačních koeficientů  pro různá nastavení míchače M-

EMS ve středech sochorů u oceli A (C80)  
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Analýza koncentrací uhlíku v okolí metalurgické osy odhalily u oceli A (C80) postupné 

zrovnoměrnění rozložení segregujících prvků ve středech sochorů 150 x 150 mm s růstem 

intenzity míchání oceli v krystalizátoru. Další informace o charakteru středové morfologie 

však mohou poskytnout také rentgenové (dále jen RTG) snímky podélných vzorků, které jsou 

schopny zachytit narušení materiálu vzniklé v důsledku smrštění oceli ve finálních fázích 

solidifikace. Vzniklé obrazce tak v podstatě představují středové staženiny, do kterých se 

v závěru krystalizace nasává zbytková tavenina z okolního mezidendritického okolí. 

S ohledem na vlastnosti zachycených obrazců je nutné k RTG snímkům přiřazovat také 

koncentrační průběhy segregujících prvků (např. uhlíku), neboť mohou představovat jak 

samotnou makrosegregační strukturu, tak také středovou porozitu, která se před konečným 

utuhnutím sochoru nestihla zcela vyplnit nasátím zbytkové taveniny z jejího okolí (je zde nižší 

koncentrace uhlíku). 

Výřezy RTG snímků o tloušťce 6 cm a stanovené hodnoty segregačních koeficientů 

uhlíku pro měřené oblasti v okolí metalurgické osy získané odvrtáním průměry 6, 9 a 12 mm 

jsou pro testované intenzity míchání M-EMS uvedeny v příloze 2. Při zběžném prohlédnutí 

RTG snímků nelze sice nalézt jednoznačný trend ve vývoji středové morfologie s růstem 

intenzity míchání M-EMS, ovšem při jejich pečlivějším prozkoumání je možno určité rozdíly 

spatřit. V prvé řadě je patrné, že při nejnižších intenzitách míchání (100 a 150 A) je pásmo 

zasažené smršťováním nefluidní kašovité hmoty širší, než při intenzitách vyšších (200 až 

270 A), což potvrzuje, že při nižších intenzitách míchání oceli v krystalizátoru dochází 

k horšímu doplňování taveniny do středu tuhnoucího předlitku a tedy i k přítomnosti vyššího 

podílu necelistvostí. Nejširší zásahy středových staženin na analyzovaných vzorcích jsou pro 

každou intenzitu míchání M-EMS na RTG snímcích zvýrazněny a jejich vývoj graficky zachycen 

na obr. 67.  

 

Obr. 67: Nejširší pásmo ve středech sochorů zasažené tvorbou staženin 

pro různé intenzity míchání M -EMS u oceli A (C80)  
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Rozdíly mezi nízkými a vysokými intenzitami míchání M-EMS však nejsou jediné. Je 

možno pozorovat i drobnější odlišnosti mezi jednotlivými nastaveními charakteristickými 

následujícími rozdíly: 

- při 100 A je středová morfologie typická širokým segregačním pásem 

doprovázeným pouze několika, ovšem velmi výraznými (tj. širokými) V-

segregacemi, 

- zvýšením intenzity míchání na 150 A se největší V-segregace ztrácí, ovšem 

relativně souvislý podélný segregační pás se postupně rozrušuje na sérii drobných 

V-segregací velmi hustě uspořádaných za sebou, 

- při nastaveních nad 200 A je pak středová morfologie pro jednotlivé intenzity 

míchání M-EMS velmi podobná, přičemž je typická tenkým podélným 

segregačním pruhem doprovázeným několika relativně zřetelnými V-segregacemi, 

jejichž šířka je však výrazně nižší, než v případě nejnižší intenzity míchání M-EMS 

(100 A), 

- u nejvyšší intenzity míchání 270 A pak lze navíc pozorovat pouze drobné rozdíly v 

koncentracích uhlíku mezi jednotlivými měřenými oblastmi odvrtanými průměry 

6, 9 a 12 mm podél celého vzorku, což ukazuje na velmi rovnoměrný koncentrační 

profil segregujících prvků v okolí metalurgické ose způsobený zřejmě dobrým 

doplňováním tekuté oceli (pravděpodobně se netvořily solidifikační mosty).  

Pozorované výsledky středového morfologického uspořádaní tak ukazují, že při 

nízkých intenzitách míchání se celkem brzy přeruší doplňování taveniny do středu sochoru, 

takže ocel setrvává dlouho ve stavu nefluidní kašovité hmoty, kde se navíc uplatňuje vysoká 

míra smrštění. Výsledkem je široký pás zasažený necelistvostmi a semi-makrosegregačními 

ději, které se místně dále rozšiřují ve formě V-segregací. S růstem intenzity míchání se široký 

segregační pás následně rozrušuje, až postupně přejde v segregační pás tenčí, který je vlivem 

solidifikačních fluktuací místně rozšířen ve formě doprovodných V-segregací. Při vyšších 

intenzitách míchání tak musí být doba, kdy dochází ke kompenzaci solidifikačního smrštění 

neustálým doplňováním proudící taveniny (tj. zóna 2), prodloužena, přičemž ocel navíc 

setrvává ve finální fázi tuhnutí kratší dobu s nižší mírou smrštění.  

Otázkou však zůstává, za jakých podmínek přesně dochází k přerušení doplňování 

tekuté oceli do středu sochoru a vytvoření nefluidní kašovité hmoty. Důležitým faktorem 

bude zcela jistě podíl tuhé a kapalné fáze, nicméně se nezdá, že by se jednalo o jediný 

určující parametr. Děje ve středu předlitku tak budou velmi komplexní, kdy pro získání 

nových informací bude nezbytné aplikovat sofistikovanější metody numerického 

modelování, které by poskytly další data o stavu oceli v blízkosti vytvoření nefluidní kašovité 

hmoty, která je z hlediska konečné morfologie zřejmě velmi důležitá.  
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Zajímavé je také porovnání výsledků RTG snímků a průzkumové analýzy, jejíž závěry 

jsou uvedeny na počátku experimentální části předkládané disertační práce. Obě metodiky 

v podstatě zachycují fázi finální solidifikace, nicméně ji charakterizují zcela odlišně: 

- průzkumová analýza sleduje, v jaké vzdálenosti od středu (resp. povrchu) 

předlitku se začíná objevovat prstenec negativní středové segregace, 

- RTG snímky naopak zachycují oblasti zasažené solidifikačním smrštěním nefluidní 

kašovité hmoty. 

Dle názorů autorů [16] by se v podstatě pásmo negativní středové segregace a oblast 

zasažená solidifikačním smrštěním nefluidní kašovité hmoty měly spolu zcela prolínat – viz 

obr. 13. Aktuální výsledky pro sochory 150 x 150 mm však ukazují, že oblast zasažená 

necelistvostmi patrných na RTG snímcích je v zásadě tenčí (maximálně cca 20 až 32 mm, 

případně i méně – viz dále výsledky analýzy vlivu míchače S-EMS), než oblast pásma 

negativní středové segregace (běžně 27 až 33 mm).  

Během závěrečné fáze tuhnutí nefluidní kašovité hmoty tak musí docházet 

k následujícím dějům: 

- ve středech sochorů se nejprve začínají v důsledku solidifikačního smrštění 

objevovat kanálky a necelistvosti formující se působením ferostatického tlaku ve 

tvaru písmene V, 

- do vzniklých necelistvostí se následně začne nasávat zbytková mezidendritická 

tavenina vysoce obohacená o segregující prvky, která musí být dostupná i v 

oblastech dále od středu sochoru, kde k rozrušování dendritického síťoví 

nedochází, 

- výsledkem je utvoření pásma negativní středové segregace zasahující mnohem 

dále od středu sochoru, než oblast zasažená solidifikačním smrštěním. 

Pásmo negativní středové segregace tedy musí vznikat v důsledku odsátí zbytkové 

taveniny vysoce obohacené o segregující prvky z dendritického síťoví směrem do středu 

předlitku. Odsátá tavenina může pochopitelně být doplněna tekutou ocelí z výše položených 

oblastí, nicméně doplněná ocel bude vykazovat nižší koncentraci rozpuštěných prvků než 

zbytková mezidendritická tavenina odsátá směrem do středu sochorů. 

Ve středech předlitků tedy musí vnikat sací proudy zodpovědné za utvoření konečné 

makrosegregační struktury v okolí metalurgické osy. Směrem do středu předlitku se 

koncentrace segregujících prvků bude postupně zvyšovat, neboť bude vyšší podíl zbytkové 

mezidendritické taveniny. Naopak dále od metalurgické osy se bude nacházet pásmo 

negativní středové segregace, protože se bude jednat spíše o čisté primární dendritické 



 
84 

 
 

 

CIBULKA, J.: Studium tvorby segregací v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání oceli. Disertační 
práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 
 

síťoví, které může být dále částečně vyplněno ocelí nasátou z výše položených oblastí licího 

oblouku. 

Základní rozdíly v představě o průběhu závěrečné fáze tuhnutí definovaného dle 

autorů [16] a současně pozorovanými výsledky pro sochory 150 x 150 mm je schematicky 

znázorněno na obr. 68, přičemž v závislosti na konkrétních podmínkách tuhnutí daného ZPO 

(velikost předlitku, přehřátí apod.) se může uvedená představa dále lišit především podílem 

oblasti, ve které se pásmo negativní středové segregace a zóna zasažená necelistvostmi 

vzniklými v důsledku solidifikačního smrštění prolínají. 

           

           závěrečná fáze tuhnutí dle [16] 

             

          závěrečná fáze tuhnutí dle výsledků 

                                   disertační práce 

 

Obr. 68: Porovnání představ  o průbězích  tuhnutí ve finální fázi 

solidifikačního procesu definovaného  autory [16] a odvozeného na 

základě  rozborů  segregačních dějů na studovaném sochorovém  ZPO 

RTG snímky by šlo pochopitelně využít také pro sledování místních změn 

solidifikačního procesu v rámci jednoho nastavení parametrů plynulého odlévání (tj. jedna 

proudová intenzita míchání M-EMS), nicméně uvedené rozbory by byly v podstatě 

nekonečné, přičemž by neřešily podstatu makrosegregačních dějů jakožto jednoho spojitého 

celku pro dané nastavení. Umožnily by však v kombinaci se znalosti koncentrací uhlíku 

odhalit, do jaké míry došlo v daném případě k vyplnění formujících se staženin 

mezidendritickou taveninou. 

Rozbor podélných vzorků sochorů 150 x 150 mm umožnil popsat charakter 

makrosegregační struktury pro různé intenzity míchání oceli aplikované v krystalizátoru. Pro 

hodnocení kvality daného makrosegregačního uspořádání je však důležité sledovat finální 
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vlastnosti materiálu (drátu), které lze z pohledu segregací ohodnotit např. dle metodiky [62] 

pomocí trestných bodů. Hodnoty trestných bodů pro jednotlivé intenzity míchání M-EMS 

jsou uvedeny na obr. 69, z nichž plyne, že s růstem intenzity míchání dochází k postupnému 

zlepšování úrovně segregací v drátu.  

 

 

Obr. 69: Průměrné hodnoty trestných bodů pro testované intenzity 

míchání M-EMS u oceli A (C80) 

Bližší vztahy mezi charakterem makrosegregačního uspořádání v litém stavu a 

stupněm segregací ve válcovaném drátu jsou diskutovány v rámci následující kapitoly 

zabývající se hodnocením účinků míchače S-EMS, kde jsou výsledky trestných bodů daleko 

zajímavější.  

3.2.2 Vliv míchače S-EMS na průběh makrosegregačních dějů 

V rámci hodnocení možného potlačení segregačních dějů pomocí 

elektromagnetického míchače umístěného v sekundární zóně chlazení byl jeden licí proud 

sledovaného ZPO vybaven novou koncepci míchače S-EMS, který umožňuje flexibilnější 

nastavování základních parametrů míchání (tj. frekvence a proud), jež jsou rovněž schopny 

vyvinout daleko rychlejší pohyb taveniny. Byl umístěn ve stejné pozici jako standardně 

používaný míchač S-EMS, nová koncepce však byla navíc vybavena vnitřním ostřikovým 

košem, který umožňuje chlazení povrchu sochoru i v průběhu míchání, což je další podstatný 

rozdíl oproti standardně používaným míchačům S-EMS instalovaných na zbylých licích 

proudech daného ZPO. Porovnání základních parametrů nové koncepce míchače S-EMS se 

standardně používanými je zřejmá z tab. 18, jeho konstrukční uspořádání je pak uvedeno na 

obr. 70. 
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Tab. 18:  Porovnání nové koncepce míchače S-EMS zkušebně instalované na jednom 

licím proudu zkoumaného sochorového ZPO a standardně používaných míchačů  

S-EMS (umístění 1,6 m pod krystalizátorem) 

Parametr Nový S-EMS Starý S-EMS 

Frekvence (Hz) 0-30 50 

Proud (A) 0-500 28, 42, 56, 70 

Typ míchače rotační rotační 

 

 

Obr. 70: Pokusný elektromagnetický míchač instalovaný na jednom licím 

proudu ZPO pro studium možnosti potlačení středových segregací  

pomocí míchače S-EMS 

Experimentální práce v rámci studia vlivu elektromagnetického míchání v zóně 

sekundárního chlazení (S-EMS) na utváření makrosegregační struktury uhlíku byly 

realizovány pro obě oceli definované tab. 4 (tj. ocel A i ocel B), kdy byla postupně měněna 

intenzita míchání v rozpětí 100 až 500 A. Jako pracovní frekvence bylo na základě doporučení 

konstruktéra (fa Concast AG) zvoleno 14 Hz, při kterém elektromagnetický míchač dává 

v daném místě licího oblouku nejvyšší účinnost. 

3.2.2.1 Hodnocení míchače S-EMS u oceli A (C80) 

Odběr vzorků u oceli A (C80) byl pro hodnocení účinků míchače S-EMS realizován pro 

nastavení uvedená v tab. 19, kde jsou taktéž přidány i další důležité charakteristiky 

plynulého odlévání z pohledu utváření makrosegregační struktury, jež byly během celého 

experimentu drženy na konstantní úrovni.  
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Tab. 19:  Nastavené parametry na studovaném sochorovém ZPO během zkoušek 

míchače S-EMS u oceli A (C80) 

Nastavení 
Přehřátí 

(°C) 

Odlévací 

rychlost 

(m/min) 

Sekundární 

chlazení 

(l/kg) 

M-EMS 

(A) 

100 A/14 Hz 29 2,6 1,9 270 

200 A/14 Hz 29 2,6 1,9 270 

300 A/14 Hz 29 2,6 1,9 270 

400 A/14 Hz 29 2,6 1,9 270 

500 A/14 Hz 29 2,6 1,9 270 

 

Baumannovy otisky pro jednotlivá nastavení jsou uvedeny v příloze 3. Z 

Baumannových otisků je patrné, že v případě daného experimentu se do intenzity míchání 

300 A ve středech sochorů běžně nacházely výrazné středové trhliny, které se s rostoucí 

intenzitou míchání postupně ztrácely. Od 400 A byly zcela eliminovány a lze pozorovat pouze 

centrální staženinu. Z hlediska vzniku bílého proužku je pak možno pozorovat, že k jeho 

tvorbě nejsou vytvořeny podmínky až do intenzity 200 A. První náznaky bílého proužku se 

začínají objevovat při 300 A, přičemž při 400 a 500 A je již bílý proužek velmi zřetelný, což 

svědčí o výrazném pohybu taveniny ve frontě tuhnutí při takto vysokých intenzitách míchání. 

Na základě Baumannových otisků a teoretické křivky solidu vypočtené teplotním 

modelem VUT Brno pro dané podmínky odlévání (obr. 71) byly následně určeny jednotlivé 

ukazatele konce prvotní solidifikace – hloubka uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou h4, odlitá délka d4 a doba lití t4. Jejich hodnoty pro jednotlivé 

proudové intenzity S-EMS udává tab. 20, z níž plyne, že s rostoucí intenzitou míchání dochází 

k postupnému zvyšování podílu rovnoosé struktury, neboť hloubka uložení přechodové 

oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou h4 se nachází stále blíže povrchu, což 

pochopitelně indikuje, že prvotní solidifikace je ukončena z časového (t4) i délkového (d4) 

hlediska dříve. V případě nejvyšší intenzity míchání 500 A dochází k přechodu 

z kolumnárního do rovnoosého růstu dokonce pouhých cca 0,5 m po opuštění zóny přímého 

působení elektromagnetického míchače S-EMS. 
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Obr. 71: Teoretické křivky solidu a likvidu vypočtené teplotním modelem 

VUT Brno pro parametry odlévání nastavené během experimentů 

míchače S-EMS u oceli A (C80) 

 

Tab. 20:  Základní charakteristiky konce prvotní solidifikace pro různá nastavení během 

experimentů elektromagnetického míchače S-EMS u oceli A (C80) 

Nastavení 

Číslo 
vzorku 

h4, str. 1 

 (mm) 

h4, str. 2 

 (mm) 

h4, str. 3 

 (mm) 

h4, str. 4 

 (mm) 

h4, 

průměr 

 (mm) 

d4 

(m) 

t4 

(s) 

100 A/14 Hz 
1 32 35 36 34 

34,0 5,93 137 
2 34 32 35 34 

200 A/14 Hz 
1 32 33 34 34 

32,3 5,60 129 
2 33 31 30 31 

300 A/14 Hz 
1 32 28 30 31 

30,6 5,10 118 
2 33 30 29 32 

400 A/14 Hz 
1 28 29 29 30 

28,9 4,75 110 
2 31 29 28 27 

500 A/14 Hz 
1 28 28 25 29 

27,0 3,70 85 
2 28 26 25 27 
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Parametry konce prvotní solidifikace tak naznačují, že s rostoucí intenzitou míchání 

v zóně sekundárního chlazení by mělo docházet k dalšímu snižování pozitivní segregační 

špičky pozorované ve středech sochorů, neboť k přechodu z kolumnárního na rovnoosý růst 

dochází blíže krystalizátoru (tedy dříve). Průměrné hodnoty segregačních koeficientů rc 

stanovené pro jednotlivé intenzity míchání S-EMS odběrem třísek vrtákem průměru 6 mm 

(obr. 72) však ukazují, že k poklesu obohacení metalurgické osy o uhlík dochází pouze do 

intenzity míchání 300 A, následně se segregační koeficient pohybuje přibližně na konstantní 

hodnotě. Průběh segregačních koeficientů v metalurgické ose je tak v souladu s teoretickými 

předpoklady, podle kterých elektromagnetické míchání přináší metalurgický účinek pouze 

v určitém intervalu intenzit, kdy se dosáhne jistého maxima, které již nelze dále posouvat 

[20].  

 

 

Obr. 72: Průměrné segregační koeficienty pro testované intenzity mí chání 

S-EMS u oceli A (C80) – odběr třísek průměrem 6  mm 

Na obr. 73 jsou pak pro jednotlivá testovaná nastavení míchače S-EMS znázorněny 

hodnoty směrodatných odchylek všech měřených koncentrací uhlíku v metalurgické ose 

sochorů (celkem 11 vzorků pro každé nastavení), podle kterých až do intenzity míchání 300 A 

roste proměnlivost uhlíku ve středech sochorů, což naznačuje zhoršující se charakter 

makrosegregačního uspořádaní. Další růst intenzity míchání v zóně sekundárního chlazení na 

400 A, resp. 500 A, pak opět proměnlivost uhlíku snižuje. Oproti výsledkům 

s experimentálním nastavováním míchače M-EMS tak směrodatná odchylka koncentrace 

uhlíku ve středech sochorů má pro různé intenzity S-EMS určitý trend, jeho průběh je však 

celkem v rozporu s teoretickými předpoklady. 
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Obr. 73: Směrodatné odchylky segregačních koeficientů měřených na 

podélných vzorcích pro testované intenzity míchání S -EMS u oceli A 

(C80) – odběr třísek průměrem 6  mm 

Výsledky segregací v litém stavu stanovené nejběžnější metodou, tedy odvrtáním 

středů sochorů malým průměrem vrtáku (zde průměrem 6 mm), jsou tak celkem 

rozporuplné. Pokud budeme uvažovat, že úroveň segregací je určována pouze průměrným 

segregačním koeficientem, pak elektromagnetický míchač S-EMS umístěný 1,6 m pod 

krystalizátorem je schopen průběh segregací na daném ZPO potlačit, jeho účinek je však do 

jisté míry omezený. V uvedeném kontextu jsou pak velmi zajímavé průměrné výsledky 

segregací v drátu hodnocené pomocí trestných bodů.  

Z obr. 74, kde je zachycen vývoj úrovně segregací v drátu vyhodnocených pro různé 

intenzity míchání S-EMS pomocí průměrné hodnoty trestných bodů, je patrné, že: 

- do intenzity míchání 300 A dochází k postupnému snižování hodnoty trestných 

bodů, což indikuje lepší kvalitu drátu z pohledu segregací,  

- intenzity míchání nad 300 A však překvapivě generují výrazné zhoršení úrovně 

segregací v drátu, což je zcela zarážející.  

Dalším odběrem vzorků bylo potvrzeno, že se nejedná o náhodné výsledky, ale že 

nadměrný pohyb taveniny 1,6 m pod krystalizátorem skutečně u oceli A (C80) generuje horší 

hodnocení segregací v drátu, což znamená, že uspořádání makrosegregace ve středech litých 

sochorů musí být v takových případech z určitého hlediska méně výhodné. 
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Obr. 74: Průměrné hodnoty trestných bodů pro testované intenzit y 

míchání S-EMS u oceli A (C80) 

Vysvětlení nečekaně nabízejí koncentrace uhlíku naměřené v prstencích dále od 

středu sochorů odebraných vrtáky průměrů 9 a 12 mm. Průměrné segregační koeficienty 

stanovené pro různé intenzity míchání S-EMS v uvedených oblastech jsou znázorněny na 

obr. 75. Je zřejmé, že především průběh segregačního koeficientu získaného v prstenci 3 až 

4,5 mm od středu sochoru (tj. průměr vrtání 9 mm) je nápadně podobný charakteru výsledků 

pozorovaných na obr. 74 (tedy trestným bodům stanoveným pro různé intenzity míchání  

S-EMS z drátů).  

  

Obr. 75: Průměrné  segregační koeficienty pro testované intenzity míchání 

S-EMS u oceli A (C80) – odběr třísek průměrem 9 a 12  mm 

Výsledky tak naznačují, že rozložení koncentrace uhlíku dále od středu sochoru (tj. v 

zóně negativní středové segregace) by mělo hrát významnou roli v přenosu segregace 

z litého do válcovaného stavu. Situace je dobře patrná z obr. 76, kde jsou pro přehlednost 

vykresleny profily segregačních koeficientů ve středech sochorů pouze pro tři intenzity 

míchání – 100, 300 a 500 A. Z obr. 76 je jasně patrný pokles středové segregace při přechodu 

ze 100 na 300 A. Při dalším zvýšení intenzity míchání z 300 na 500 A pak v oblasti o průměru 
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6 mm k dalšímu snižování segregací nedochází, je však opět viditelný posun ramen hodnot 

segregačních koeficientů v mezikružích 3-4,5 mm (průměr vrtání 9 mm) a 4,5-6 mm (průměr 

vrtání 12 mm) směrem nahoru.  

 

Obr. 76: Průběh segregačních koeficientů  pro různá nastavení míchače  

S-EMS ve středech sochorů u oceli A (C80)  

Pozorované výsledky jsou tak v analyzované oblasti totožné jako v případě hodnocení 

vlivu elektromagnetického míchače M-EMS, kdy s růstem jeho proudové intenzity se také 

snižuje koncentrační gradient mezi středovou pozitivní segregační špičkou a jejím okolím. 

Podstatný rozdíl mezi výsledky obou míchačů je však v hodnocení úrovně segregací v drátu, 

kdy u míchače M-EMS se zrovnoměrněním koncentračního profilu v analyzované oblasti o 

průměru 12 mm dosáhlo nižší hodnoty trestných bodů, zatímco v případě míchače S-EMS 

naopak výrazného zvýšení indikujícího horší vlastnosti finálního výrobku. Přestože jsou oba 

výsledky totožné, tak zřejmě popisují zcela jiný charakter středového morfologického 

uspořádání, které se na konečném válcovaném výrobku projeví odlišně. Pro získání lepších 

informací by bylo vhodné stanovit pro dané podmínky kompletní rozložení pásma negativní 

středové segregace, což by však vyžadovalo odvrtání středů sochorů v plném rozsahu 6 a 

33 mm (viz výsledky průzkumové analýzy), k čemuž s ohledem na časovou náročnost bohužel 

nebylo přistoupeno. 

Jisté informace o rozložení středové makrosegregační struktury však mohou opět 

přinést RTG snímky podélných řezů, na kterých je možno zachytit rozložení centrálních 

staženin formujících se v nefluidní kašovité hmotě, do kterých se nasává zbytková tavenina 

z přilehlého mezidendritického okolí tvořící dané makrosegregační uspořádání. Výřezy 

středové oblasti RTG snímků šířky 6 cm a segregační koeficienty naměřené v oblastech 

odebraných vrtáky průměrů 6, 9 a 12 mm jsou pro jednotlivá nastavení míchače S-EMS 

uvedeny v příloze 4. Protože je elektronické zpracování RTG snímků v některých případech 
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celkem problematické, jsou v příloze 4 také šipkou označeny zřetelnější V-segregace a 

nejširší oblasti zasažené segregačními ději.  

Z přiložených RTG snímků je patrný následující vývoj makrosegregační morfologie 

v závislosti na proudové intenzitě míchače S-EMS: 

- při nejnižší intenzitě míchání (tj. 100 A) se ve středech sochorů nachází v podstatě 

souvislý středový segregační pruh doplněný o několik ne příliš zřetelných V-

segregací, ve kterém jsou rozpuštěné prvky nahuštěny v celkem vysoké 

koncentraci, 

- s následným růstem intenzity míchání na 300 A postupně roste výraznost 

doprovodných V-segregací, přičemž středová staženina stále zabírá přibližně 

stejně široké pásmo v metalurgické ose sochoru, 

- v důsledku nastoleného morfologického uspořádání se tak při intenzitě 300 A 

zdají V-segregace nejvýraznější, čímž dávají dojem velmi nerovnoměrného 

makrosegregačního uspořádání projevující se zvýšenou proměnlivostí 

koncentrace uhlíku ve středu předlitku (viz obr. 73), 

- s ohledem na hodnocení úrovně segregací v drátu dané trestnými body je však 

zřejmě právě takové morfologické uspořádání výhodné, neboť je charakteristické 

nízkou koncentrací segregujících prvků rozložených v celkem úzké středové 

oblasti, 

- další zvyšování intenzity míchání v sekundární zóně chlazení na 400 A, resp. 

500 A, pak vede k rozšíření oblasti zasažené středovou makrosegregací, přičemž 

počet doprovodných V-segregací se spíše snižuje, 

- rozpuštěné prvky se tak při nejvyšších intenzitách míchání S-EMS (400 a 500 A) 

rozkládají v daleko širším segregačním pásu, než v případě intenzity míchání 

300 A, přičemž jejich koncentrace v obou případech je přibližně stejná, 

- je proto přirozené, že širší segregační pruh vytvořený za nejvyšších intenzit 

míchače S-EMS se bude během tvářecích operací hůře redukovat než segregační 

pruh tenčí vykazující navíc stejný obsah segregujících prvků.  

Rozbory RTG snímků pořízených pro jednotlivé proudové intenzity míchání 

aplikované v zóně sekundárního chlazení tedy upřesňují interpretaci výsledků pozorovaných 

na obr. 76. Nejvyšší proudové intenzity míchače S-EMS zde nezpůsobují zrovnoměrnění 

koncentrace prvků v okolí metalurgické osy jako elektromagnetický míchač M-EMS, jehož 

vyšší intenzita postupně snižuje odmíšení v zóně negativní středové segregace. V případě 

výsledků elektromagnetického míchače S-EMS se v podstatě jedná o zachycení širšího 

makrosegregačního pásma vytvářeného ve středech sochorů při nejvyšších proudových 
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intenzitách, ve kterém se koncentrace prvků směrem k samotné metalurgické ose 

pochopitelně zvyšuje.  

Uvedený segregační pruh tak musí být široký minimálně 12 mm, přičemž se dá 

očekávat, že je na vnější části dále obklopen prstencem s výrazným odmíšením o rozpuštěné 

prvky, ze kterého došlo k nasátí zbytkové taveniny do středu sochoru. Pásmo odmíšení není 

pochopitelně možné pomocí RTG prozařování zachytit, neboť neobsahuje strukturní 

necelistvosti. Jeho přítomnost je však zřejmá z Baumannových otisků, kde je mnohdy při 

intenzitách 400 a 500 A patrný bílý prstenec obklopující středovou tmavší oblast o průměru 

právě cca 12-13 mm. Při nižších intenzitách (např. 300 A) se ve středech sochorů objevují 

spíše místní bílé útvary, které jsou obklopeny tmavými semi-makrosegregačními body (viz 

obr. 77). 

Typická středová morfologie při nízkých intenzitách S-EMS 

(300 A) 

 

Typická středová morfologie při vysokých intenzitách S-EMS 

(400 A) 

 

Obr. 77: Středová morfologie zachycena na Baumannových otiscích při 

nízkých a vysokých intenzitách míchače S -EMS u oceli A (C80) 

Kromě interpretace získaných výsledků je však nutné také objasnit, co je základní 

příčinou morfologického uspořádání pozorovaného při vysokých intenzitách míchání S-EMS. 

Zřejmou příčinou je pravděpodobně aplikace elektromagnetického míchání v blízkosti 

přechodu z kolumnárního na rovnoosý růst. Pokud zde bude aplikována vysoká proudová 

intenzita, pak je celkem pravděpodobné, že po přechodu na rovnoosý růst zůstane částečně 

zachován pohyb taveniny, což pravděpodobně není příliš výhodné. Pohyb roztavené oceli 

obecně způsobuje snižování rovnovážného rozdělovacího koeficientu rozpuštěných prvků. 

Protože má rovnoosá struktura výhodnější vlastnosti z hlediska přerozdělení rozpuštěných 

prvků, může být naopak také více náchylná na různé rušivé vlivy měnící jednak hodnotu 

rovnovážného rozdělovacího koeficientu a zásadně ovlivňující podmínky během utváření 

makrosegregační struktury dané právě pohybem taveniny a solidifikačním smrštěním.  

Semi-makrosegregace 

doprovázené světlejšími útvary 

Tmavá středová oblast 

(průměr cca 12-13 mm) 

Světlejší prstenec s ojedinělým semi-

makrosegregačním přerušením 
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Změny v hodnotách rovnovážného rozdělovacího koeficientu však nejsou schopny 

vysvětlit existenci širšího makrosegregačního pruhu s relativně nízkou koncentrací 

rozpuštěných prvků. Možné vysvětlení nabízí následující úvaha: 

- Rozšíření makrosegregačního pásu svědčí o prodloužení doby finální solidifikace, 

neboť došlo k rozšíření oblasti zasažené formováním necelistvostí kontrakcí 

nefluidní kašovité hmoty.  

- Podstata elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího 

oblouku (M-EMS, S-EMS), kde ocel tuhne v režimu kolumnárního růstu, tkví v jeho 

tepelné funkci, kdy podstatně mění teplotní gradient v okolí křivky likvidu (viz 

obr. 22). Praktickým důsledkem nastalých teplotních změn je zkrácení 

metalurgické délky křivky likvidu, čímž se zásadně prodlužuje doba, po kterou 

nastává rovnoosý růst. 

- V okamžiku nastolení rovnoosého růstu se však v celém průřezu předlitku 

nevyskytuje ocel, která by se nacházela v ryze tekutém stavu (tj. neexistuje zde 

křivka likvidu – viz obr. 50).  

- Z důvodu absence křivky likvidu se tak teplotní změny generované zbytkovým 

pohybem fluidní kašovité hmoty musí projevit někde jinde, kdy se jednak může 

místně narušovat rovnoosý růst, ale především musí dojít k výraznému zkrácení 

zóny utváření středové morfologie (zóna 2) z důvodu vyššího odvodu tepla, což 

v konečném důsledku povede k prodloužení fáze finální solidifikace (zóna 3).   

Popsaným mechanismem lze při přetrvávajícím pohybu roztavené oceli tuhnoucí již 

v režimu rovnoosého růstu existenci pozorovaného širšího makrosegregačního pruhu 

s relativně nízkou koncentrací rozpuštěných prvků ve středech sochorů vysvětlit.  

Prezentované výsledky tak ukazují, že aplikací elektromagnetického míchání v zóně 

sekundárního chlazení je možno u oceli A (C80) dále snižovat úroveň segregací v litých 

sochorech 150 x 150 mm. Důležité však je, aby elektromagnetický míchač S-EMS nebyl 

instalován v blízkosti přechodové oblasti mezi kolumnárním a rovnoosým růstem, neboť pak 

může být částečně zachován zbytkový pohyb taveniny tuhnoucí v  režimu rovnoosého růstu, 

což způsobuje vytvoření širokého středového segregačního pruhu, který je velmi složité 

během následných tvářecích operací eliminovat. 

3.2.2.2 Hodnocení míchače S-EMS u oceli B (C90) 

Zjednodušený experiment s nastavováním různých intenzit elektromagnetického 

míchače S-EMS byl realizován také pro ocel B (C90), pro kterou bylo během průzkumové 

analýzy zjištěno, že vlivem vyšší koncentrace uhlíku dochází k pozdějšímu přechodu 

z kolumnárního na rovnoosý růst, což je z pohledu segregačních dějů nevýhodné. Vyšší 
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intenzita elektromagnetického míchání aplikovaná v horních částech licího oblouky by tak 

mohla přinést u oceli B (C90) zajímavější metalurgický účinek než u oceli A (C80). Experiment 

však byl oproti oceli A (C80) omezen na odvrtání středových částí sochorů pouze průměrem 

6 mm, protože právě zde by se měl účinek intenzivnějšího míchání v sekundární zóně 

chlazení nejvíce projevit. Základní parametry plynulého odlévání a testované intenzity 

míchání S-EMS u oceli B (C90) jsou uvedeny v tab. 21. 

Tab. 21:  Nastavené parametry na studovaném sochorovém ZPO během zkoušek 

míchače S-EMS u oceli B (C90) 

Nastavení 
Přehřátí 

(°C) 

Odlévací 

rychlost 

(m/min) 

Sekundární 

chlazení 

(l/kg) 

M-EMS 

(A) 

100 A/14 Hz 28 2,5 2,0 270 

200 A/14 Hz 28 2,5 2,0 270 

300 A/14 Hz 28 2,5 2,0 270 

400 A/14 Hz 28 2,5 2,0 270 

500 A/14 Hz 28 2,5 2,0 270 

 

Baumannovy otisky připravené pro jednotlivá nastavení u oceli B (C90) jsou uvedeny 

v příloze 5. V případě oceli B (C90) nebyly ve středech sochorů pozorovány žádné středové 

trhliny, nicméně při nejnižších intenzitách míchání (tj. 100 a 200 A) lze v metalurgické ose 

opět pozorovat celkem výrazné staženiny (vyplněné semi-makrosegregacemi), které jsou od 

300 A výrazně redukovány, takže lze říct, že i v případě oceli B (C90) se uplatňuje postupné 

zlepšování středové kvality plynule litých sochorů s rostoucí intenzitou míchání S-EMS. Od 

intenzity míchání 300 A se pak ve frontě míchání opět začínají objevovat první náznaky 

bílého proužku, který je při nejvyšších intenzitách (400 a 500 A) velmi výrazný. 

Baumannovy otisky byly následně využity pro určení základních parametrů konce 

prvotní solidifikace (h4, d4 a t4). Na obr. 78 jsou znázorněny teoretické křivky solidu a likvidu 

vypočtené numerickým teplotním modelem VUT Brno, přehled ukazatelů konce prvotní 

solidifikace je pak uveden v tab. 22.  
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Obr. 78: Teoretické křivky solidu a likvidu vypočtené numerickým 

teplotním modelem VUT Brno pro parametry odlévání nastavené 

během experimentů míchače S-EMS u oceli B (C90) 

Tab. 22:  Základní charakteristiky konce prvotní solidifikace pro různá nastavení během 

experimentů elektromagnetického míchače S-EMS u oceli B (C90) 

Nastavení 

Číslo 
vzorku 

h4, str. 1 

 (mm) 

h4, str. 2 

 (mm) 

h4, str. 3 

 (mm) 

h4, str. 4 

 (mm) 

h4, 

průměr 

 (mm) 

d4 

(m) 

t4 

(s) 

100 A/14 Hz 
1 39 40 31 40 

38,5 8,32 200 
2 46 34 39 39 

200 A/14 Hz 
1 35 37 35 36 

37,9 7,75 186 
2 41 40 39 40 

300 A/14 Hz 
1 37 38 36 37 

38,1 8,00 192 
2 45 36 36 40 

400 A/14 Hz 
1 33 32 36 33 

33,5 5,25 126 
2 32 31 36 35 

500 A/14 Hz 
1 36 38 33 30 

33,9 5,65 136 
2 30 35 37 32 
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Při odhadování hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou u oceli B (C90) bylo v případě analyzovaných výsledků patrné, že kolumnární 

struktura zasahuje velmi hluboko do středu sochorů, přičemž je velmi nekonzistentní (tj. 

velmi proměnlivá podél jedné strany daného vzorku) projevující se také značnými rozdíly 

hloubky jejího zásahu z různých stran téhož vzorku. Situace je dobře patrná z obr. 79, kde je 

zachycen detail Baumannova otisku ze strany malého rádia pro intenzitu míchání S-EMS 

100 A. Lze pozorovat, že zatímco nejhlubší zásah kolumnární struktury je z dané strany 

vzorku (měřeno v rozpětí ± 15 mm od jeho středu) 46 mm, v okolní oblasti zasahuje 

kolumnární struktura maximálně 36 mm.  

 

 

Obr. 79: Nekonzistentnost přechodové oblasti mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou během experimentů míchače  

S-EMS u oceli B (C90) 

Konzistentnější výsledky pak byly získány až při intenzitách míchání 400 a 500 A, 

nicméně i zde se občas vyskytovaly kolumnární krystaly zasahující velmi hluboko do středu 

předlitku, navíc její průměrná hloubka růstu od povrchu sochorů byla mnohem větší než 

v případě průzkumové analýzy u oceli B (C90), takže ani výrazný pohyb taveniny generovaný 

míchačem S-EMS nebyl schopen vyvolat dřívější přechod na rovnoosý růst. Z délkového i 

časového hlediska se jedná o výrazné prodloužení zóny prvotní solidifikace (zóny 1) oproti 

výsledkům pozorovaným v rámci průzkumové analýzy u oceli B (C90). Primární příčinou 

pozdějšího přechodu na rovnoosý růst a velmi nekonzistentního charakteru přechodové 

oblasti oproti průzkumové analýze bylo zřejmě vyšší přehřátí oceli. 

V důsledku nekonzistentnosti přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou 

strukturou nelze v případě experimentů elektromagnetického míchače S-EMS u oceli B (C90) 

pozorovat postupné zvyšování podílu rovnoosé struktury (viz obr. 80) jako v případě oceli A 

(C80). V důsledku nastolené prvotní solidifikační nekonzistentnosti po obvodu sochorů 



 
99 

 
 

 

CIBULKA, J.: Studium tvorby segregací v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání oceli. Disertační 
práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 
 

vyvolané vyšším přehřátím tak lze pro dané experimentální podmínky elektromagnetického 

míchače S-EMS u oceli B (C90) očekávat, že také koncentrační profil ve středech sochorů 

bude vykazovat značnou nesystematičnost. Na druhou stranu by však měl být pozorován 

jistý rozdíl mezi nízkými (100 až 300 A) a vysokými (400 a 500 A) intenzitami míchání 

v sekundární zóně chlazení, neboť mezi nimi existuje celkem zřetelný posun v podílu 

rovnoosé struktury, která je navíc po obvodu sochoru více rovnoměrná (nicméně je třeba 

podotknout, že výrazně méně než během veškerých dříve prezentovaných výsledků 

předkládané disertační práce). 

 

 

Obr. 80: Závislost hloubky uložení přechodové oblasti mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou d4 na intenzitě míchání S-EMS u oceli B (C90) 

Hodnoty průměrných segregačních koeficientů rc stanovených pro různé intenzity 

míchání S-EMS ve středech sochorů (tj. vrtání průměrem 6 mm) u oceli B (C90) jsou uvedeny 

na obr. 81. Z naměřených hodnot, stejně jako v případě základních charakteristik konce 

prvotní solidifikace, nelze určit jednoznačný trend závislosti mezi obohacením metalurgické 

osy o uhlík a intenzitou míchání v sekundární zóně chlazení. Hodnoty segregačních 

koeficientů jsou však v celkem dobré korelaci s průměrnou hloubkou uložení mezi 

kolumnární a rovnoosou strukturou (stejně tak i s parametry d4 a t4), čímž lze skutečně nalézt 

rozdíl mezi nízkými (100 až 300 A) a vysokými (400 a 500 A) intenzitami míchání lišícími se 

výrazně rovnoměrnosti přechodu z kolumnární na rovnoosý růst po obvodu sochoru, jak bylo 

nastíněno výše – viz obr. 82. 
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Obr. 81: Průměrné segregační koeficienty pro testované intenzity míchání 

S-EMS u oceli B (C90) – odběr třísek průměrem 6  mm 

 

Obr. 82: Závislost mezi segregačním koeficientem uhlíku ve středu 

sochoru rc,  6mm a hloubkou uložení přechodové oblasti mezi kolumnární 

a rovnoosou strukturou h4 u oceli B (C90) 

Na obr. 83 jsou pak pro úplnost znázorněny směrodatné odchylky všech měření 

koncentrací uhlíku v metalurgické ose sochorů během nastavování různých intenzit míchání 

S-EMS u oceli B (celkem 10 až 11 měření pro každé nastavení), které mohou poskytnout jiný 

pohled na uspořádání středové makrosegregační struktury. V případě hodnocení účinků 

míchače S-EMS na rozložení středové segregace u oceli A (C80) byly hodnoty směrodatných 

odchylek koncentrací uhlíku celkem matoucí, neboť vykazovaly v zásadě opačný charakter, 
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než by se dalo očekávat. V případě oceli B (C90) však s rostoucí intenzitou míchání dochází až 

do 400 A k postupnému snižování proměnlivosti koncentrace uhlíku v metalurgické ose 

sochorů, což by mohlo indikovat zlepšující se charakter segregací. U nejvyšší intenzity 500 A 

pak proměnlivost koncentrace uhlíku opět mírně povyskočí, což by mělo indikovat zhoršení 

charakteru středového uspořádání. 

 

 

Obr. 83: Směrodatné odchylky segregačních koeficientů měřených na 

podélných vzorcích pro testované intenzity míchání S -EMS u oceli B 

(C90) – odběr třísek průměrem 6  mm 

 Z výsledků dle nejběžnější techniky hodnocení středových makrosegregací v litém 

stavu, tj. odvrtání středů sochorů vrtákem průměru 6 mm, nelze stanovit jednoznačnou 

závislost intenzity míchání S-EMS na kvalitu makrosegregačního uspořádání ani u oceli B 

(C90). U oceli B (C90) se navíc zdá, že středová morfologie je do jisté míry otázkou 

nahodilosti (tj. bez zřetelného trendu), což je zřejmě dáno pozdním přechodem 

z kolumnárního na rovnoosý růst (po více než pěti odlitých metrech). Uvedenou domněnku 

potvrzují také výsledky segregací hodnocených pomocí trestných bodů ve válcovaném stavu 

(obr. 84). Z obr. 84 však vyplývá, že v případě oceli B (C90) nedochází při nejvyšších 

intenzitách míchání (400 a 500 A) aplikovaných 1,6 m pod krystalizátorem k zásadnímu 

zhoršení úrovně segregací v drátu, jako v případě oceli A (C80). Získaný poznatek tak 

potvrzuje, že primární příčinou zvýšené hodnoty trestných bodů při intenzitách míchání 400 

a 500 A je u oceli A (C80) pohyb taveniny, který v oceli přetrvává i po změně na rovnoosý 

růst. 
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Obr. 84: Průměrné hodnoty trestných bodů pro testované intenzity 

míchání S-EMS u oceli B (C90) 

Zajímavé informace přinesly také RTG snímky podélných vzorků (příloha 6), ze 

kterých vyplývají následující skutečnosti: 

- při intenzitách do 300 A lze pozorovat ve středech sochorů oblasti, ve kterých je 

metalurgická osa jakoby vychýlena ze středové části (zvýrazněno šipkami), 

- při intenzitách 400 a 500 A se vychylování metalurgické osy neuskutečňuje, takže 

se dá usuzovat, že k vychylování centrální staženiny (a tedy i makrosegregace) 

docházelo v důsledku nekonzistentnosti přechodové oblasti mezi kolumnární a 

rovnoosou strukturou po obvodu sochorů pozorované při intenzitách do 300 A 

během hodnocení Baumannových otisků, 

- dalším důležitým zjištěním je, že v porovnání s RTG snímky pořízenými pro ocel A 

(C80) byla u oceli B (C90) naměřena širší oblast zasažena segregačními ději (pro 

ocel B cca 16-23 mm, u oceli A cca 13-20 mm), kde vznikají mezidendritické 

staženiny vyvolané smrštěním nefluidní kašovité hmoty, do kterých se nasává 

zbytková tavenina, což musí být vyvoláno delším setrváním oceli B (C90) ve fázi 

konečné solidifikace – tj. zóna 3 byla prodloužena, 

- v případě oceli B (C90) jsou na RTG snímcích také patrné časté oblasti, kde je 

centrální staženina přerušena, 

- místa přerušení centrální staženiny zřejmě odpovídají solidifikačním mostům, 

které uzavřely určitý objem taveniny, která zde utuhla,  

- tvorba solidifikačních mostů tak svědčí o vyšší náchylnosti oceli B (C90) k tvorbě 

mini-ingotů, jak již bylo dříve nastíněno během průzkumové analýzy.  
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Součástí přílohy 6 je také zobrazení průběhů segregačních koeficientů naměřených ve 

středech sochorů (vrtáno průměrem 6 mm) podél jednotlivých prozařovaných vzorků. Při 

jejich pečlivém prozkoumání se dá zjistit, že s rostoucí intenzitou míchání S-EMS osciluje 

koncentrace uhlíku v metalurgické ose sochorů kolem stále nižší hodnoty segregačního 

koeficientu, takže výsledky uvedené na obr. 81 jsou do jisté míry zavádějící. 

Na základě výsledků pozorovaných během experimentů s elektromagnetickým 

míchačem S-EMS u oceli B (C90) lze vyvodit následující závěry: 

- tuhnutí oceli B (C90) vykazuje pro dané podmínky odlévání značnou proměnlivost, 

čímž je celkem složité nalézt zřetelné souvislosti mezi středovou morfologii 

v litém sochoru a válcovaném stavu, 

- primární příčinou nesystematičnosti výsledků je pozdní přechod na rovnoosý růst 

vyvolaný vyšším přehřátím a vyšší koncentrací uhlíku,  

- pro získání srozumitelných výsledků je pro ocel B (C90) nutno nejprve dosáhnout 

dřívějšího přechodu z kolumnárního na rovnoosý růst, čímž se vytvoří podmínky 

pro další optimalizaci procesu tuhnutí (např. prodloužením zóny utváření 

středové morfologie – zóna 2, a zkrácení zóny konečné solidifikace – zóna 3), 

- jistým řešením je aplikace vysokých intenzit míchání v místě současného umístění 

míchače S-EMS (zde 400 a 500 A), čímž se výrazně zkrátí délka, po kterou nastává 

kolumnární růst (viz tab. 22), a zrovnoměrní se oblast rovnoosého růstu po 

obvodu sochoru, 

- bohužel ani velmi vysoké intenzity míchání aplikované 1,6 m pod krystalizátorem 

nejsou schopny u oceli B (C90) nastolit obdobné podmínky tuhnutí, které panují 

v případě odlévání oceli A (C80), navíc při nich dochází ke generování velmi 

silného bílého proužku, jenž se obecně považuje za negativní jev.  

Řešením by u oceli B (C90) mohlo být aplikování elektromagnetického míchače S-EMS 

blíže krystalizátoru případně výraznější intenzifikace míchání přímo v krystalizátoru, což by 

mohlo nastolit podmínky pro dřívější přechod na rovnoosý růst.  
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4 Závěr   

Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium makrosegregačního chování 

uhlíku v průběhu tuhnutí vysokouhlíkových ocelí v podmínkách konkrétního sochorového 

zařízení plynulého odlévání. V první části práce je proveden detailní literární rozbor o 

utváření makrosegregační struktury v průběhu solidifikace oceli s důrazem na vliv 

elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího oblouku (M-EMS, S-

EMS). Hlavní poznatky provedeného rozboru literárních zdrojů již byly shrnuty v rámci 

kapitoly 1.6 Souhrn literárních poznatků. Další část této kapitoly tak již sumarizuje pouze 

výsledky pozorované během vlastních experimentálních prací, které lze shrnout následovně: 

1. Pro řízení středového morfologického uspořádání je nutné licí oblouk rozdělit do tří zón. 

První zónu představuje pásmo prvotní solidifikace, která je ukončena přechodem na 

rovnoosý růst. Zóna prvotní solidifikace by měla být co nejkratší, přičemž v podmínkách 

studovaného zařízení plynulého odlévání by měla být ukončena nejpozději po odlití 

přibližně 4,5 m. Pokud kolumnární růst přetrvává i po odlití cca 5 m, dostává se tuhnutí 

do méně stabilních podmínek charakteristických vyšším stupněm tvorby mini-ingotů, 

vyšší koncentrací uhlíku ve středu předlitku a širším pásmem negativní středové 

segregace. Pro zajištění krátké zóny prvotní solidifikace se jako důležité ukazují aplikace 

nízkého přehřátí oceli, tvrdého sekundárního chlazení a vysokých intenzit 

elektromagnetického míchání. 

2. Druhou zónu představuje oblast, kde dochází k přerozdělování rozpuštěných prvků v 

rovnoosé struktuře, takže se dá označit za zónu utváření středové morfologie. S ohledem 

na pozorované výsledky by zóna utváření středové morfologie měla být co nejdelší (viz 

obr. 54). Pro její prodloužení se již samovolně vytvoří podmínky, jestliže se podaří zajistit 

zkrácení zóny prvotní solidifikace. Tím kašovitá hmota setrvává déle ve fluidním stavu, 

čímž je umožněno doplňování oceli do středu předlitku. V uvedeném kontextu je pak 

zajímavá myšlenka snížit intenzitu sekundárního chlazení v závěru oblasti utváření 

středové morfologie, čímž by se zóna pro přerozdělování rozpuštěných prvků v rovnoosé 

struktuře mohla prodloužit.  

3. Třetí částí licího oblouku je zóna finální solidifikace, ve které se ocel nachází v nefluidním 

stavu kašovité hmoty. Zóna finální solidifikace je charakteristická vytvářením strukturních 

necelistvostí vzniklých v důsledku kontrakce nefluidní kašovité hmoty, do kterých se 

nasává zbytková mezidendritická tavenina. V zásadě se dá říct, že zóna finální solidifikace 

by měla být spíše kratší, čímž má ocel nižší tendenci tvořit mezidendritické trhliny 

generující sací proudy zbytkové taveniny. 

4. Podmínky pro přechod oceli do stavu neumožňující její samovolné proudění není možno 

na základě realizovaných experimentů definovat. Zcela jistě má svůj vliv podíl tuhé a 
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kapalné fáze, nicméně se nejedná o jediné kritérium. Pro objasnění konkrétních 

podmínek by bylo nutno aplikovat sofistikovanější metody numerického modelování, 

které by byly schopny detailněji popsat děje ve středu předlitku. Ukazuje se však, že 

důležité jsou děje probíhající na přechodu kolumnární a rovnoosé struktury (konec 

prvotní solidifikace), což jednak nepřímo potvrzují i jiní autoři - např. [21], ale především 

v rámci vlastních výsledků lze jednoznačnou souvislost nalézt.  

5. Zajímavostí však je, že určujícím kritériem není podíl rovnoosé struktury, kterou většina 

autorů považuje z pohledu segregačních dějů za klíčovou (viz obr. 18), ovšem délka lití d4 

(resp. i doba lití t4), po kterou kolumnární růst nastává (viz obr. 52), což je podstatné 

zjištění předkládané disertační práce oproti jiným autorům. 

6. Podíl rovnoosé struktury se tak ukazuje spíše jako druhořadý parametr, prvořadým jsou 

délkové a časové údaje odlévání v režimech kolumnárního a rovnoosého růstu. 

Zkrácením doby prvotní solidifikace se tak vytváří lepší podmínky pro doplňování 

taveniny do středu předlitku, čímž jsou makrosegregační děje potlačeny. Kromě prvotní 

solidifikace se pak jako významné ukazuje také delší setrvání oceli ve fluidním stavu 

kašovité hmoty (tj. v zóně 2 – viz obr. 54). 

7. Přestože prozatím nejsou úplně známy podmínky pro vytvoření nefluidní kašovité hmoty, 

byl v rámci disertační práce zpřesněn popis dějů probíhajících v samotném závěru 

solidifikačního procesu (tedy v třetí zóně), který se dle vlastních výsledků mírně liší od 

běžně uváděných teorií celé řady literárních zdrojů. 

8. Podle vlastních pozorování dochází v nefluidní kašovité hmotě nejprve k formování 

prvních necelistvostí vyvolaných solidifikačním smrštěním. Do formujících se 

mezidendritických trhlin se postupně nasává zbytková, o rozpuštěné prvky vysoce 

obohacená, mezidendritická tavenina z oblastí položených dále od středu předlitku (tj. 

vytváření sacích proudů od stěn do středu předlitku), kde je dendritické síťoví pevnější a 

tudíž nemá tendenci se rozrušovat. Odsátá mezidendritická tavenina může být 

pochopitelně částečně doplňována z výše položených částí licího oblouku, nicméně 

koncentrace rozpuštěných prvků v takto nasáté tavenině je výrazně nižší, než 

v odčerpané směrem k metalurgické ose. Tím se vytvoří pásmo negativní středové 

segregace, neboť čisté primární dendrity částečně doplněné taveninou z výše položených 

oblastí vykazují nižší koncentraci, než je tavební složení. V závěru solidifikačního procesu 

se následně rozrušuje i dendritické síťoví v samotné metalurgické ose, čímž vzniká 

centrální staženina (a tedy i středová pozitivní segregační špička). 

9. V důsledku vzniklých proudů zbytkové taveniny v závěrečných fázích tuhnutí tak lze 

směrem od povrchu předlitku nejprve pozorovat počátek pásma negativní středové 

segregace, ve kterém se teprve postupně začíná objevovat oblast narušená solidifikačním 

smrštěním, v jejímž středu se nachází středová pozitivní segregační špička. Podíl oblastí 
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zasažených odsátím zbytkové taveniny (tj. počátek pásma negativní středové segregace) 

a rozrušením nefluidní kašovité hmoty se bude pro různé podmínky odlévání lišit. 

10. Z pohledu vlivu elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS na tvorbu 

makrosegregačních dějů pak bylo zjištěno postupné rozrušování středového pásu 

zasaženého solidifikačním smrštěním, kdy nejprve dochází k jeho rozpadu na řadu za 

sebou uložených V-segregací, až se postupně změní na tenčí souvislý segregační pruh 

s nižší koncentrací rozpuštěných prvků doprovázený vlivem solidifikačních fluktuací 

občasnými V-segregacemi. 

11. Různá šířka pásma zasaženého solidifikačním smrštěním pro jednotlivé intenzity míchání 

ukazuje na změny v dobách finální solidifikace. Hlavní hnací silou ve změnách konečné 

fáze tuhnutí je zcela jistě kratší doba lití v režimu kolumnárního růstu (tj. zkrácení prvotní 

solidifikace). 

12. Zásadním zjištěním předložených výsledků pozorovaných během provozních zkoušek 

elektromagnetického míchání však je, že nadměrné intenzity míchání nesmí být 

aplikovány v blízkosti přechodu mezi kolumnární a rovnoosou strukturou, neboť 

způsobují opětovné rozšíření segregačního pruhu, přičemž koncentrace v samotné 

metalurgické ose se příliš nezmění (tj. nezvýší se). Dále od rozšířeného segregačního 

pruhu se pak nachází výrazný prstenec negativní středové segregace. 

13. Důvodem rozšíření segregační oblasti je zřejmě přetrvávající zbytkový pohyb taveniny 

tuhnoucí již v režimu rovnoosého růstu, kde je ocel daleko náchylnější na rušivé vlivy 

měnící hodnotu rovnovážného rozdělovacího koeficientu a zásadně ovlivňující podmínky 

během utváření makrosegregační struktury řízené právě pohybem taveniny a 

solidifikačním smrštěním. Teplotní změny generované zbytkovým pohybem fluidní 

kašovité hmoty musí navíc místně narušovat rovnoosý růst a zkracovat zónu utváření 

středové morfologie (zóna 2) z důvodu vyššího odvodu tepla, což v konečném důsledku 

povede k prodloužení fáze finální solidifikace (zóna 3), kde dochází k tvorbě necelistvostí 

vlivem kontrakce nefluidní kašovité hmoty. 

Vlastní experimentální práce tak umožnily nalézt celou řadu nových teoretických i 

praktických informací z pohledu makrosegregačních dějů, které vychází z detailního popisu 

solidifikačního procesu v podmínkách konkrétního sochorového zařízení plynulého odlévání.  

Další výzkum v oblasti utváření makrosegregační struktury plynule litých předlitků 

vysokouhlíkových ocelí by měl zcela jistě směřovat k objasnění příčin vedoucích k vytvoření 

nefluidní kašovité hmoty, ve které dochází k formování finálního morfologického uspořádání, 

takže je z pohledu segregačních dějů velice významná.  
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5 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a 

technickou praxi  

Přínosy předložené disertační práce na téma Studium tvorby segregací v podmínkách 

sochorového zařízení plynulého odlévání oceli pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi 

lze shrnout následovně: 

Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Podrobný popis dějů během utváření makrosegregační struktury v závěru 

solidifikačního procesu v nefluidní kašovité hmotě. 

2. Definování mechanismu tvorby pásma negativní středové segregace a určení jeho 

vlivu na vlastnosti finálních výrobků. 

3. Popis vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného v horních částech licího 

oblouku na utváření středové morfologie plynule litých předlitků. 

Přínosy pro technickou praxi: 

4. Definování relevantních charakteristik makrosegregační morfologie plynule litých 

sochorů s ohledem na vlastnosti finálních výrobků. 

5. Určení kritických oblastí licího oblouku daného ZPO s ohledem na řízení 

makrosegregačních dějů v průběhu plynulého odlévání oceli. 

6. Popis praktických možností využití elektromagnetických míchačů M-EMS a S-EMS 

na potlačení segregačních dějů. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
108 

 
 

 

CIBULKA, J.: Studium tvorby segregací v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání oceli. Disertační 
práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 2015. 

 
 

6 Summary 

The PhD thesis is focused on macrosegregation behaviour of carbon during 

solidification of high carbon steel grades cast into billets. The first part of the paper contains 

detail literary search about forming of the macrosegregation morphology with the emphasis 

to describe effect of electromagnetic stirring applied in upper strand parts (i. e. M-EMS, S-

EMS). The main theoretical findings have been summarized in the chapter 1.6 Souhrn 

literárních poznatků. Therefore, the next part of the summary contains just results observed 

during experimental procedures which can be compiled as follows: 

1. It is necessary to divide the strand into three parts in order to control central 

morphology. The first zone represents initial solidification and it is finished with 

equiaxed structure development. The first zone must be as short as possible and 

should be finished by 4,5 m below mould level for the studied casting conditions. If 

columnar growth persists even after casting of approximately 5 m, the solidification 

moves into less stable conditions characterized by higher degree of mini-ingots 

development, higher carbon content in billet centre and wider negative central 

segregation zone. Low steel superheat, hard secondary cooling and high stirring 

intensities applied in upper strand parts seem to be very important to assure short 

initial solidification zone.  

2. The second strand part is a zone where dissolved elements are being distributed in 

equiaxed structure so it can be called as a zone of the central morphology 

development. The zone of the central morphology development should be probably 

long enough according to observed results (see fig. 54). The second part is extended 

naturally in case of short initial solidification zone. Mushy zone remains in a fluid state 

for a longer time in that case so steel is supplied in a better way to the billet centre. 

Secondary cooling decreasing at the end of the second zone seems to be very 

interesting idea because the zone for dissolved elements distribution could be 

extended then and so better macrosegregation results can be expected. 

3. The third part represents a zone of final solidification where mushy zone is so rigid that 

its flowing is not possible. The final solidification zone is characterized by structure 

defects development because of rigid mushy zone contraction. The developed defects 

are filled in with remaining inter-dendritic steel melt. Basically, it is possible to say that 

the final solidification zone should be rather short than long because steel tends less to 

form inter-dendritic structure defects generating flows of the remaining steel melt in 

billet central parts. 

4. It is not possible to specify conditions leading into rigid mushy zone development 

according to performed experiments. Liquid and solid state ratios are definitely very 
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important in that issue but it is not the only factor. It is necessary to use more 

sophisticated numerical modelling instruments in order to clarify particular conditions 

leading into the rigid mushy zone development because these models can offer 

additional data about steel state in central billet parts. However, it seems that 

conditions leading into initial solidification over are very important in the rigid mushy 

zone development. Certain relations have been proved by [21] but some new findings 

were also revealed in the PhD thesis. 

5. It is very interesting that the key factor in segregation control is not equiaxed zone 

ratio as written by many authors (see fig. 18) but the strand length with columnar 

growth d4 (also corresponding casting time t4), which is a very significant new finding 

of the PhD thesis in comparison with other authors (see fig. 52). 

6. So the equiaxed zone ratio seems to be an inferior factor, the superior factors are the 

strand lengths and the casting times with steel columnar and equiaxed solidification 

mode. Short initial solidification zone generates better conditions for steel supply into 

billet centre, which eliminates macrosegregation process. Except for impact of initial 

solidification, casting time when steel is being found in fluid mushy zone seems to be 

very significant factor as well (see fig. 54). 

7. Even though the conditions leading into rigid mushy zone development are not still 

clear, the last stages of the solidification process have been described more precisely 

in the PhD thesis compared to found literary sources.  

8. Final stages of the solidification process can be described by the following steps: first, 

some defects are formed in rigid mushy zone because of its contraction. Then, 

remaining inter-dendritic steel melt is sucking into these defects from primary 

dendrites situated more closely to the billet surface (i. e. sucking flows from billet 

surface into its centre occur), where the solid phase is more firm and so it does not 

tend to crack. Of course, the removed inter-dendritic melt can be replaced by liquid 

steel situated in upper strand parts bud such liquid steel contains lower amount of 

dissolved elements compared to the inter-dendritic melt moved into the billet centre. 

The negative central segregation zone is created by the described mechanism because 

the primary dendrites partly filled in with the liquid steel sucked from upper strand 

parts are characterized by lower dissolved elements content than the corresponding 

heat analysis. Finally, some defects are formed even in the central billet part so the 

positive segregation peak can be developed in the metallurgical axe by additional 

sucking process. 

9. The cross billet section is therefore specified by negative central segregation zone 

which starts occurring most closely to the billet surface. Steel structure interrupted 

with defects formed owing to rigid mushy zone contraction is usually inserted in the 
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negative central segregation zone and the positive segregation peak can be found in 

the centre of the defect area. 

10. Except for general description of the final solidification stages, the impact of the 

electromagnetic stirrers M-EMS and S-EMS on central morphology was described as 

well. It was found that central segregation band affected by rigid mushy zone 

contraction is first interrupting into a set of V-segregations running in a row with 

increased stirring intensity. Consequently, when the stirring intensity is increased more 

and more the original band changes into a thinner one with a lower dissolved elements 

content. The thinner segregation band is, of course, accompanied with occasional V-

segregations developed owing to fluctuations of the solidification process. 

11. Difference in segregation band thickness proves that the final solidification time was 

shortened with increased stirring intensity. The main reason is that columnar growth is 

supressed sooner in case of more intensive stirring.   

12. Finally, very important finding was that an excessive stirring intensity applied close to 

the strand point, where steel solidification changes from columnar to equiaxed 

growth, is dangerous because the central segregation band is extended again. The 

wider segregation band proves that the final solidification was extended. 

13. The segregation band is probably extended owing to persisting liquid steel movement 

solidifying already in the equiaxed mode. Equiaxed structure is generally capable to 

distribute dissolved elements very uniformly and therefore it is obviously more 

sensitive on factors seriously influencing elements distribution coefficient and 

interrupting conditions during solidification process. Moreover, steel movement 

generally increases heat removal from the solidifying billet, which must shorten the 

central morphology development zone (the second strand zone). As mentioned above, 

the final solidification zone (the third zone) is extended in case of shorter central 

morphology development zone, so higher amount of defects caused by rigid mushy 

zone contraction can be expected then. The described mechanism can explain 

existence of the wider segregation bend observed in case of excessive stirring 

intensities applied close to the strand point of columnar to equiaxed growth. 

The PhD thesis helped to find some new theoretical and practical findings regarding 

carbon macrosegregation structure development which have been derived from the detailed 

description of the solidification process on the studied billet continuous casting machine. 

The next research regarding macrosegregation behaviour should clarify rigid mushy zone 

development because this aspect of the solidification process is responsible for final cast 

steel morphology. 
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