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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Označení Název Jednotka 

k Rovnovážný rozdělovací koeficient - 

Cs  Koncentrace 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 

Δ G Změna volné energie J 

Gl
o Molární volná entalpie taveniny J 

GS
o Molární volná entalpie tuhé fáze J 

TS Teplota tavení °C, K 

TV Teplota varu °C, K 

TA Reálná teplota v tavenině °C, K 

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 - 

EMBr Elektromagnetický míchač umístěný v krystalizátoru s brzdou - 
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Označení Název Jednotka 

t Čas s 

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 - 

MPZ Mimopecní zpracování oceli - 
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Abstrakt   

Disertační práce se zabývá studiem makrosegregačního chování uhlíku v ocelích určených 

pro kování během jejího tuhnutí při odlévání na blokovém ZPO. Disertační práce je rozdělená do 

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

struktury s důrazem na vliv elektromagnetického míchání. 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 a nalezení optimálních parametrů elektromagnetického 

míchání s ohledem na další použití plynule litého předlitku. Díky detailnímu popisu solidifikačního 

procesu a velké sérii experimentů bylo možno zpřesnit poznatky o vlivu elektromagnetického 

míchání v krystalizátoru na rozložení segregujících prvků po celém průřezu kruhového předlitku, 

definovat důležitá kritéria pro určení závažnosti makrosegregačního uspořádání na vlastnosti 

finálních výrobků a také zpřesnit literární poznatky o dějích probíhajících během solidifikačního 

procesu.  

 

Klíčová slova: makrosegregace, tuhnutí, kruhový předlitek, elektromagnetické míchání 

 

Abstract 

The PhD thesis is focused on the macrosegregation behaviour of carbon during the 

solidification of steel for forgings in the continuous casting machine. The work is divided into 

several parts. The first part contains a detailed analysis of literary sources about the formation 

of the macrosegregation structure with emphasis on the influence of electromagnetic stirring. 

On the basis of theoretical information, a series of experiments were performed to describe the 

formation of the macrosegregation morphology in detail in the dependence on the process 

parameters for the specific conditions of the continuous casting and to find the optimal 

parameters of the electromagnetic stirring regarding to the further use of the as-continuously 

cast billets. The result is to improve the knowledge of the influence of the electromagnetic 

stirring in the mould on the distribution of segregating elements throughout the cross section of 

round bloom, to define important criteria for determining the severity of the macrosegregation 

arrangement on the properties of the final products and refine the literary knowledge of the 

processes during the solidification process. 

 

Key words: macrosegregation, solidification, round cast bloom, electro-magnetic stirring 
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Úvod 

Plynulé odlévání oceli představuje v současnosti hlavní metodu výroby sochorů, bram i 

bloků. Během plynulého odlévání je tavenina oceli řízeně transformována na tuhý stav 

požadovaného rozměru a tvaru předlitku určeného k následnému tváření. Odlévání kruhových 

plynule litých předlitků velkých průměrů má svá specifika, kterým je třeba věnovat velkou 

pozornost. V průběhu tuhnutí může docházet k celé řadě metalurgických defektů. Se zvětšující se 

hmotností předlitku se zvyšuje i doba tuhnutí, která velmi silně ovlivňuje segregační účinky 

některých prvků a způsobuje nežádoucí chemickou heterogenitu odlitého materiálu. 

V důsledku stále se zvyšujících požadavků na kvalitu výrobků musí výrobci oceli hledat 

nové způsoby eliminace nežádoucích jevů během zpracování, odlévání a válcování oceli. Jedním 

ze sledovaných parametrů jsou segregační děje probíhající během tuhnutí oceli. V praxi je nejvíce 

studovaná makrosegregace uhlíku, protože uhlík se do oceli velice často přidává ve velmi širokém 

rozmezí pro dosažení požadovaných vlastností oceli.  

Mezi významné evropské výrobce plynule litých předlitků kruhového průřezu patří i 

Třinecké železárny a.s., kde největším odlévaným formátem je kruhový předlitek o průměru 525 

mm. Ve velké míře jsou velké kruhové předlitky uplatňovány pro výrobu celistvých železničních 

kol a ložiskových kroužků pro součásti agregátů větrných elektráren nebo otočných věží 

přístavních jeřábů. Společným jmenovatelem těchto výrobků je pěchování předlitku v axiálním 

směru jako první operace. 

Předkládaná disertační práce se zabývá studiem makrosegregačních dějů během 

plynulého odlévání kruhového předlitu průměru 525 mm u obou výše uvedených typů ocelí. 

Cílem je popis mechanismu vzniku makrosegregací v závislosti na daných podmínkách odlévání, 

přičemž hlavní pozornost je soustředěna především na vliv elektromagnetického míchání oceli 

aplikovaného v krystalizátoru (M-EMS), které představuje základní nástroj pro možné řízení 

segregačních dějů. 

Jedním z podnětů pro řešení předkládané disertační práce byla skutečnost, že některé 

děje v průběhu utváření morfologie v plynule litém předlitku nejsou stále dostatečně pochopeny 

a vysvětleny. Kdyby existoval zcela spolehlivý popis dějů v době tuhnutí, pak by bylo možno 

vytvořit numerický model, který by v závislosti na procesních parametrech zařízení pro plynulé 

lití oceli, který by mohl určit výslednou strukturu plynule litého předlitku. Takový model v praxi 

není k dispozici, a proto je potřeba pro konkrétní podmínky plynulého odlévání přesněji definovat 

vznikající strukturu. Dnes je zcela zřejmé, že různé výrobky vyžadují soustředění do různých 

oblastí plynule litého předlitku. Bez znalosti podrobného popisu dějů během tuhnutí oceli nelze 

efektivně měnit parametry odlévání na daném zařízení plynulého lití oceli. 
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1 Analýza literárních poznatků k řešené problematice 

1.1 Tuhnutí oceli 

Teorie tuhnutí a krystalizace umožňuje zkoumání podstaty přeměn skupenství a z toho 

plynoucí heterogenity oceli. Proces tuhnutí předlitku je určující nejen pro stanovení skutečného 

výkonu ZPO, ale současně pro kvalitu odlitých bloků, bram a sochorů. K tomu je nutná znalost 

parametrů tuhnutí, jako je konstanta tuhnutí, licí rychlost, teplotní gradienty v průběhu procesu 

aj. Po nukleaci krystalizačních zárodků dochází k jejich růstu do volné taveniny. 

1.1.1 Proces nukleace 

O stabilitě plynné, kapalné nebo tuhé fáze rozhodují termodynamické podmínky. Na obr. 

1 je znázorněna závislost volné entalpie na teplotě (TS je teplota tavení a TV teplota varu) [2].  

 

 

Obr. 1:  Závislost volné entalpie na teplotě při změně skupenství  [2] 

Nad teplotou varu má plynná fáze nižší hodnotu volné entalpie než tavenina a pod teplotou bodu 

tuhnutí má naopak tuhá fáze menší volnou entalpii než tavenina. Čím nižší je hodnota volné 

entalpie, tím je soustava stabilnější, to znamená, že pod teplotou TS bude stabilní tuhá fáze a pod 

teplotou TV bude stabilní fází tavenina. Změna volné entalpie ΔG při přechodu z taveniny do tuhé 

fáze je hnací silou, která určuje směr změny skupenství. Tato základní termodynamická podmínka 

změny skupenství není dostačující, protože o vlastním začátku fázové změny rozhoduje kinetický 

faktor. Není-li v tavenině přítomen zárodek tuhé fáze, je možno dosáhnout vysoké hodnoty 

přechlazení taveniny, aniž by došlo ke krystalizaci [2]. 
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1.1.2 Homogenní nukleace 

Změnu volné entalpie soustavy při vzniku krystalizačních zárodků tuhé fáze v tavenině 

určuje obecná rovnice a jde-li o zárodek krychlového tvaru, pak: 

 

 
(1) 

kde: 

Gl
o  je molární volná entalpie taveniny, 

GS
o je molární volná entalpie tuhé fáze, 

ρ a M jsou hustota a molekulová (atomová) hmotnost krystalického zárodku, 

l je délka hrany krychle krychlového krystalického zárodku, 

σ je mezifázové napětí mezi krystalickým zárodkem a taveninou. 

 

Pro kritickou velikost zárodku vyjádřenou délkou hrany základní krychle zárodku, odvodíme 

 

 

(2) 

Úpravou tohoto vztahu můžeme rovněž odvodit rovnici: 

 

 
(3) 

Rovnice ukazují, že při daném Ttá (teplota tání), ρ a M je kritický rozměr zárodku tím menší, čím 

větší je molární teplo tání a stupeň přechlazení ΔT taveniny (respektive stupeň přesycení taveniny 

zárodky nové fáze) a čím menší je mezifázové napětí. Závislost změny volné entalpie soustavy 

podle předcházející rovnice na velikosti vznikajících zárodků znázorňuje obr. 2 [2]. 

 

 

Obr. 2:  Změna volné entalpie při tvorbě  krystalizačních zárodků  [2] 
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Při teplotě T1 > Ttá je Gl
o > Gs

o a hodnota ΔG roste monotónně s velikostí zárodku. Při zmenšování 

přehřátí, tj. bude-li se teplota blížit Ttá, bude rozdíl a menší, a i když funkční závislost ΔG = f (l) 

bude pozvolnější, bude nadále monotónně vzrůstat (křivka T2). Vznikají-Ii krystalizační zárodky v 

přechlazené tavenině, tj. je-li T3 < Ttá, bude Gl
o < Gs

o a na funkční závislosti ΔG = f (l) se objeví 

maximum odpovídající kritické velikosti zárodku lkrit. Rozdíl v průběhu křivky T3 a T4 je v souvislosti 

s vyšším stupněm přechlazení a nižší hodnotou mezifázového napětí v posléze uvedeném případě 

(křivka T4). Zárodek kritické velikosti je v rovnováze s taveninou. Dojde-li ke zvětšení velikosti 

zárodku, bude dále růst, naopak při poklesu pod lkrit se zárodek rozpustí. V obou případech se ∆G 

snižuje [2], [6]. 

1.1.3 Heterogenní nukleace 

Zárodky krystalů se tvoří na tuhých částicích, které byly přítomny v tavenině před 

dosažením jejího kritického přechlazení. Při krystalizaci ocelových ingotů jde vždy o heterogenní 

nukleaci, viz obr. 3. Příčinou je přítomnost velkého počtu cizích částic (endogenní a exogenní 

vměstky). Heterogenní nukleace je snazší a nastává při mnohem menší hodnotě přechlazení, 

rovnající se přibližně 0,02TS, tedy asi 10krát menší než u nukleace homogenní. Vzniku zárodků 

napomáhají kromě toho nerovnosti na povrchu kokily, které se z hlediska nukleace chovají 

podobně jako cizí částice v tavenině. Při existenci heterogenních částic v tavenině nebo 

nerovností vnitřního povrchu kokily je energie potřebná pro vznik zárodků nižší vlivem 

mezifázových napětí mezi taveninou, cizí částicí a vznikajícím zárodkem. 

 

Obr. 3:  Závislost růstu homogenního a heterogenního zrna na přechlazení [2]  

1.1.4 Dendritický růst krystalů 

Ocel tuhne vždy dendriticky za vzniku heterogenní lité struktury. Osy primárních dendritů, 

které představují první utuhlé krystalky, jsou tvořeny prvkem s nejvyšším bodem tání (v případě 

oceli je to železo). Každé zrno obsahuje jeden dendrit, což je krystalit tvaru stromečku. Základní 

podmínkou dendritického růstu je existence vrstvy přechlazené taveniny před mezifázovým 

rozhraním. Tato vrstva vzniká v ocelovém ingotu v podstatě ihned na počátku krystalizace 

následkem segregace příměsí, hlavně uhlíku, fosforu a síry, které způsobí snížení teploty solidu a 

likvidu oceli. Tak vznikne v tavenině negativní teplotní gradient. 
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Obr. 4: Schéma postupu izotermické roviny v  čistém kovu (bez příměsí) [2]  

Na obr. 4 je schéma postupu izotermické roviny v čistém kovu bez příměsí. V tavenině existuje 

kladný teplotní gradient. Místní nestabilita může vytvořit výstupek na rovině krystalizace, avšak 

to povede v tomto místě ke zmenšení teplotního gradientu a fronta krystalizace se opět vyrovná. 

Na obr. 5 je v tavenině před frontou tuhnutí záporný teplotní gradient, což vede k rozpadu fronty 

krystalizace a vzniku dendritické krystalizace.  

 

Obr. 5: Schéma vzniku rozvětvené struktury následkem vytvoření záporného 

teplotního gradientu před rovinou krystalizace [2]  
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U kovů nastává dendritický růst, je-li rychlost krystalizace v ≈ 5 cm.s-1 při heterogenní 

nukleaci a v ≈ 5 000 cm.s-1 při homogenní nukleaci. Charakteristickým jevem dendritické 

krystalizace je vysoká krystalizační rychlost.  

Teplotní gradient je kladný, je-li před rovinou krystalizace vyšší teplota než na 

mezifázovém rozhraní. Je-li teplotní gradient záporný, je teplota před rovinou krystalizace nižší a 

tavenina je přechlazená. Zásadní vliv na charakter krystalizace mají příměsi, které jsou příčinou 

vzniku přechlazení taveniny před frontou krystalizace. Tomuto přechlazení říkáme konstituční [2], 

[6], [1]. 

Koncentrační přechlazení taveniny má zásadní význam pro vznik krystalizačních zárodků, 

atomární kinetiku a anizotropii růstu. Má rovněž vliv na morfologii rozhraní, velikost primárních 

zrn i na rozložení poruch v krystalu. Vznik oblasti přechlazené taveniny způsobuje nestabilitu 

krystalizace a je u reálných slitin příčinou vzniku rozvětvených struktur buněčného a 

dendritického typu, viz. Obr.6. 

 

Obr. 6: Vztah mezi velikostí koncentračního přechlazení (oblast mezi T A a TL) a 

morfologií růstových struktur, (T A – průběh reálné teploty v tavenině, T L 

– průběh rovnovážné teploty likvidu, x – vzdálenost  od fázového rozhraní 

směrem do taveniny). a) rovinné rozhraní, b) hexagonální buněčné 

útvary, c) dendritické útvary, d) dendrity dlouhoosé, rovnoosé, sférické, 

e) kašovité dendrity dvoufázového pásma  [59]. 
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1.2 Segregace v oceli 

Při výrobě oceli přicházejí ze surového železa, šrotu, legujících přísad, vyzdívky, paliva a 

atmosféry další prvky. Tyto prvky jsou označovány jako doprovodné, pokud jejich koncentrace 

nepřekročí dohodnutou hranici, resp. legující, pokud se jedná o cílený obsah.  Tyto prvky mají v 

závislosti na teplotě různou rozpustnost v železe, a tedy i vzniklé krystaly mají odlišnou 

koncentraci příměsí než původní tavenina. Rozdílná rozpustnost v tuhé a tekuté fázi se při tuhnutí 

projeví jejich segregací.  

Rozhodujícími faktory při primární krystalizaci z tavenin jsou šířka intervalu tuhnutí ΔTI a 

rozdělovací koeficient k, který je mírou segregační schopností každé jednotlivé příměsi B v 

základní látce A. Šířka intervalu tuhnutí ΔTI = TL - TS, tj. teplotní rozdíl mezi likvidem TL a solidem 

TS pro dané složení XB tuhého roztoku α a svědčí o tom, že při každé teplotě v tomto intervalu 

existuje dvoufázová krystalizační oblast v termodynamické rovnováze s odlišným chemickým 

složením v rozsahu XB min až XB max (obr. 7). Čím širší je tento interval tuhnutí, tím větší bude 

chemická a strukturní nehomogenita daného tuhého roztoku α. 

 

 

Obr. 7: Definice intervalu tuhnutí  [21] 

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

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

se snižují. Výsledkem segregace jsou místa o vyšší koncentraci rozpuštěných příměsí, než by 

odpovídalo jejich průměrnému obsahu v celém objemu. 

Segregace lze rozdělit na dva základní typy: 

- mikrosegregace, 

- makrosegregace. 
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1.2.1 Mikrosegregace 

Ocelový ingot má vnitřní necelistvosti, obsahuje nekovové částice různého chemického 

složení a velikosti a místa s rozdílným chemickým složením oceli. Rozdíly chemického složení kovu 

vznikají omezenou rozpustností doprovodných a slitinových prvků v oceli během tuhnutí. Podle 

toho mají zákonitě vzniklé krystaly odlišnou koncentraci příměsi než původní tavenina, z níž 

vznikly. Ocel vždy tuhne dendriticky. Mikrosegregace představuje nerovnoměrnou koncentraci 

příměsí v rámci dendritů či zrn (nejčastěji v měřítku 10-100 µm), kdy tuhnoucí dendrity vytěsní 

prvky přítomné v oceli do zbytkové taveniny, a to v důsledku jejich snížené rozpustnosti. Tavenina 

obohacená o rozpuštěné prvky pak vytvoří místa s vyšší koncentraci v mezidendritických 

oblastech. Mikrosegregace je obecně považována za daleko méně nebezpečnou, neboť může být 

částečně nebo úplně eliminována během následných tepelných operací (např. ohřevem předlitků 

v krokové peci). Z hlediska mikrosegregací je důležitá především doba tuhnutí v různých částech 

odlitku, která je určujícím faktorem při přerozdělování rozpuštěných prvků mezi rostoucími 

dendrity a jejich okolím. Aby se dosahovalo významných rozdílů v chování prvků z pohledu 

mikrosegregace, musí se místní doba tuhnutí v různých oblastech lišit alespoň řádově [2]. 

Sledování mikrosegregačních dějů je více důležité především při tuhnutí větších odlitků 

(předlitky, ingoty), kdy mikrosegregace prvků může vést až k jevu zvanému řádkovitost oceli, kdy 

strukturu finálních výrobků střídají pruhy feritu a perlitu (obr. 8). Výsledkem je izotropie 

mechanických vlastností projevující se např. zhoršenou obrobitelností.  

 

Obr. 8: Řádky feritu (světlá barva) a perlitu (tmavá barva) ve struktuře 

válcovaného výrobku  [29]  

Rozdělení rozpuštěných látek během dendritického tuhnutí 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. 
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Z rovnovážných diagramů lze pro jakoukoliv teplotu určit koncentraci prvků přítomných v kapalné 

(Cl) a v tuhé (CS) fázi, jejichž podíl dává rovnovážný rozdělovací koeficient k: 

 𝑘 =  
𝐶𝑆

𝐶𝑙
          (4) 

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             (5) 

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

rovnice a vztahy pro vyjádření rovnovážného rozdělovacího koeficientu jsou založeny na řadě 

zjednodušení, kdy se předpokládá:   

- nulové přechlazení (tzn. velice pomalá rychlost tuhnutí), 

- nulová rychlost proudění taveniny, 

- úplná difuze prvků v tavenině, 

- nulová difuze prvků v tuhé fázi. 

Přestože rovnice (4) a (5) popisují rozdělení rozpuštěných prvků během dendritického 

tuhnutí dostatečně přesně [29], lze v literatuře nalézt také různé modifikované vztahy, které 

v sobě zahrnují i difuzi prvků v tuhé fázi nebo proudění taveniny, jako je např. dle [22]: 

𝑘𝑚𝑜𝑑 =  
𝑘

𝑘+(1−𝑘).𝑒
−

𝑣.𝛿
𝐷

          (6) 

Kde: 

k  je rovnovážný rozdělovací koeficient 

v  je rychlost tuhnutí (cm.s-1) 

D  je difuzní koeficient daného prvku (cm2.s-1) 

δ  je tloušťka difuzní vrstvy (cm) 

Tloušťka difuzní vrstvy je vzdálenost, ve které se mění koncentrace rozpuštěných prvků 

v tavenině v blízkosti rozhraní mezi kapalnou a tuhou 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. 9a. Důsledkem pohybu taveniny bude 

změna koncentračního profilu na mezifázovém rozhraní, kdy dojde ke zmenšení tloušťky difuzní 

vrstvy a vytvoření koncentračního gradientu mezi tuhou (Cs) a kapalnou (Cl) fází (obr. 9b). 

V důsledku uvedených změn koncentračního průběhu na mezifázovém rozhraní pak tuhnoucí 

dendrity budou při rostoucím pohybu taveniny „odmítat“ stále větší množství rozpuštěných 

prvků, čímž bude jejich koncentrace v tuhé fázi nižší. 
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Obr. 9: Koncentrační profil rozpuštěných prvků na rozhraní tuhé a kapalné fáze: 

a) bez pohybu taveniny; b) s pohybem taveniny [2] 

Přestože je možno definovat různé modifikované vztahy rozdělovacích koeficientů, které 

budou vystihovat reálné podmínky tuhnutí, znalost rovnovážných rozdělovacích koeficientů k pro 

běžné ohodnocení náchylnosti jednotlivých prvků k segregaci bude dostatečná. Jejich přibližné 

hodnoty pro vybrané prvky jsou uvedeny v tab. 1., přičemž přesnost literárních údajů se liší. Čím 

nižší je hodnota rovnovážného rozdělovacího koeficientu, tím vyšší náchylnost k segregaci daný 

prvkem má. Dle tab. 1 tak nejvyšší náchylnost k segregaci mají síra, fosfor a uhlík. Kromě 

samotného rovnovážného rozdělovacího koeficientu je nutné brát na zřetel také koncentraci 

jednotlivých prvků. S rostoucí koncentrací některého prvku v oceli 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. 

Tab. 1:  Hodnoty rovnovážných rozdělovacích koeficientů k pro vybrané prvky dle [29]  

Prvek 
Rovnovážný rozdělovací koeficient k 

δ ferit austenit 

S 0,02 0,02 

P 0,13 0,06 

C 0,13 0,36 

Ti 0,14 0,07 

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 
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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.  

Mikrosegregace má velký vliv na jakost lité i tvářené oceli. Je to základní proces vzniku 

nestejnorodosti oceli, který lze do jisté míry ovlivňovat metalurgicky vhodnou skladbou 

základních vsázkových surovin (např. omezením koncentrace doprovodných prvků), technologií 

výroby a odléváním, avšak dokonalé stejnorodosti ocelového výrobku dosáhnout nemůžeme. 

1.2.2 Makrosegregace 

Chemická nestejnorodost v rozsahu, který převyšuje rozměry dendritů a primárního zrna 

se nazývá makrosegregace. Makrosegregace, způsobené rozdělováním rozpuštěných látek a 

obohacené taveniny před frontou tuhnutí, jsou jednou z hlavních příčin kvalitativních problémů 

z pohledu vnitřní kvality během plynulého odlévání oceli, a to zejména při odlévání kontislitků s 

velkým průřezem nebo oceli s vysokým obsahem uhlíku. Výsledná chemická anizotropie v 

předlitku může vést k významnému rozptylu fyzikálních a mechanických vlastností finálního 

výrobku z důvodu přetrvání segregačních oblastí v průběhu následného tváření. 

Mechanismus vzniku makrosegregace v ingotu je velmi dobře znám. Tuhnutí oceli během 

plynulého odlévání se však od ingotové cesty výrazně liší, neboť zde dochází ke změně orientace 

předlitku v průběhu tuhnutí (změna účinku gravitačních sil) a je zde také odlišný odvod tepla, 

obvykle mnohem intenzivnější. Porovnání makrosegregací v ingotu a kontislitku je uvedeno na 

obr. 10. 

 

Obr. 10: Porovnání makrosegregací v  ingotu a plynule litém předlitku [7]  

Makrosegregace ve středové ose předlitku plynulého odlévání se nazývá středová 

segregace. V konečném stádiu tuhnutí se k sobě přibližuje utuhlá licí kůrka ze strany velkého a 

malého rádia. Vlivem ferostatického tlaku dochází k vyboulení pevné kůry mezi válci, které je 
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stisknuto další sadou válců. Tento opětovný děj dává příležitost k proudění taveniny obohacené 

příměsemi a má za vliv vážné makrosegregace v centru předlitku, viz obr. 11. Tento typ 

makrosegregace přináší závažné defekty jako je např. tvoření středových trhlin [7], [8].  

 

Obr. 11: Schéma pohybu kolumnárních dendritů mezi časem t (šedá) a časem t+Δt 

(bílá) v průběhu  expanze a komprese při průchodu kontislitku opěrnými 

válečky [8].  

1.2.2.1 Tvorba makrosegregací během tuhnutí ingotu 

Podle [1] se v ingotech vyskytují dva základní typy segregací označovaných jako 

vycezeniny, které se nacházejí v horních částech ingotů: 

- mezerové V-segregace, 

- stvolové A-segregace. 

Kromě vycezenin, které představují pásma tzv. kladné segregace (koncentrace příměsí je 

zde vyšší než průměrná), existuje také pásmo tzv. negativní segregace (koncentrace příměsí je 

zde nižší než průměrná), nacházející se ve spodní části ingotu. Schématické znázornění umístění 

jednotlivých oblastí v ingotu je uvedeno na obr. 12. 

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 příměsí, neboť 

mají nejvyšší teplotu likvidu, a tedy jsou nejvíce podchlazena. První krystaly čistého kovu mají 

vyšší hustotu, a proto klesají do spodní části ingotu. Výsledkem je vznik pásma ochuzeného o 

doprovodné 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. 
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Obr. 12:   Schématické znázornění oblastí ingotu ovlivněných segregačními jevy 

 

Příčinou vzniku A-segregací je obohacování taveniny o doprovodné 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. Postupně se tak vrstva oceli v horní části ingotu stává nasycenou o legující 

prvky, což vede k rozpouštění okolního dendritického síťoví a vytváření dutin, do kterých vniká 

tavenina proudící ze spodních částí ingotů. Dutiny se postupně prohlubují a rozšiřují a vytvářejí 

kanálky, kterými tavenina proudí. V konečné fázi krystalizace tavenina utuhne a vytvoří pruhy ve 

tvaru písmene A obohacené o segregující prvky. Vznik stvolových vycezenin se dá omezit 

přidáváním prvků o vyšší hustotě (tvorba sestupných proudů) nebo náklonem ingotů (tavenina 

proudí přímo nahoru). 

Středové V-segregace pak vznikají v samotném závěru tuhnutí, kdy podíl tuhé fáze 

překročí 20-40 % [1]. Tím tavenina nemůže plynule proudit v existujícím dendritickém síťoví a 

zatéká šikmo do mezikrystalických trhlin vzniklých v důsledku smrštění a účinku gravitace z míst 

vzdálenějších od metalurgické osy ingotu do jeho středu. Vzniká tak oblast s pozitivní segregací 

ve tvaru písmene V. 

 

1.2.2.2 Tvorba makrosegregací během tuhnutí plynule litého předlitku 

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

probíhajících během tuhnutí ingotů. Jednou z teorií průběhu tuhnutí předlitků během plynulého 

odlévání oceli je, že tuhnou jako řada za sebou odlévaných ingotů. Tento fenomén se označuje 

jako mini-ingot. Značným rozdílem oproti ingotové cestě však je vyšší odvod tepla a změna 

orientace tuhnoucího předlitku, čímž bude pochopitelně ovlivněn také vznik vnitřních vad. Dalším 

rozdílem je, že nebudou vytvořeny podmínky pro pohyb obohacené taveniny v takovém měřítku, 
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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 podélném, tak příčném směru. Úroveň segregací podél 

metalurgické osy však může být naopak výraznější u plynule litých předlitků. Rozdíl v rozložení 

uhlíku mezi plynule litým předlitkem a ingotem je patrný z obr. 13. 

 

Obr. 13:  Rozložení uhlíku podél ingotu a plynule litého předlitku [ 3] 

Základní představa o tuhnutí plynule litých předlitků je znázorněna na obr. 14. Proces 

tuhnutí lze rozdělit do několika kroků. Nejprve v důsledku vysoké intenzity ochlazování dochází k 

růstu kolumnárních krystalů, které od utuhlé licí kůry rostou ve směru odvodu tepla.  

 

Obr. 14: Zjednodušené schéma tuhnutí plynule litých předlitků [ 22]  



    22 

 

 

CUPEK, J.: Vliv technologických parametrů plynulého odlévání oceli na makro a mikrostrukturu ocelí určených     
ke kování. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 

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 

[22]. Přechod mezi oběma typy struktur, tedy kolumnární a rovnoosou, není nikdy skokový, ale 

je pozvolný, s přechodovou oblastí. 

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

umožňuje její pohyb. Při dalším snižování teploty oceli začíná být kašovitá hmota příliš tuhá na 

to, aby mohla v objemu proudit, takže dochází pouze k cezení zbytkové taveniny přes existující 

síť dendritů (krok 5). V důsledku teplotního 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 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. Tato oblast je obohacena o segregující prvky, 

porozitu a doprovodné V-segregace. Jedná se tak o obdobu tvorby V-segregací během tuhnutí 

ingotů. Typický příklad středové segregace po délce plynule litých předlitků je uveden na obr. 15. 

 

Obr. 15: Typický příklad středové segregace  plynule litých předlitků [34]  

 

 

Obr. 16: Schématické  znázornění vzniku mini-ingotů [4] 
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Průběh středového uspořádání v předlitku se po délce výrazně mění. Hlavním faktorem 

udávajícím charakter středové morfologie je již zmíněná teorie vzniku mini-ingotů. K tvorbě mini-

ingotů dochází v důsledku teplotních fluktuací v oblasti fronty tuhnutí, která podporuje 

přednostní růst některých kolumnárních krystalů hluboko do středu předlitku. Pokud se 

kolumnární krystaly ve středu předlitků potkají dojde k přemostění a tím pádem i k uzavření 

určitého množství oceli a oblast mezi dvěma mosty představuje mini-ingot (obr. 16). 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. 

Kromě podélné morfologie je u plynule litých předlitků zajímavé rovněž rozložení 

rozpuštěných prvků v příčném směru. Typický průběh rozložení uhlíku v příčném směru předlitku 

je zobrazen na obr. 17, kde je zakresleno jeho rozložení u bloku rozměru 170 x 170 mm od středu 

předlitku (G) až do vzdálenosti 60 mm. Z obr. 17 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. Dle autorů [22] se pásmo 

negativní segregace objevuje těsně před koncem tuhnutí, kdy proudění zbytkové taveniny je 

velmi omezeno. Není přesně definován mechanismus vedoucí k vytvoření prstence negativní 

středové segregace obklopující pozitivní segregační maximum, ale autoři [22] spíše zařazují jeho 

formování do průběhu procesu tuhnutí plynulého odlévání. Na základě uvedených skutečností 

pak definují dva důležité časové okamžiky, které jsou klíčové z hlediska řízení středové segregace: 

• vznik rozhraní mezi kolumnární a rovnoosou strukturou (tj. čas t4 na obr. 14) udávající 

konec prvotní solidifikace, 

• začátek formování pásma negativní středové segregace (tj. čas t5 na obr. 14). 

 

 

Obr. 17: Rozložení uhlíku v příčném řezu  předlitku [22]  

Prvotní solidifikace poskytuje 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 
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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. 17 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.  

Koncentrační profil v příčném směru se bude měnit v závislosti na konkrétním místě 

odběru vzorku. Na obr. 18 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 výrazné středové pozitivní segregační maximum, které je obklopeno 

negativní segregací. V jiných místech naopak středová špička zcela chybí, případně prstenec 

středové negativní segregace není zřetelný.  

 

 

Obr. 18: Korelace mezi středovou morfologií plynule litých předlitků v  podélném 

směru a rozložením uhlíku v příčném směru [3]  

Vzájemnou vazbou mezi rozložením uhlíku v různých místech bloku vysokouhlíkové oceli 

(C cca 0,70 %) rozměru 170 x 170 mm se zabývali např. autoři [67], kteří získaná data podrobili 

statistickému hodnocení. Pro analýzu bylo provedeno měření obsahu uhlíku ve třech podélných 

směrech: metalurgická osa, pás doprovodných V-segregací (stanoven 10 mm od metalurgické 

osy) a místo přechodu mezi kolumnární a rovnoosou strukturou. Měření rozložení uhlíku bylo 
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provedeno skenovací metodou OPA (original position statistic distribution analysis), která 

umožňuje získat koncentrační data s velmi jemným krokem 0,5 mm. Z naměřených hodnot 

uvedených na obr. 19 je patrné, že největší rozdíly v obsahu uhlíku jsou v metalurgické ose. Ve 

zbylých dvou měřených pozicích již rozdíly v obsahu uhlíku nebyly tak výrazné, jak ve středu 

sochoru. 

 

Obr. 19: Obsah uhlíku v podélném směru pro různé pozice  měřený pomocí OPA  

[67]   

Statistickou analýzou získaných dat se zjistilo, že obsah uhlíku v metalurgické ose je silně 

závislý jednak na blízkých předcházejících hodnotách, ale také překvapivě na obsahu naměřeným 

ve středu sochoru ve vzdálenějších pozicích. S ohledem na skutečnost, že hodnoty koncentrací 

byly měřeny s krokem 0,5 mm, uvedené tedy prakticky znamená, že proces tuhnutí 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. Dalším zajímavým poznatkem je, že obsah 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.  

Předložené informace o průběhu tuhnutí během plynulého odlévání oceli ukazují, že 

rozložení uhlíku se může výrazně měnit jak po délce, tak po šířce litých předlitků, přičemž oba 

pohledy hodnocení rozložení uhlíku spolu značně souvisí. Konkrétní rozložení obsahu uhlíku bude 

záviset na nastavení procesních parametrů licího stroje, na jejichž základě se utvoří: 

- míra obohacení o rozpuštěné prvky v metalurgické ose kontislitku, 

- rozmístění a tvar V-segregací, 

- velikost a intenzita pásma negativní středové segregace. 

Vhodným nastavením parametrů lití je možno segregační jevy ovlivňovat a minimalizovat 

tak jejich negativní důsledky ve finálních výrobcích.  
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1.3 Přenos vnitřních vad do finálního výrobku 

Přenos vnitřních vad z litého stavu do finálního výrobku je velmi nebezpečný a rovněž 

velmi složitě sledovatelný. Mezi nejzávažnější problémy patří segregace uhlíku a s tím spojené 

veškeré projevy, vnitřní trhliny a dutiny. Velmi závisí na následném způsobu tváření, stupni 

protváření a také na ohřevu kontislitku před tvářením. Dnešní výrobci finálních produktů jsou 

nuceni snižovat přídavky na opracování, a to jak z povrchu, tak i ze středu (ekonomické hledisko). 

Pokud není z výkovku odstraněna středová oblast původního kontislitku, může tato oblast 

způsobovat problémy při dalším zpracování. Na obr. 20 je makrolept řezu náboje železničního 

kola, na kterém jsou zcela zřejmé segregační pruhy z původní osy plynule litého předlitku a rovněž 

je vidět i dendritická struktura u okraje náboje [V24].  

 

Obr. 20: Ukázka segregačních pruhů v  náboji železničního kola  (značka oceli ER8 

dle EN 13262) 

 

Obr. 21: Ukázka řezu hotové železniční nápravy, na které je zřejmá jak rovnoosá 

středová struktura, tak i dendritická kolumnární oblast  (značka oceli A4N 

dle EN 13261) 
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Na obr. 21 je makrolept příčného řezu nápravou v oblasti sedla po tepelném zpracování, 

tedy ve finálním stavu před lisováním kol. Stupeň protváření je v tomto případě 1:4,5, přesto je 

na obrázku zřetelná oblast kolumnárních krystalů a středová oblast rovnoosých krystalů. Tento 

obraz je téměř totožný s litým stavem [18]. 

Na obr. 22 jsou Baumannovy otisky příčného řezu kontislitku průměru 525 mm a 

válcované tyče průměru 270 mm. Přehřátí bylo vyšší (první tavba v sekvenci) a elektromagnetické 

míchání bylo vypnuté. Struktura je dendritická téměř po celém průřezu a v tomto případě je zde 

vysoká náchylnost na vznik osových pavoukovitých trhlin. V takovém případě dendritická 

struktura brání protváření středové oblasti a UZ kontrolou jsou detekovány vnitřní vady na finální 

tyči. Je to typické pro uvedené parametry lití a Cr-Ni-Mo oceli. 

    

Obr. 22: Ukázka původní struktury kontislitku průměru 525 mm a výsledné 

struktury válcované tyče průměru 270 mm (značka oceli 34CrNiMo6 dle 

EN 10084) 

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že při nižších stupních protváření je přenos původní 

struktury i původních vad z předlitků vysoce pravděpodobný a je nutno tvorbě nevhodné 

struktury a vadám zabránit nebo v maximální míře omezit již během lití a tuhnutí a vychlazování 

plynule litých předlitků. 

 

1.4 Vliv parametrů odlévání oceli na rozložení obsahu uhlíku v plynule 

litém předlitku 

Pro úplné zamezení nebo výrazné snížení tvorby vnitřních vad nebo nevhodné struktury 

pro další zpracování je nutno používat různé techniky a/nebo dodržovat parametry lití, které výše 

uvedené ovlivňují, zejména u ocelí s vyšším obsahem uhlíku, kde je široké pásmo mezi teplotou 

solidu a teplotou likvidu. 



    28 

 

 

CUPEK, J.: Vliv technologických parametrů plynulého odlévání oceli na makro a mikrostrukturu ocelí určených     
ke kování. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 

1.4.1 Parametry lití 

Počet parametrů lití, které se v dnešní době běžně sledují a zaznamenávají je velké 

množství. Mnoho z nich zatím dnes neumíme využít. 

Na základě znalostí závislostí parametrů tepelných procesů na parametrech lití je možné 

stanovit, které vady může způsobit daný parametr odlévání či licího stroje. Příklady možných vad 

dle vybraných parametrů [9]: 

 Vysoká teplota přehřátí: rozměrové deformace, středové trhliny, staženina, středová 

porezita, středová segregace 

 Vysoká rychlost lití: rozměrové deformace, středové trhliny, staženina, středová 

porezita, středová segregace 

 Nízká rychlost lití: středové trhliny, staženina, středová porezita, středová segregace 

 

 

Obr. 23: Závislost stupně porezity a staženiny na rychlosti lití (formát 380 x 490 

mm) [16] 

Na obr. 23 je vidět závislost stupně porezity a staženiny na rychlosti lití u formátu 380 x 

490 mm [16]. Je zcela zřejmé, že je nutno hledat optimální parametry lití pro minimalizaci 

takovýchto vad.  

Základním předpokladem pro omezování segregací je minimalizace přehřátí oceli 

v mezipánvi. Při nízkém přehřátí je širší pásmo rovnoosých krystalů, viz obr. 24. Nízké přehřátí 

může být ovšem problematické, pokud je delší doba lití nebo je zhoršená izolace oceli v mezipánvi 

nebo licí pánvi. Téměř vyloučeno je dosažení nízkého přehřátí u první tavby v sekvenci. 
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Obr. 24: Závislost podílu oblasti rovnoosých krystalů na přehřátí oceli [29]  

Autoři [29] rovněž studovali středovou morfologii sochorů (kv. 125 mm) pro různou 

úroveň přehřátí oceli v mezipánvi v rozsahu 9 – 47 oC. Z obr. 25 je patrné, že se snižujícím se 

přehřátím klesá i intenzita segregačního pásu. Při přehřátí 21 oC již nejsou pozorovány přemostění 

a při přehřátí 9 oC se ve středu sochoru vyskytovaly tenké segregační pruhy tvaru písmene V a 

vykazovaly vysoký obsah uhlíku. 

 

Obr. 25: Baummanovy otisky podélných řezů sochorů pro různá přehřátí oceli [29]  

Dalším parametrem pro rovnoměrné rozložení obsahu uhlíku po průřezu je sekundární 

chlazení vyšší intenzity. Avšak při větších odlévaných formátech může docházet k nežádoucím 

povrchovým trhlinám. 

Rovněž rychlost lití má významný vliv. Při vyšší rychlosti lití je i větší délka tekutého jádra 

(metalurgická délka) a může docházet k přemosťování a tvorbě takzvaných mini-ingotů [4]. 

Je zcela zřejmé, že požadované kvality plynule litého předlitku nelze dosáhnout 

samostatným řízením jednotlivých parametrů lití, ale musí to být vhodná kombinace všech 
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parametrů. Například práce [16] se zabývá hledáním optimální kombinace M-EMS, F-EMS a 

rychlosti lití. Na obr. 26 jsou uvedeny různé stupně makrosegregace pro různé rychlosti lití a dvě 

různé vzdálenosti [16]. Z obrázků vyplývá, že nejnižšího stupně segregace bylo dosaženo při 

rychlosti lití 0,52 m/min ve vzdálenosti konce F-EMS. 

 

Obr. 26: Stupeň segregace pro různé vzdálenosti od menisku a pro různé  rychlosti 

lití [16]  

1.4.2 Elektromagnetické míchání oceli 

V současnosti již základním nástrojem pro další potlačení segregačních dějů v průběhu 

plynulého odlévání oceli je elektromagnetické míchání. Jedná se o využití elektromagnetického 

pole cívek umístěných okolo odlévaného předlitku, které v tavenině indukují vířivé proudy. 

Vzájemná interakce mezi indukovaným proudem a magnetickým polem cívek generuje vznik tzv. 

Lorentzovy síly, která rozpohybuje tekutou ocel ve směru indukovaného magnetického pole. 

Lorentzova síla se indukuje především v blízkosti povrchové vrstvy a směrem do středu předlitku 

prudce klesá, 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 [70]. 

Zásadním předpokladem použití 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 všechny komponenty nacházející se mezi cívkou a odlévaným 

předlitkem vyrobeny z nemagnetických materiálů. 

1.4.2.1 Typy elektromagnetických míchačů oceli 

Existují tři základní varianty elektromagnetických míchačů: 

 M-EMS (mould electromagnetic stirrer), který je umístěn v krystalizátoru 

 S-EMS (strand electromagnetic stirrer), umístěný v zóně sekundárního chlazení 

 F-EMS (final electromagnetic stirrer), umístěný těsně před koncem metalurgické 

délky 
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Nejpoužívanějším typem míchačů je M-EMS. Míchač je umístěn přímo v krystalizátoru 

(nebo může být umístěn mimo něj při lití více formátů) a má pozitivní přínos na povrchovou a 

podpovrchovou kvalitu odlévaného předlitku. Pozitivně ovlivňuje natavování licího prášku, 

zrovnoměrňuje odvod tepla po obvodu krystalizátoru a tím i snižuje riziko vzniku průvalu. Pohyb 

taveniny urychluje pokles přehřátí v prvotních fázích tuhnutí a ulamuje špičky kolumnárních 

krystalů a rozšiřuje pásmo rovnoosých krystalů. 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 před koncem metalurgické délky. Pro jeho 

umístění je důležité dosahovat určitého podílu tuhé fáze v jádru předlitku. Pro instalaci F-EMS 

jsou zde dvě hlavní podmínky: 

- Existence dynamického modelu tuhnutí, který bude predikovat délku tekutého jádra 

- F-EMS musí být pohyblivý 

Zařazením F-EMS do licího oblouku je však možné výrazně snížit tvorbu V-segregací, neboť 

rozmíchává zbytkovou taveninu. 

Nejmoderněji vybavená zařízení plynulého odlévání oceli mají M-EMS 

s elektromagnetickou brzdou (EMBr), která umí zabrzdit pohyb taveniny v oblasti menisku a tím 

částečně eliminovat negativní účinky M-EMS, tedy opotřebení ponorné výlevky a vtahování licího 

prášku do oceli i při vyšší intenzitě míchání. 

1.4.2.2 Vliv M-EMS na průběh tuhnutí 

Hlavní přínos elektromagnetického míchání umístěného v krystalizátoru vidí většina 

autorů v urychlování poklesu přehřátí v prvotních fázích tuhnutí, tvorbě rovnoměrné tloušťky licí 

kůry a ulamování špiček dendritů, které pak slouží jako zárodky pro následný růst rovnoosých 

krystalů. Výsledkem je širší pásmo rovnoosých krystalů, které lépe přerozdělují rozpuštěné prvky, 

čímž jsou segregační jevy značně potlačeny. Díky elektromagnetickému míchání je možno zajistit 

určitého podílu rovnoosých krystalů i při velmi vysokém přehřátí oceli (obr. 27).  

Když bylo elektromagnetické míchání zaváděno do praxe tak existovala představa, že 

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

generovaný pohyb taveniny ulamuje špičky dendritů a zastavuje solidifikační růst. Tato představa 

je znázorněna na obr. 28. Podle ní by elektromagnetické míchání vytvářelo ostrý přechod mezi 

zónou kolumnárních krystalů a rovnoosou strukturou. Ve skutečnosti však přechod mezi 

rovnoosou a kolumnární strukturou není skokový, ale obě struktury mísí v přechodové oblasti. 

Elektromagnetické míchání tak pouze urychluje přechod z jedné struktury na druhou. 



    32 

 

 

CUPEK, J.: Vliv technologických parametrů plynulého odlévání oceli na makro a mikrostrukturu ocelí určených     
ke kování. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 

 

Obr. 27: Podíl rovnoosé  struktury pro různá přehřátí u míchané a nemíchané oceli 

[71]  

 

Obr. 28: Ulamování špiček dendritů  a utváření rovnoosé struktury  

Utváření přechodové oblasti mezi kolumnární a rovnoosou strukturou vlivem 

elektromagnetického míchání dle [36] je uvedeno na obr. 29, podle nějž dochází postupně 

k následujícím dějům: 

- Nad elektromagnetickým míchačem v tavenině existuje teplotní gradient, který může 

být celkem vysoký a způsobuje 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 rovněž způsobuje odklonění směru růstu 

dendritů. 

- Po opuštění zóny elektromagnetického míchání může přetrvávat stále částečný pohyb 

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

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



    33 

 

 

CUPEK, J.: Vliv technologických parametrů plynulého odlévání oceli na makro a mikrostrukturu ocelí určených     
ke kování. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 

směrem do středu předlitku a dojde k rozšíření pásma mezi solidem a likvidem. 

Krystalický růst 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 vznik a růst rovnoosých krystalů i dále od rozhraní 

prvotní solidifikace. 

Výše uvedeným mechanismem použití elektromagnetického míchání lze vysvětlit 

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

charakteristická odkloněním směru růstu primárních dendritů od původního směru (obr. 30a). 

Avšak při dostatečně vysokých intenzitách odvodu tepla z tuhnoucího předlitku si některé 

kolumnární krystaly mohou udržet svoji původní orientaci růstu i za zónou účinku 

elektromagnetického míchače (např. bod x na obr. 30b), takže mohou postupovat v původním 

směru i hlouběji do středu předlitku. 

 

Obr. 29: Změny teplotního profilu v  průběhu elektromagnetického míchání oceli a 

jeho vliv na utváření rovnoosé struktury v různých místech [36]  

Deformace dendritických zrn účinkem elektromagnetického míchání má i negativní 

důsledek, což je formování mezidendritických trhlin, kdy spojením dvou okolních dendritů dojde 

k uzavření určitého objemu taveniny, která se po utuhnutí smršťuje a vytváří prázdný prostor. 

Mezidendritické trhliny se dle [51] formují při teplotách blízkých solidu, kdy má ocel téměř 

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

taveniny je proto míchaná ocel charakteristická větším množstvím drobných trhlin, které se 

vyskytují v místech největšího působení elektromagnetického míchače. Dle [25] lze vhodným 

nastavením parametrů míchání zamezit vzniku těchto trhlinek. 
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Obr. 30: Průběhy dendritického růstu v  místě účinku elektromagnetického 

míchání oceli [36]  

V případě vzniku turbulentního proudění taveniny vyvolaného elektromagnetickým 

mícháním může dále docházet k ulamování bočních ramen dendritů, které se stávají nukleačními 

zárodky pro další rovnoosý růst (obr. 31). Dle [36] 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 

může být očekáván v celém průběhu tuhnutí předlitku. 

 

Obr. 31: Vytavování a ulamování  bočních ramen dendritů turbulentními proudy 

taveniny [72]  

Různí autoři popisují celou řadu konkrétních aplikací elektromagnetických míchačů 

v horní části licího oblouku, kdy je hodnocen vliv intenzity míchání oceli na kvalitu předlitků, tj. 

centrální necelistvost, vznik podpovrchových trhlinek, podíl rovnoosé struktury a hlavně 

makrosegregace. Typickým příkladem může být např. práce [73], kde byla měněna intenzita 

elektromagnetického míchače M-EMS v krocích 220, 310 a 400 A u vysokouhlíkové oceli (obsah 

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

při poměrně velkých rozdílech intenzity míchání nebyly zásadní rozdíly v podílu rovnoosé 

struktury (obr. 32) a tvaru středové morfologie (obr. 33), což neodpovídá dříve uvedenému. Podíl 

rovnoosých krystalů byl dle autorů téměř konstantní proto, že jeho maxima s největší 

pravděpodobností mohlo být dosaženo již při intenzitě 220 A, takže hlavní změnu lze očekávat 

při nižších intenzitách, než použitého minima 220 A. Podobná pozorování potvrzují také jiní autoři 

a) b) 
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[74] (viz obr. 34). V případě středové morfologie však autoři [73] nalezli rozdíly v konzistentnosti 

rovnoosé struktury a hrubosti rozvětvení dendritů v rovnoosé zóně, které byly při vyšších 

proudech vhodnější. Díky vyšší stálosti rovnoosé struktury a jemnějším dendritům tak bylo při 

vyšších intenzitách míchání možno dosahovat nižšího obohacení středové oblasti předlitku o 

uhlík, který se v podélném směru navíc méně měnil (viz obr. 35). Nižší obohacení metalurgické 

osy o uhlík ve středu předlitku a jeho nižší rozptyl v podélném směru pozorují také další autoři, 

kteří hodnotili vliv elektromagnetického míchání na průběh segregací. 

 

Obr. 32: Vliv intenzity míchání M-EMS v rozmezí 220-400 A na podíl rovnoosé 

struktury [73]  

 

Obr. 33: Vliv intenzity míchání M-EMS na středové uspořádání  [73]  

 

Obr. 34: Vliv intenzity míchání na podíl rovnoosých krystalů [ 74]  



    36 

 

 

CUPEK, J.: Vliv technologických parametrů plynulého odlévání oceli na makro a mikrostrukturu ocelí určených     
ke kování. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 

 

Obr. 35: Rozložení uhlíku po délce předlitku pro různé intenzity M -EMS [73] 

Uvedené příklady ukazují, že pozitivní přínos elektromagnetického míchání oceli může být 

na první pohled skrytý. Zásadní rozdíly ve struktuře plynule litých předlitků jsou nacházeny spíše 

autory, kteří mezi sebou porovnávají nemíchanou a míchanou ocel. Při absenci 

elektromagnetického míchání se ve středu předlitků běžně nacházejí výrazné staženiny (obr. 36), 

které jsou výsledkem tvorby mini-ingotů, se kterými souvisí také segregační děje. Snížení četnosti 

staženin znamená, že vytváření přemostění uzavírajících jednotlivé mini-ingoty nastává 

v pozdějším údobí tuhnutí, až za koncem účinku míchání, navíc doplňování tekuté oceli do středu 

předlitku musí být také snadnější.  

 

Obr. 36: Středová kvalita nemíchaných  a míchaných plynule litých předlitků [35]  

 

Obr. 37: Rozložení uhlíku v  příčném řezu předlitku pro míchanou a nemíchanou 

ocel [22]  

Vlivem elektromagnetického míchání na charakter prstence negativní středové segregace 

se pak zabývali autoři [22], kteří sledovali rozdíl v obsahu uhlíku ve středu předlitku rozměru 

170 x 170 mm pro míchanou a nemíchanou vysokouhlíkovou ocel. Použitím 
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elektromagnetického míchání bylo pozorováno snížení obohacení metalurgické osy o uhlík, což 

je v souladu s dřívějšími rozbory, při současném zploštění prstence negativní segregace – viz 

obr. 37. Změna koncentračního profilu byla v dobré korelaci s jemností struktury 

charakterizované vzdáleností primárních dendritů (obr. 38), což zde již také bylo zmíněno. 

 

 

Obr. 38: Vzdálenost primárních dendritů v příčném řezu předlitku pro míchanou a 

nemíchanou  ocel [22]  

 

Obr. 39: Rozložení uhlíku podél nemíchaného a míchaného plynule litého 

předlitku [3]  

Elektromagnetické míchání se tedy projevuje snížením obohacení středové oblasti o 

rozpuštěné prvky. Protože však elektromagnetické míchání oceli vytváří nové zárodky pro 

následný rovnoosý růst, je v podstatě původní středová segregační oblast pouze rozmělněna 

v širším pásmu ve formě jistých mini-makrosegregací. Rozdíl v koncentračním rozdělení 

rozpuštěných prvků u míchaných a nemíchaných předlitků je zřejmý z obr. 39, kdy u 

nemíchaného předlitku se v příčném směru nachází pozitivní segregační špička jen v samotném 
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středu předlitku. Použitím elektromagnetického míchání je segregační špička výrazně nižší, 

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

představují středy zmíněných mini-makrosegregací. 

1.4.3 Redukce průřezu  

Cílem technologie redukce průřezu je drobná změna rozměru předlitku v samém závěru 

tuhnutí. Změna rozměru je z důvodu kompenzace smrštění. Princip je znázorněn na obr. 40. 

 

 

Obr. 40: Znázornění vlivu technologie redukce průřezu na tuhnutí  [37] 

Většinou se jedná o instalaci několika válců v zóně finálního tuhnutí, které postupně 

stlačují odlévaný předlitek. V některých případech se využívá stávajících válců tažně-rovnací 

stolice, avšak ta nebývá dostatečně dlouhá. V závěru tuhnutí dochází ke smršťování a ke 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. Pomocí technologie redukce průřezu dochází ke kompenzaci smrštění a vznik 

středových kanálků lze výrazně potlačit, takže zde nevzniká negativní tlak, který by nutil 

zbytkovou taveninu proudit do zformovaných volných oblastí. Použitím technologie redukce 

průřezu odlévaného předlitku je tak možno dosáhnou eliminace obohacení metalurgické osy o 

segregující prvky a potlačení tvorby doprovodných V – segregací. 

 Na obr. 41 je uveden rozdíl v morfologii pro kruhový předlitek mezi běžnou technologii a 

technologií redukce průřezu. 
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Obr. 41: Podélný makrolept kruhového předlitku průměru 230 mm  s (a) a bez (b) 

použití technologie redukce průřezu [19]  

Velmi důležitou podmínkou pro použití technologie redukce průřezu je jeho aplikace 

v přesném místě. Záleží na mnoha parametrech. Na obr. 42 jsou uvedeny příklady makroleptů 

dle použitých parametrů lití i mačkání.   

 

 

Obr. 42: Ukázky makroleptů podélných řezů sochoru kv. 150 mm dle různých 

parametrů lití a mačkání [45] 

Pokud nejsou splněny přesné podmínky pro použití technologie redukce průřezu, pak 

může dojít k úplné destrukci středové oblasti v podobě tvorby trhlin (obr. 42 vpravo) [45]. Pro 

použití této technologie je využití dynamického modelu tuhnutí nezbytnou nutností. 

1.4.4 Tangenciální výlevky 

Cílem použití tangenciální výlevky je rozpohybovat taveninu v krystalizátoru při výtoku 

z ponorné výlevky. Schéma tangenciální ponorné výlevky je na obr. 43 [58].  
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Obr. 43: Schéma tangenciální ponorné výlevky [58]  

Princip spočívá ve zhotovení otvorů pod určitým úhlem a proudící tavenina rozpohybuje 

ocel v krystalizátoru. Tato technologie zřejmě může nahradit elektromagnetické míchání 

v krystalizátoru buď částečně nebo zcela.  

 

Obr. 44: Segregace C a S pro normální a tangenciální ponornou výlevku  

Dle autorů [58] je vliv použití tangenciální výlevky na stupeň segregace uhlíku velmi 

výrazný, což je dokladováno na obr. 44. Není však jasné, zda je to čistý vliv výlevky nebo 

kombinace více vlivů, jelikož autoři [58] rovněž zkoumali kombinovaný vliv tangenciální výlevky 

s elektromagnetickým mícháním ve směru rotace výlevky a v protisměrném proudění i 

v kombinaci s F-EMS. 

Použití tangenciálních výlevek však nese několik úskalí. Prvním je, že tavenina 

v krystalizátoru se pohybuje bezprostředně pod hladinou (v závislosti na ponoru výlevky) a tím 

pádem je zvýšené riziko penetrace licího prášku do oceli. Dalším úskalím je životnost keramiky. 

Po sebemenším opotřebení výtokových otvorů, výlevka ztrácí schopnost rozpohybovat taveninu 

v krystalizátoru v požadovaném horizontálním směru.  
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1.5 Souhrn literárních poznatků 

První část disertační práce byla věnována analýze dostupných literárních údajů o průběhu 

tuhnutí oceli a tvorbě makrosegregační struktury v plynule litém předlitku s hlavním důrazem na 

vliv elektromagnetického míchání oceli v krystalizátoru. Souhrnně lze uvést: 

1. Makrosegregační struktura v plynule litém předlitku je dána koncentračními rozdíly jak 

v příčném, tak i podélném směru. 

2. Pro příčný směr je charakteristické, že koncentrační profil vykazuje segregační maximum, 

které se nachází v metalurgické ose, která je obklopena prstencem negativní středové 

segregace, dále směrem k povrchu předlitku koncentrace rozpuštěných prvků opět roste a 

blíží se tavební analýze. 

3. V podélném směru dochází ke zvyšování obsahů rozpuštěných segregujících prvků hlavně v 

metalurgické ose. Tato koncentrace se však podél předlitku značně mění, přičemž je 

doprovázena tvorbou více či méně zřetelnými V-segregacemi. 

4. K vytvoření konečné makrosegregační struktury dochází vlivem solidifikačního smrštění 

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

nasávána zbytková tavenina vysoce obohacená o segregující prvky. 

5. Nejdůležitějším parametrem pro minimalizaci tvorby segregací je nízké přehřátí oceli, které 

urychluje přechod z kolumnárního na rovnoosý růst. Vyšší podíl rovnoosé struktury je 

důležitý pozitivní faktor, neboť rovnoosá struktura je schopna lépe přerozdělovat rozpuštěné 

prvky v objemu předlitku. 

6. Podobného účinku se však dá docílit rovněž použitím elektromagnetického míchání oceli, 

které zlepšuje odvod tepla a přispívá k rozptýlení přehřátí v prvotní fází tuhnutí. Nicméně 

účinek elektromagnetického míchání má na průběh tuhnutí slabší vliv než samotné přehřátí 

oceli. 

7. Aplikace elektromagnetického míchání v krystalizátoru rozšiřuje délku kašovité oblasti, tzn. 

způsobuje zkrácení metalurgické délky křivky likvidu při současném zachování původní délky 

křivky solidu. V oblasti kašovité hmoty dochází k růstu rovnoosých krystalů. Hlavní příčinou 

je změna teplotního gradientu přímým působením elektromagnetického pole.  

8. Použití elektromagnetického míchání v krystalizátoru má následující pozitivní účinky: zvýšení 

podílu oblasti rovnoosých krystalů, snížení koncentrace rozpuštěných prvků ve středové 

oblasti, snížení středové porozity, zjemnění struktury ve středové oblasti, zrovnoměrnění 

odvodu tepla a tím zrovnoměrnění tloušťky licí kůry. 

9. Elektromagnetické míchání však přináší i několik negativních účinků. Zřejmě 

nejvýznamnějším je tvorba pásma ochuzeného o rozpuštěné prvky vlivem nadměrného 

pohybu taveniny, zvaném „bílý proužek“. Dalšími negativními důsledky aplikace 

elektromagnetického míchání jsou tvorba mezidendritických trhlin vzniklých v důsledku 

deformace primárních dendritů, nadměrné opotřebování ponorných výlevek a strhávání 

licího prášku z hladiny v krystalizátoru. 
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10. Dalším možným způsobem potlačení makrosegregačních jevů je aplikace technologie 

redukce průřezu, kdy tlakové síly přítlačných válečků kompenzují smršťování oceli a zabraňují 

proudění zbytkové taveniny, přesycené o segregující prvky do formujících se volných oblastí. 

Tato technologie je však velmi citlivá na přesnost umístění působení tlakových sil válečků.  

11. Dalším možným způsobem potlačení makrosegregačních jevů je použití tangenciálních 

ponorných výlevek, u kterých výstupní otvory jsou zhotoveny pod určitým úhlem a do 

krystalizátoru přitékající ocel rozpohybuje taveninu. U této technologie je několik úskalí: 

postupnou erozí výtokových otvorů se mění úhel výtoku a tavenina se přestává pohybovat 

v požadovaném horizontálním směru, vyšší nebezpečí strhávání licího prášku v porovnání 

s elektromagnetickým míchačem v krystalizátoru. 
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2 Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce je studium, ověření a optimalizace parametrů lití 

kruhových kontislitků o průměru 525 mm z hlediska dosažení vhodné mikro a makrostruktury u 

značek ocelí určených ke kování, resp. ke kování a válcování, jako jsou oceli určené pro výrobu 

celistvých železničních kol a velkých prstenců pro výrobu ložiskových, popř. ozubených kroužků 

s omezením negativního vlivu na finální výrobek. 

Jednotlivé fáze řešení disertační práce lze definovat následovně: 

– Rozbor parametrů blokového zařízení plynulého odlévání oceli, které mohou mít vliv 

na vnitřní kvalitu kruhových kontislitků 

– Vytvoření metodiky experimentů 

– Provedení experimentálních analýz, sledování vlivu různých nastavení parametrů ZPO 

na: 

o Rozložení obsahu uhlíku po průřezu předlitku 

o Velikost zóny rovnoosých krystalů 

o Vznik trhlin nebo segregačních pruhů v mezilehlé vrstvě 

– Zpracování a vyhodnocení výsledků 

– Stanovení teploty solidu a likvidu pro značku 42CrMo4 

– Zpracování a diskuze dosažených výsledků, definování možných opatření pro 

optimalizaci technologie plynulého odlévání kruhových předlitků průměru 525 mm. 

Hlavní přínos disertační práce bude v získání ucelených informací o vlivu nejdůležitějších 

parametrů na vnitřní kvalitu plynule litých kruhových předlitků s ohledem na minimalizaci 

negativního dopadu na vlastnosti finálních výrobků. Budou rovněž definovány procesní 

parametry licího stroje pro pozitivní ovlivnění kvality výrobků.   
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3 Experimentální část 

Disertační práce je zaměřena na studium tvorby makrosegregací uhlíku během 

konkrétních podmínek plynulého odlévání oceli. Pozornost je věnována především parametrům 

elektromagnetického míchání oceli v krystalizátoru M-EMS na charakter makrosegregačního 

uspořádání po průřezu kruhového předlitku s ověřením na finální výrobek ve spolupráci s 

odběratelem. 

Experimenty byly zaměřeny na dva typy ocelí: 

• oceli pro výrobu celistvých železničních kol 

• oceli pro výrobu obručí, sloužících pro výrobu součástek pro turbíny větrných 

elektráren 

U každého z typů ocelí je kladen důraz na homogenitu obsahu uhlíku, avšak v rozdílných 

oblastech. U oceli pro výrobu celistvých železničních kol se jedná o dosažení vysoké homogenity 

v oblasti od povrchu do poloviny poloměru, a to z toho důvodu, že věnec celistvého železničního 

kola je kalen a pokles obsahu uhlíku, tzv. negativní segregace, ovlivňuje dosahovanou tvrdost. 

U ocelí určených pro výrobu velkých obručí, u kterých je mnohdy na vnitřním obvodu 

vnitřní ozubení nebo drážka pro ložiskové tělísko, je velmi důležitá homogenita obsahu uhlíku ve 

středové oblasti. Důvodem je indukční kalení nebo cementování jak ozubení, tak i drážky pro 

ložiskové tělísko a vysoká heterogenita obsahu uhlíku způsobuje praskání a tím i znehodnocení 

konečného výrobku. 

Pozornost je věnována především vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného 

v krystalizátoru (M-EMS) na charakter 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 výsledky dosahovaných u naších odběratelů. Ne vždy se však podařilo od 

odběratelů obdržet relevantní údaje, ve většině se jednalo o komentář „vyhovuje – nevyhovuje“. 

U dvou modifikací značky 42CrMo4 (A a B dle tab. 4) byly stanoveny teploty solidu a likvidu, 

pro ověření správnosti výpočtu dle vzorce od dodavatele ZPO. 

Všechny experimenty se prováděly pouze u plynule litých předlitků o průměru 525 mm a 

cílem je optimalizace parametrů míchání, následná verifikace a trvalé zavedení do provozu. 

3.1 Popis a problematika zkoumaného objektu 

Experimentální práce byly realizovány na blokovém zařízení plynulého odlévání oceli 

radiálního typu s plynulým rovnáním a s poloměrem zakřivení 14 m. Dané zařízení plynulého 

odlévání oceli (dále jen ZPO) je vybaveno jednou mezipánví a pěti licími proudy s roztečí 1500 

mm. Na ZPO je možno odlévat více formátů; jeden pravoúhlý 300 x 350 mm a čtyři kruhové 

formáty o průměrech 320 mm, 410 mm, 470 mm a 525 mm. Všechny krystalizátory jsou trubkové, 
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radiální. Krystalizátory průměrů 410 mm a 525 mm jsou vybaveny elektromagnetickým 

mícháním, míchače jsou umístěny přímo ve skříni krystalizátoru a označujeme je M-EMS. Délka 

krystalizátoru průměru 525 mm je 600 mm, M-EMS je umístěn v jeho spodní části. Dopadové 

místo do mezipánve je umístěno mezi licím proudem č. 3 a licím proudem č. 4, jedná se tedy o 

nesymetrické lití, retenční časy krajních licích proudů č. 1 a č. 5 jsou rozdílné.  

 

 

Obr. 45: 3D model blokového ZPO, licí proudy 2 – 4  

Na blokovém ZPO se odlévá široká škála značek oceli s obsahem uhlíku od 0,05 % až do 

1 % a s celkovým součtem obsahů legujících prvků až do 6 %. Odlévané předlitky jsou používány 

z 80 % k válcování polotovarů a finálních výrobků v tratích TŽ, a.s. a z 20 % slouží k přímému 

prodeji odběratelům, zejména výrobcům železničního dvojkolí a kovárnám. 

Experimentální práce byly zaměřeny na hodnocení rozložení obsahu uhlíku po příčném 

průřezu pro výše zmíněné dva typy oceli. Zkoumané značky oceli pro výrobu celistvých 

železničních kol jsou uvedeny v tab. 2 a tab. 3 a značky oceli pro výrobu obručí, sloužících pro 

výrobu součástek pro turbíny větrných elektráren jsou uvedeny v tab. 4. 
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Tab. 2:  Typické chemické složení značek oceli pro výrobu celistvých železničních kol dle 

normy ČSN EN 13262 [obsahy prvků v hm. %] 

Značka C Mn Si Cr Ni Mo 

ER7 0,51 0,74 0,30 0,25 - - 

ER8 0,54 0,74 0,30 0,25 - - 

ER9 0,57 0,74 0,30 0,25 - - 

Tab. 3:  Typické chemické složení značek oceli pro výrobu celistvých železničních kol dle 

normy AAR M-107 [obsahy prvků v hm. %] 

Značka C Mn Si Cr Ni Mo 

CLASS B 0,66 0,85 0,32 0,26 - - 

CLASS C 0,73 0,77 0,22 0,21 - - 

Tab. 4:  Typické chemické složení modifikací značky oceli 42CrMo4 dle specifikací 

odběratelů [obsahy prvků v hm. %] 

Modifikace C Mn Si Cr Ni Mo 

A 0,42 0,73 0,28 1,12 - 0,22 

B 0,44 0,85 0,35 1,15 0,22 0,20 

C 0,44 0,80 0,28 1,08 - 0,25 

D 0,46 0,85 0,30 1,10 0,50 0,28 

V tab. 5 a tab. 6 jsou uvedeny základní výchozí parametry lití pro tyto značky oceli, které 

byly používány před zahájením experimentálních prací. 

Tab. 5:  Základní parametry lití pro značky oceli pro výrobu celistvých železničních kol 

Parametr Hodnota 

Průměr předlitku (mm) 525 

Frekvence M-EMS (Hz) 0 

Proud M-EMS (A) 0 

Rychlost lití při přehřátí do 40 st. (m/min) 0,32 

Rychlost lití při přehřátí 41 – 45 st. (m/min) 0,30 

Rychlost lití při přehřátí nad 46 st. (m/min) 0,28 

Doporučené přehřátí 10 – 60 
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Tab. 6:  Základní parametry lití pro značku oceli 42CrMo4 a její modifikace 

Parametr Hodnota 

Průměr předlitku (mm) 525 

Frekvence M-EMS (Hz) 3 

Proud M-EMS (A) 100 

Rychlost lití při přehřátí do 40 st. (m/min) 0,32 

Rychlost lití při přehřátí 41 – 45 st. (m/min) 0,30 

Rychlost lití při přehřátí nad 46 st. (m/min) 0,28 

Doporučené přehřátí 10 – 60 

 

Jak již bylo zmíněno dříve, uhlík patří mezi nejvíce segregující prvky. Na zkoumání jeho 

rozložení po průřezu je věnováno hodně pozornosti. Jedním z hlavních nástrojů na 

zrovnoměrnění obsahu uhlíku je použit elektromagnetický míchač v krystalizátoru. Stanovení 

obsahu po průřezu je však velmi náročné na přípravu vzorků jak finančně, tak hlavně časově.  

Typické výsledky měření jsou uvedeny na obr. 46, ze kterého jsou patrné segregační jevy 

uhlíku, jehož obsah je ve středové oblasti nejvyšší. Výsledky jsou pro elektromagneticky 

míchanou ocel. 

 

Obr. 46:  Rozložení obsahu uhlíku při použití M -EMS [3] 

Pokles obsahu uhlíku v oblasti pod povrchem je způsoben negativní segregací. Pokud není 

použit elektromagnetický míchač oceli, pak taková negativní segregace nevzniká. Tuto skutečnost 
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lze dokladovat na provedených experimentech na předlitcích průměru 410 mm, uvedených na 

obr. 47. 

 

  

Obr. 47:  Rozložení obsahu uhlíku pro různé parametry míchání  

Na rozložení obsahu uhlíku má velmi výrazný vliv použití elektromagnetického míchače. 

Na obr. 47 je zobrazen obsah uhlíku pro míchaný a nemíchaný stav. V případě míchání je zcela 

zřejmý rozdíl v ose předlitku, kde obsah uhlíku je téměř totožný s tavebním obsahem, na rozdíl 

od nemíchaného kontislitku, kde obsah uhlíku v ose je výrazně vyšší. Nutno však podotknout, že 

není pravidlem, že při použití elektromagnetického míchače není žádná středová segregace. Je 

velmi obtížné stanovit obsah uhlíku přímo ze středu, protože metalurgická osa není obvykle 

totožná s geometrickou a rovněž ve středové oblasti se vyskytují různé nehomogenity a oblasti 

s porezitou a při našich měřeních se vyskytují obsahy uhlíku v rozmezí od 0,5 až 1,5 násobku 

tavebního obsahu C. 

Za povšimnutí stojí rozdílnost obsahu uhlíku ve vzdálenosti 2 až 7 cm od povrchu 

předlitku, kdy v případě použití míchače je obsah uhlíku výrazně nižší. Zřejmě se jedná o negativní 

segregaci, rovněž zdokumentovanou v [3] a na obr. 46.  

 

V tab. 7 jsou uvedeny základní parametry elektromagnetického míchače M-EMS. 

Tab. 7:  Základní parametry elektromagnetického míchače 

Parametr Hodnota 

Frekvence (Hz) 1-5 

Napětí (V) 415 

Proud (A) 0-300 

Typ míchače rotační 
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3.2 Vliv elektromagnetického míchání oceli na makrosegregaci uhlíku 

u oceli určených pro výrobu celistvých železničních kol 

Pro studium vlivu elektromagnetického míchání oceli na makrosegregaci uhlíku bylo 

aplikováno několik nastavení elektrického proudu a frekvence. Vlivy jednotlivých nastavení byly 

poté vyhodnoceny na základě provedených analýz uhlíku a makrostruktury. 

3.2.1 Popis experimentů 

3.2.1.1 Odběr vzorků 

Odběr vzorků pro vyhodnocování experimentů byl vždy prováděn na ZPO, kde po ražení 

předlitku bylo provedeno upálení vzorku o tloušťce 5 – 10 cm, tak jak je znázorněno na obr. 48. 

Velmi důležité je, že pálení vzorku bylo prováděno až po ražení, tedy po značení čísla tavby a 

dalších údajů na předlitek za tepla, a je tedy vždy známá orientace vzorku vůči směru lití i vůči 

malému a velkému rádiu. Schéma ražení je uvedeno na obr. 49. V úpravně byla z plochy řezu 

odstraněna vrstva nejméně 1 cm, a to z toho důvodu, aby hodnocená oblast nebyla ovlivněna 

místním přehřátím, způsobeným pálením vzorku. 

 

Obr. 48: Schéma odběru vzorku pro hodnocení makrostruktury a rozložení obsahu 

uhlíku po průřezu.  

 

Obr. 49: Schéma ražení předlitku za tepla.  

Směr lití

Předlitek Ø525 mm

Vzorek, tloušťka 5-10 cm
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Vzorky pro hodnocení byly vždy odebírány podle přesného určení, tedy z konkrétního 

předlitku (číslo tavby, číslo licího proudu, pořadí předlitku), na kterém byl experiment prováděn. 

3.2.1.2 Stanovení obsahu uhlíku po průřezu 

Na obr. 50 je znázorněn způsob vrtání pro stanovení rozložení obsahu uhlíku po průřezu 

v předlitku průměru 525 mm. Vrtání je prováděno vždy až po vyhodnocení Baumannova otisku a 

hodnocení makrostruktury. Pro vrtání je používán vrták průměru 8 mm a uhlík je stanoven 

spalovací metodou na přístroji LECO. Vzhledem k náročnosti přípravy vzorků byl způsob vrtání 

upravován na základě dosavadních výsledků a zkoumaných oblastí příčných řezů předlitků.  

 

Obr. 50: Ukázka vrtání pro stanovení rozložení obsahu uhlíku po průřezu předlitku  

průměru 525 mm   

Vzhledem ke skutečnosti, že tyto experimenty byly prováděny u několika značek oceli, 

s různým obsahem uhlíku, není v grafech uváděn obsah uhlíku, ale bezrozměrový koeficient 

segregace ri, který byl vypočítáván dle vztahu:   

𝑟𝑖 =
𝐶𝑖

𝐶𝑖0
            (6) 
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kde  Ci je koncentrace prvku i (uhlíku) v měřeném místě dle plánku, % hm.  

Ci0 je nominální hodnota prvku i, v našem případě tavbový obsah uhlíku, % hm.  

3.2.1.3 Postupné kroky nastavování parametrů elektromagnetického míchání 

K nalezení optimálních parametrů elektromagnetického míchání bylo nutno provést 

několik postupných kroků. Jako prvním a zcela logickým krokem bylo srovnání výsledků rozložení 

obsahu uhlíku, resp. koeficientu segregace v předlitcích odlévaných s původním nastavením M-

EMS a v předlitcích s vypnutým EMS. 

Bylo navrženo a provedeno několik optimalizačních kroků. Na základě postupně zjištěných 

výsledků byly poté navrhovány nové parametry M-EMS. Veškeré změny parametrů byly 

směřovány do změny proudu míchače a frekvence míchače. Ačkoliv M-EMS umožňuje nastavit 

proud až 300 A, taková hodnota je nepoužitelná, protože při hodnotách elektrického proudu od 

200 A je účinek elektromagnetického míchače tak silný, že jeho důsledkem je roztočená hladina 

oceli v krystalizátoru a tím i extrémní riziko penetrace licího prášku do oceli. Experimenty tedy 

byly směřovány do rozmezí elektrického proudu 0 – 150 A a frekvence 3 – 5 Hz. 

Pro každé nastavení bylo z předlitku odebráno více vzorků a hodnoty koeficientů 

segregace byly průměrovány. 

Parametry elektromagnetického míchání, které byly označeny jako optimální byly použity 

pro verifikační tavby. Nejdříve byly vyrobeny tavby, u kterých bylo provedeno opětovné srovnání 

s nemíchaným stavem a pokud byly výsledky shledány jako vyhovující, byly vyrobeny další dvě 

tavby se stejnými parametry míchání a opět proběhne srovnání výsledků s nemíchaným stavem. 

Navíc byla provedena validace u konečného odběratele, tedy výrobce celistvých železničních kol. 

3.2.1.4 Postup validace výsledků 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.1, elektromagnetické míchání oceli způsobuje v určité 

oblasti pod povrchem předlitku negativní segregaci, která se projeví v poklesu obsahu uhlíku. 

Tento pokles je nepřijatelný u značek oceli určených pro výrobu železničních kol, protože pozice 

s nejnižším obsahem uhlíku (kolem 50 mm od okraje kontislitku) odpovídá dle normy ČSN EN 

13262 předepsanému umístění v železničním kole, kde se provádí měření tvrdosti. Dle ČSN EN 

13262, minimální hodnoty tvrdosti podle Brinella, platné pro celou oblast opotřebování věnce 

celistvého kola, musí být rovny hodnotám uvedeným v tabulce 3 této normy nebo větší. Tyto 

hodnoty se musí dosáhnout až do maximální hloubky 35 mm pod jízdní plochou kola, i když 

hloubka opotřebování je větší než 35 mm. V místě přechodu mezi věncem a deskou celistvého 

kola (bod A na obr. 51) má být hodnota tvrdosti nejméně o 10 jednotek menší, než hodnota na 

mezi opotřebení [20]. 
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Obr. 51: Místa měření na radiálním řezu věnce celistvého železničního kola. 

Legenda: 1 – mez opotřebení nebo průměr posledního soustružení; 2 – 

povrch vnitřní strany hotového kola; 3 – jmenovitý průměr [20]. 

Jak je známo, tvrdost oceli je velmi silně ovlivňována obsahem uhlíku. Pokud klesá obsah 

uhlíku v důsledku aplikace elektromagnetického míchání, nemusí dojít k dosažení očekávaných 

mechanických vlastností hotového výrobku. V takovém případě musí být opakováno tepelné 

zpracování, v horším případě může dojít k vyřazení a šrotování výrobku. Obě možnosti vedou 

k finančním ztrátám. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutno optimalizovat parametry M-EMS, 

aby nedocházelo k negativní segregaci v dané hloubce plynule litého předlitku.  

Pro provedení ověřovacích zkoušek u železničních kol byla vyrobena jedna experimentální 

tavba, u které byly 4 licí proudy nemíchány a jeden licí proud byl míchaný. K provedení 

ověřovacích zkoušek byly určeny celkem 3 železniční kola, dvě železniční kola vyrobené 

z míchaných předlitků a jedno kolo vyrobeno z nemíchaného předlitku. Pro výrobu testovacích 

kol byly vybrány stejné předlitky, ze kterých byly odebrány vzorky pro hodnocení stupně 

segregace uhlíku, které jsou uvedeny v kap. 3.2.4, obr. 58. Jako nejdůležitějším zkoušeným 

parametrem byla tvrdost ve věnci, doplňkově byla vyhodnocena tvrdost po celém profilu 

železničního kola. Plán měření tvrdosti je uveden na následujícím obr. 52. Ve stejných místech 

byl rovněž stanoven obsah uhlíku, avšak hodnoty jsou orientační, protože obsah uhlíku byl 

stanoven pomocí přenosného spektrometru, který nedosahuje přesnosti laboratorních 

stacionárních přístrojů. 
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Obr. 52: Plán měření tvrdosti železničního kola 

Na hotových železničních kolech byla rovněž provedena zkouška makrostruktury leptáním 

podle ASTM E 381-01, 10 % HNO3, a to jak ve věnci, tak i náboji železničního kola. Bylo rovněž 

provedeno i hodnocení mikrostruktury po leptání nitalem. 

3.2.2 Původní parametry míchání 

Po uvedení M-EMS do provozu se standardně míchaly všechny značky oceli. Průzkumem 

vlastností finálních výrobku (celistvých železničních kol) byl zjištěn pokles obsahu uhlíku v oblasti 

do poloviny poloměru od okraje. Na základě tohoto zjištění bylo s odběrateli dohodnuto vypnutí 

M-EMS do doby návrhu nových parametrů po optimalizaci. 

3.2.3 Optimalizace parametrů míchání  

Optimalizace parametrů nastavení míchače proběhla v několika krocích. Prvním krokem 

bylo porovnání původního nastavení M-EMS a nového nastavení, tedy vypnutého M-EMS. 
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3.2.3.1 Optimalizace – krok č. 1 

U sekvence taveb značky CLASS B byly zvoleny různé parametry nastavení M-EMS, dle tab. 

8. Výsledky pro každý vzorek jsou uvedeny v příloze 1, souhrnné výsledky v následujícím grafu. 

 

Tab. 8:  Nastavení parametrů M-EMS č. 1 

Pořadí 

tavby 
Značka 

Počet 
vzorků 

Přehřátí 

(oC) 

Rychlost 

(m/min) 

Frekvence 

(Hz) 

Proud 

(A) 

1 CLASS B 2 46 0,30 0 0 

2 CLASS B 3 29 0,32 0 0 

3 CLASS B 3 27 0,32 3 150 

 

 

 

Obr. 53: Porovnání stupně segregace C pro nemíchaný a míchaný (3 Hz, 150 A) 

stav 

Na obr. 53 je uvedeno srovnání průměrných hodnot stupně segregace pro jednotlivé 

vzdálenosti od povrchu předlitku pro nemíchaný stav (modrá křivka) a míchaný stav (hnědá 

křivka), u kterého byly použity výchozí parametry nastavení elektromagnetického míchání 

v krystalizátoru, frekvence 3 Hz a proud 150 A. Co se týče průběhu křivek, tak u modré křivky 

(nemíchaná ocel) je znatelný jak středový koncentrační pík, tak i prstenec negativní koncentrace 

v blízkosti středu. Totéž je možno pozorovat i u hnědé křivky (míchaná ocel) a navíc pokles 
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koncentrace uhlíku v oblasti pod povrchem, která odpovídá místu působení elektromagnetického 

míchání. Co se týče středového koncentračního píku, tak rozdíl mezi míchaným a nemíchaným 

stavem by měl být dle literárních poznatků výraznější. 

V grafu jsou zvýrazněny oblasti, které z hlediska použití předlitku pro výrobu celistvých 

železničních kol jsou velmi citlivé na případný pokles obsahu uhlíku, tj. v hloubce kolem 50 mm. 

Průměrná hodnota C/Co pro zvýrazněnou oblast je 0,994 pro nemíchaný stav a 0,964 pro míchaný 

stav (3 Hz, 150 A). Tento rozdíl odpovídá rozdílu obsahu uhlíku 0,015 % pro značky oceli ERx (dle 

tab. 2) a u značek typu CLASSx (dle tab. 3) je tento rozdíl 0,020 %. Takový rozdíl v obsahu uhlíku 

výrazně ovlivňuje tvrdost, která se provádí v souladu s [20]. 

Nabízí se otázka, zda je vůbec nutno používat elektromagnetické míchání oceli pro tyto 

aplikace. Vysvětlení může být na dalším obrázku. 

 

 

Obr. 54: Makrolept náboje celistvého železničního kola značky ER8 před  

obráběním. Bez použití elektromagnetického míchání při lití oceli.  

Na obr. 54 je makrolept příčného řezu náboje celistvého železničního kola značky ER8 

před obráběním. Během lití oceli nebylo aplikováno elektromagnetické míchání v krystalizátoru. 

Na makroleptu jsou poměrně výrazné segregační pruhy, které pocházejí ze středové oblasti 

původního předlitku. Tyto segregační pruhy nemusí být vždy nebezpečné. Závisí vždy na tom, zda 

se provádí UZ kontrola náboje či nikoliv. Tyto segregační pruhy mohou ultrazvuk rozptylovat nebo 

zeslabovat a byť se nejedná o žádnou trhlinu, může ultrazvukový přístroj zaznamenat UZ indikaci. 



    56 

 

 

CUPEK, J.: Vliv technologických parametrů plynulého odlévání oceli na makro a mikrostrukturu ocelí určených     
ke kování. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. 

 

Norma předepisuje takovou kontrolu pouze v případě kvalifikačních zkoušek, avšak konečný 

odběratel takou zkoušku může požadovat v plném rozsahu, tedy u všech kol. Je tedy vhodné 

aplikovat elektromagnetické míchání oceli, aby středová segregace v předlitku byla alespoň 

částečně potlačena. Nicméně primárním cílem je zabránit poklesu obsahu uhlíku v oblasti kolem 

50 mm od povrchu předlitku. 

Dílčí závěry 

- M-EMS s daným nastavením silně ovlivňuje podpovrchovou oblast, tedy místo 

působení elektromagnetického pole 

- M-EMS s daným nastavením téměř neovlivnil středovou oblast 

3.2.3.2 Optimalizace – krok č. 2 

U dalších taveb bylo použito jiné nastavení parametrů míchání dle tab. 9. u obou taveb 

v sekvenci. 

Tab. 9:  Nastavení parametrů M-EMS č. 2 

Pořadí 

tavby/LP 
Značka 

Počet 
vzorků 

Přehřátí 

(oC) 

Rychlost 

(m/min) 

Frekvence 

(Hz) 

Proud 

(A) 

2/1 ER7 1 30 0,32 3 90 

2/2 ER7 1 30 0,32 4 90 

2/3 ER7 1 30 0,32 5 90 

2/4 ER7 1 30 0,32 4 65 

2/5 ER7 1 30 0,32 5 65 

3/1 ER7 1 25 0,32 3 90 

3/2 ER7 1 25 0,32 4 90 

3/3 ER7 1 25 0,32 5 90 

3/4 ER7 1 25 0,32 4 65 

3/5 ER7 1 25 0,32 5 65 

 

U nastavení č. 2 byly zvoleny různé parametry míchání v rámci tavby tak, že na každém licím 

proudu byly jiné. Hlavním důvodem byla minimalizace ostatních vlivů, tedy rychlosti lití a 

přehřátí. Takto byly vyrobeny dvě tavby za sebou, druhá a třetí tavba v sekvenci. 
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Obr. 55: Průměrné hodnoty stupně segregace C  pro různé parametry míchání 

oceli. 

Na obr. 55 jsou vykresleny křivky stupně segregace pro průměrné hodnoty z obou taveb 

pro dané parametry elektromagnetického míchání oceli. Je zde pozorován zcela nezvyklý průběh 

křivek ve středové oblasti předlitku, kdy u parametrů 90 A/3 Hz (modrá křivka) a 90 A/4 Hz (hnědá 

křivka) je obsah uhlíku významně vyšší než u ostatních 3 parametrů, zejména u zelené křivky, 

která odpovídá parametrům 90 A/5 Hz, je pokles obsahu uhlíku až extrémní. Taková variabilita 

hodnot může svědčit o tom, že během vyhodnocování mohlo dojít k ovlivnění výsledku 

v důsledku „netrefení“ metalurgické osy a pravděpodobně taky v důsledku výskytu jevu 

miniingotu. Dle literárních poznatků se koncentrace uhlíku v metalurgické ose v podélném směru 

výrazně mění, a tedy i toto chování se může projevovat na konkrétních naměřených hodnotách 

obsahu uhlíku. Nicméně středová oblast není pro tyto značky oceli prioritou, zde je velmi důležitá 

podpovrchová oblast. Na všech křivkách, tedy pro všechny zvolené parametry míchání je zcela 

zřetelný pokles stupně segregace v oblasti pod povrchem, největší pokles je u parametrů 90 A/3 

Hz a nejmenší pokles je u parametrů 65 A/4 Hz a 65 A/5 Hz. Nicméně modrá křivka vykazuje 

anomálii, kdy v oblasti působení míchání je pokles koncentrace uhlíku nesrovnatelně vyšší, 

dokonce je vyšší, než u tavby parametry 150 A/3 Hz (obr. 54, hnědá křivka). Je tedy zřejmé, že 

nastavené parametry míchání nejsou zvoleny vhodně. Jednotlivé křivky pro každou tavbu jsou 

uvedeny v příloze 2. 

Dílčí závěry 

- Zvolené parametry míchání v kroku č. 2 nejsou optimální, nutno navrhnout další krok 

- Hodnocení středové oblasti metodikou rozložení stupně segregace se jeví jako velmi 

problematické 
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3.2.3.3 Optimalizace – krok č. 3 

Další krok ověřování byl proveden u sedmitavbové sekvence značky oceli ER9. U každé 

tavby byly jiné parametry, u šesté a sedmé tavby byly použity stejné parametry. S cílem ušetření 

času nebyl stanovován obsah uhlíku ve středové oblasti předlitku. Parametry jsou uvedeny v tab. 

10. 

Tab. 10:  Nastavení parametrů M-EMS č. 3 

Pořadí 

tavby 
Značka 

Počet 
vzorků 

Přehřátí 

(oC) 

Rychlost 

(m/min) 

Frekvence 

(Hz) 

Proud 

(A) 

1 ER9 2 46 0,30 3 150 

2 ER9 2 42 0,32 3 130 

3 ER9 2 35 0,32 3 110 

4 ER9 2 30 0,32 3 90 

5 ER9 2 35 0,32 3 70 

6 ER9 2 28 0,32 3 50 

7 ER9 2 28 0,32 3 50 

 

 

Obr. 56: Grafické znázornění stupně segregace uhlíku  – porovnání průměrných 

hodnot pro jednotlivá nastavení M -EMS. 

Na obr. 56 je znázorněn průběh stupně segregace po průřezu předlitkem, ale mimo 

středovou oblast. Hlavním důvodem vynechání hodnocení středové oblasti je šetření prostředků 
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jak časových, tak i finančních. Graf dokazuje, že s rostoucí hodnotou elektrického proudu, 

použitým pro míchání oceli, roste i negativní segregace uhlíku v podpovrchové oblasti. Největší 

negativní segregace je u hodnoty proudu 150 A – modrá křivka a koresponduje s výsledky 

uvedenými v kapitole 3.2.2.1. Na druhé straně zelená křivka, která představuje proud 50 A, 

vykazuje nejnižší negativní segregaci. 

Dílčí závěry 

- Na základě dosažených výsledků byly shledány parametry míchání – frekvence 3 Hz a 

elektrický proud 50 A, jako zcela vyhovující pro další ověřovací experiment. 

3.2.4 Verifikace nově navržených parametrů míchání 

U dvou taveb, v různých sekvencích, byla provedena verifikace nově nastavených 

parametrů. U každé z taveb byly vyhodnoceny stupně segregace uhlíku v příčných řezech, dvakrát 

u míchané oceli a dvakrát u nemíchané oceli. 

Hlavním cílem tohoto experimentu je potvrdit správnost nastavených parametrů 

elektromagnetického míchání oceli – elektrický proud 50 A a frekvence 3 Hz, srovnání s předlitky, 

které nebyly míchány a ověřit opakovatelnost výsledků. Po dohodě s konečným odběratelem 

bylo provedeno i hodnocení středové oblasti. 

 

Obr. 57: Porovnání průběhu  stupně segregace uhlíku u tavby č. 1 pro nemíchanou 

ocel a ocel s použitím M-EMS: 3 Hz, 50 A (jednotlivé křivky v  příloze 3) 

Porovnáním průběhu křivek na obr. 57 je patrné, že ačkoliv nejsou zcela totožné, tak 

žádná nevykazuje pokles obsahu uhlíku v kritické oblasti a rozdíl je zanedbatelný. Z toho vyplývá, 

že účinek elektromagnetického míchání není tak silný, aby negativně ovlivňoval koncentraci 

uhlíku ve sledované oblasti. Co se týče středové oblasti, tak průběh obou křivek neodpovídá 
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literárním poznatkům. V případě nemíchané oceli (modrá křivka) by mělo být ve středové oblasti 

výrazné koncentrační maximum obklopeno prstencem negativní koncentrace. Totéž platí pro 

míchanou ocel (oranžová). Průběh oranžové křivky je zcela netypický, kde koncentrační 

maximum je velmi široké a je mimo střed předlitku. Nelze s určitostí označit parametr, který 

ovlivňuje toto chování. Je hodně pravděpodobné, že tady vstupuje i rozměr předlitku, tedy 

průměr 525 mm. Takovým předlitkům není věnována žádná dostupná práce v oblasti segregační 

morfologie.  

 

Obr. 58: Porovnání průběhu stupně segregace uhlíku u tavby č. 2 pro nemíchanou 

ocel a ocel s použitím M-EMS: 3 Hz, 50 A (jednotlivé křivky v  příloze 4) 

Rovněž u druhé tavby jsou křivky téměř totožné - viz. obr. 58. Z toho vyplývá, že z pohledu 

obsahu uhlíku intenzita elektromagnetického míchání s novými parametry negativně neovlivňuje 

sledovanou oblast pod povrchem předlitku. Nicméně celkový průběh křivek opět není zcela 

standardní. V případě míchané oceli (oranžová křivka) je sice patrný koncentrační pík v ose 

předlitku, dokonce i obklopený prstencem negativní koncentrace, ale koncentrační maximum je 

opět mimo středovou oblast a je poměrně široké. Modrá křivka pro nemíchanou ocel je daleko 

rovnoměrnější, ale místo koncentračního píku v ose předlitku je pokles koncentrace uhlíku. 

Zda elektromagnetické míchání oceli s nově navrženou intenzitou ovlivňuje středovou 

oblast, nelze bezpečně určit. Jak již bylo popsáno dříve, s rostoucím průměrem předlitku a 

faktem, že zařízení plynulého lití oceli je radiálního typu, je velmi náročné vyhodnotit středovou 

oblast, protože geometrická osa se od metalurgické osy může lišit i o několik centimetrů. Vliv 

elektromagnetického míchání byl ověřen přímo na železničních kolech. 
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3.2.5 Validace výsledků na hotovém železničním kole 

Validace zvolených parametrů elektromagnetického míchání oceli 3 Hz/50 A byla 

provedena na železničních kolech, které byly vyrobeny z experimentální tavby č. 2 (obr. 58). Kolo 

č. 1 a kolo č. 2 bylo vyrobeno z předlitku, u kterého bylo aplikováno elektromagnetické míchání 

a kolo č. 3 bylo vyrobeno z předlitku nemíchaného. U každého z hodnocených kol byly provedeny 

série měření tvrdosti a obsahu uhlíku, a to ve čtyřech řezech železničního kola, vždy posunutých 

o 90o. Jednotlivé hodnoty na obr. 59 jsou průměrné hodnoty. Pro všechny hodnoty byla 

provedena základní popisná statistika, uvedena v příloze 5. 

 

Obr. 59: Tvrdost HB a obsah uhlíku ve věnci kola č. 1, míchaná ocel  

Dle [20] musí být v oblasti od pojezdové plochy až do hloubky 35 mm dosažena tvrdost 

minimálně 235 HB. Hloubce 35 mm odpovídá poslední řádek hodnot, tedy všechny hodnoty musí 

být větší nebo rovny hodnotě 235 HB. Osamocena hodnota v bodě A, tedy přechod mezi věncem 

a deskou kola musí být nižší než 225 HB. Z obr. 59 je patrné, že všechny hodnoty vyhověly 

požadavku normy. Rozložení obsahu uhlíku je poměrně rovnoměrné a v hloubce 35 mm jsou 

hodnoty obsahu uhlíku v rozmezí 0,47 – 0,48 %. Rovněž u druhého železničního kola z míchané 

oceli všechny hodnoty tvrdosti vyhověly požadavku normy. Obsah uhlíku je v hloubce 35 mm 

nepatrně vyšší, v rozmezí 0,48 – 0,50 % (příloha 7). U kola č. 3, bez použití elektromagnetického 

míchání oceli, jsou hodnoty velmi blízké hodnotám dosaženým u kola č. 2, jak v obsahu uhlíku, 

tak i tvrdosti (příloha 8). 

Průměrná hodnota tvrdosti ve věnci kola je v případě kola č. 3, tedy bez použití míchače, 

nejvyšší. Nicméně u kola č. 1 jsou hodnoty s nejnižším rozptylem, o čemž vypovídají hodnoty 

směrodatné odchylky, rozptylu a rozdílu Max – Min. Zvýšená tvrdost kola č. 3 není však 

důsledkem zvýšení obsahu uhlíku. Průměrná hodnota obsahu kola č. 1 a kola č. 3 je téměř 

totožná, avšak průměrná tvrdost je u kola č. 3 vyšší o 3,7 HB. Rovnoměrnost rozložení obsahu 

uhlíku je nejlepší u kola č. 1. 
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Z vyhodnocení věnců železničních kol tedy vyplývá, že bylo dosaženo požadovaných 

hodnot tvrdosti jak v nemíchaném stavu i v míchaném stavu s optimalizovanými parametry 3 Hz 

a 50 A, což bylo hlavním cílem ověřování. Lze rovněž tvrdit, že byť je intenzita míchání poměrně 

nízká, tak pozitivně ovlivňuje homogenitu ve věnci kola, jak z pohledu tvrdosti, tak i obsahu 

uhlíku. 

Obdobné hodnocení, ale v menším rozsahu, bylo provedeno v náboji železničního kola, 

tedy oblasti, odpovídající středové oblasti plynule litého předlitku. Hodnocení bylo provedeno 

pouze v jednom řezu náboje. 

 

 

Obr. 60: Tvrdost HB a obsah uhlíku v náboji kola č. 1, míchaná ocel  

Průměrná hodnota tvrdosti v náboji kola č. 1 (obr. 60) je nejvyšší a současně rozložení hodnot je 

nejrovnoměrnější. Lze takto usuzovat podle hodnoty směrodatné odchylky, rozptylu a rozdílu 

Max – Min. Tyto hodnoty jsou uvedeny v popisných statistikách v příloze 6. Z tohoto pohledu je 

nejhorším kolem kolo č. 3, nemíchané. Zajímavé je, že průměrný obsah uhlíku je u kola č. 1 

nejnižší. To může být způsobeno zvolenou metodou stanovení obsahu uhlíku a taky skutečností, 

že parametry tepelného zpracování železničního kola rovněž mají velmi silný vliv na dosažené 

mechanické vlastnosti, v našem případě tvrdost. 

Na obr. 61 je zobrazen makrolept náboje kola č. 1, vyrobeného z míchané oceli a na obr. 

62 je makrolept náboje kola č. 3, vyrobeného z nemíchané oceli. Při porovnání těchto dvou 

obrázků je patrné, že u nemíchané oceli (obr. 62) jsou výraznější segregační pruhy, než u míchané 

oceli (obr. 61). Vyplývá tedy, že byť je intenzita míchání velmi nízká, tak částečně pomáhá ve 

formování středové struktury, což potvrzuje zjištění vlastních předchozích výzkumných prací. 
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Obr. 61: Makrostruktura náboje kola č. 1, vyrobeného z míchané oceli  

 

 

Obr. 62: Makrostruktura náboje kola č. 3, vyrobeného z nemíchané oceli  
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Závěry z porovnání výsledků na hotových železničních kolech vyrobených z nemíchané oceli a 

míchané oceli (M-EMS: 3 Hz/50 A) 

1. Lokální chemické složení ve věnci nevykazovalo žádné podstatné rozdíly mezi míchaným 

a nemíchaným stavem, a to ani v desce a náboji kol 

2. Rozdíly v tvrdostech HB ve věnci spíše odpovídaly technologii tepelného zpracování 

3. Rozdíly ve tvrdostech HB v náboji odpovídaly segregačním rozdílům viditelným na 

makroleptu a nelišily se významně vlivem M-EMS 

4. Rozdíly v základních mechanických vlastnostech (mez pevnosti, mez kluzu) se lišily spíše 

vlivem technologie tepelného zpracování, a ne vlivem M-EMS 

5. Rozdíly v makrostruktuře věnců spíše odpovídaly technologii tepelného zpracování.  

6. U makrostruktury desek kol není podstatný rozdíl.  

7. Pokud jde o makrolepty nábojů kol, lze pozorovat u „nemíchaného“ kola nepatrně hrubší 

makrostrukturu a výraznější segregační pruhy než u „míchaných“ kol 

8. Všechna kola vyhověla UZ zkoušce pro kategorii 1, tedy na velikost náhradní vady 1,0 mm. 

 

3.2.6 Dílčí závěr – ocel pro železniční kola 

1. Aplikací elektromagnetického míchání v krystalizátoru můžeme velmi silně ovlivňovat 

obsah uhlíku v oblasti od 20 mm od povrchu směrem do středu předlitku. Při vyšších 

intenzitách míchání dochází ke vzniku negativní segregace, kdy obsah uhlíku může lokálně 

klesnout až o 0,03 % oproti tavebnímu obsahu. 

2. Bylo prokázáno, že nově navržené, optimalizované parametry míchání (frekvence 3 Hz, 

proud 50 A) nezpůsobuji tak výraznou negativní segregaci, která by byla překážkou pro 

další zpracování a na druhé straně jsou dostatečně účinné, aby pozitivně ovlivňovaly 

rozložení tvrdosti po průřezu a rovněž i chemickou homogenitu předlitku. 

3. Z pohledu ovlivňování středové oblasti má elektromagnetický míchač umístěný 

v krystalizátoru velmi nízký účinek, zejména u kruhového předlitku 525 mm. 
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3.3 Vliv elektromagnetického míchání oceli na makrosegregaci uhlíku 

u ocelí určených pro výrobu obručí 

Pro studium vlivu elektromagnetického míchání oceli na makrosegregaci uhlíku bylo 

aplikováno několik nastavení elektromagnetického míchače, tedy elektrického proudu a 

frekvence. Vlivy jednotlivých nastavení byly opět vyhodnoceny na základě provedených analýz 

uhlíku a makrostruktury. 

3.3.1 Popis experimentů 

Ocel značky 42CrMo4, určená pro aplikace ve větrných elektrárnách, s modifikovaným 

chemickým složením dle požadavku odběratelů nelze jednoduše využít i pro interní využití ve 

válcovnách. Každý odběratel požaduje odlišné chemické složení, které je přizpůsobeno tak, aby 

vyhovovalo dalšímu zpracování, požadovaným vlastnostem hotového výrobku. Vzhledem k této 

skutečnosti není možno libovolně měnit technologické parametry, které v mnohých případech 

podléhají schvalovacímu procesu, ale je nutno veškeré experimenty v řádném předstihu 

oznamovat a schvalovat. Základní podmínkou je, že navrhované experimenty nesmí „vybočovat“, 

to znamená, že nesmí výrazně negativně ovlivnit kvalitu hotových výrobků. Takové experimenty 

si vyžadují velmi dobrou spolupráci s odběrateli a taky otevřenost při sdělování výsledků jak 

výrobce, tak i zpracovatele oceli. 

Nejvíce problémovým místem při výrobě ložiskových obručí je drážka pro ložiskové tělísko 

valivých ložisek. 

3.3.1.1 Odběr vzorků 

Odběr vzorků byl proveden z velké části shodně jako v případě ocelí pro výrobu 

železničních kol, popsaný v kapitole 3.2.1.1, avšak u jednoho experimentu byl odebrán vzorek 

navíc. Jedná se o experiment s přímou vazbou na zpracování a vyhodnocení u finálního 

zpracovatele a výrobce obručí a ložisek pro aplikace ve větrných elektrárnách. U tohoto 

experimentu proběhlo homogenizační žíhání v hlubinné peci a po tomto žíhání byl odebrán další 

vzorek. Popis je uveden v legendě na obrázku. 

 

Obr. 63: Schéma odběru vzorků pro hodnocení makrostruktury a roz ložení obsahu 

uhlíku po průřezu  během lití a po žíhání  

Směr lití

Předlitek Ø525 mm

Vzorek, tloušťka 5-10 cm odebraný 

na ZPO během lití
Vzorek, tloušťka 5-10 cm odebraný 

po žíhání
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3.3.1.2 Stanovení obsahu uhlíku po průřezu 

Stanovení obsahu uhlíku bylo shodné jako u oceli určených pro výrobu celistvých 

železničních kol – viz. kapitola 3.2.1.2. 

3.3.1.3 Experiment „tepelné zpracování“ 

Experiment byl naplánovaný v úzké koordinaci s odběratelem na osmitavbové sekvenci, 

kdy u každé tavby jsou nastaveny různé parametry elektromagnetického míchání i různé 

parametry lití, přičemž nejméně u jedné tavby byly použity běžně používané parametry. 

Tab. 11:  Plánované parametry pro experimentální sekvenci 

Pořadí 

tavby 

Přehřátí 

(oC) 

Rychlost 

(m/min) 

Frekvence 

(Hz) 

Proud 

(A) 

1 40 – 55 0,30 3 150 

2 20 – 30 0,32 3 150 

3* 20 – 30 0,32 3 100 

4 20 – 30 0,32 3 50 

5 20 – 30 0,32 0 0 

6 20 – 30 0,33 3 50 

7 20 – 30 0,33 3 100 

8 20 – 30 0,33 3 150 

*) u třetí tavby v sekvenci byly použity běžně používané parametry 

V tab. 11 jsou uvedeny plánované parametry lití, u třetí tavby v sekvenci byly nastaveny 

běžně používané parametry. U každé tavby v sekvenci byly shodné parametry pro všechny 

předlitky pevně zafixovány. Pro odběr vzorku z předlitku byl určen vždy předlitek č. 302, tedy 

druhý odlévaný předlitek z třetího licího proudu. Předlitek č. 302 z každé z uvedených osmi taveb 

byl podroben homogenizačnímu žíhání v hlubinné peci s následujícím režimem: 

1. Sázení předlitků do hlubinné pece při teplotě pod 500 oC 

2. Ohřev na teplotu 800 oC při polovičním výkonu pece 

3. Ohřev na teplotu 1260 oC při plném výkonu 

4. Setrvání na teplotě po dobu 12 hodin 

5. Volné vychlazování na vzduchu 

6. Celková doba zpracování 20 – 24 hodin 

Po vychlazení byl z každého předlitku odebrán další vzorek, takže byly k dispozici dva 

vzorky z bezprostřední blízkosti, jeden byl v litém stavu a druhý byl po tepelném zpracování. 

Postup odběru vzorku je popsán v kap. 3.3.1.1. 
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Obr. 64: Schéma přípravy experimentu v  koordinaci s odběratelem  

Dle schémat na obr. 64 a obr. 65 připravoval zpracovatel výrobu obručí určených 

k testování, které sloužily k vzájemnému porovnání výsledků dle různých parametrů lití, 

elektromagnetického míchání a tepelnému zpracování v hlubinné peci.  

 

 

Obr. 65: Schéma odběru vzorků z  vyrobených obručí  
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Ze všech odebraných vzorků v TŽ (po odlití i po tepelném zpracování) byl stanoven stupeň 

segregace. Vzhledem k velmi vysokému počtu vzorků a vysoké náročnosti, bude práce 

soustředěna do středové oblasti předlitku a plánek odběru vzorků pro stanovení uhlíku je na obr. 

66. 

 

 

Obr. 66: Plánek umístění vrtání a odběru vzorků pro stanovení obsahu uhlíku.  

  

3.3.2 Ověřování různých parametrů míchání 

Ověřování vlivu nastavení M-EMS na rozložení obsahu uhlíku proběhlo u 21 

experimentálních taveb. Z každé tavby byl odebrán vzorek pro hodnocení průběhu obsahu uhlíku 

v příčném řezu. Seznam taveb a parametry lití jsou uvedeny v tab. 12. 
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Tab. 12:  Nastavení parametrů M-EMS a parametry lití u všech experimentálních taveb 

Pořadí 

tavby 
Značka 

Počet 
vzorků 

Přehřátí 

(oC) 

Rychlost 

(m/min) 

Frekvence 

(Hz) 

Proud 

(A) 

1 B 1 46 0,28 3 100 

2 B 1 23 0,32 3 100 

1 B 1 45 0,30 3 100 

2 B 1 45 0,28 3 100 

3 B 1 36 0,31 4 100 

4 B 1 33 0,32 5 100 

1 B 1 44 0,30 3 150 

2 B 1 41 0,30 4 150 

3 B 1 31 0,32 5 150 

4 B 1 35 0,32 5 150 

1 C 1 48 0,28 3 100 

2 C 1 34 0,32 3 100 

3 C 1 33 0,32 4 100 

4 C 1 31 0,32 5 100 

1 C 1 36 0,32 3 150 

2 C 1 33 0,32 4 150 

1 B 1 50 0,28 3 100 

2 B 1 42 0,32 3 100 

1 D 1 44 0,30 3 100 

2 D 1 39 0,32 3 100 

3 D 1 34 0,32 3 100 

 

U různých taveb byly nastaveny různé parametry míchání, a to vždy po předchozí dohodě 

s odběratelem. Co se týče výšky přehřátí oceli v mezipánvi, tak nejvyšší hodnota přehřátí je 

zpravidla u prvních taveb v sekvenci a u dalších taveb v sekvenci je obvykle nižší, cílové přehřátí 

je 20 – 35 oC. Na základě výšky přehřátí se řídí rychlosti lití. Při vyšší hodnotě přehřátí oceli se 

snižuje rychlost lití. 

Hodnoty koeficientů segregace byly u taveb se stejnými parametry elektromagnetického 

míchání zprůměrovány a byly mezi sebou srovnávány. 
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Obr. 67: Porovnání stupně segregace pro různá nastavení M-EMS; elektrický 

proud: 100 A a různé frekvence: 3 Hz, 4 Hz a 5 Hz  

Na obr. 67 je srovnání stupně segregace pro různé nastavení frekvence míchače při 

konstantním elektrickém proudu I = 100 A. průběhy všech tří křivek je možno označit za téměř 

typický, s poklesem koncentrace uhlíku v podpovrchové oblasti, s nárůstem koncentrace 

v mezilehlé oblasti. Hnědá křivka (3 Hz) vykazuje koncentrační pík v ose předlitku, ostatní dvě 

křivky nikoliv. 

 

Obr. 68: Porovnání stupně segregace pro různá nastavení M -EMS; elektrický 

proud: 150 A a různé frekvence: 3 Hz, 4 Hz a 5 Hz  
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Na obr. 68 je obdobný graf, jako na obr. 67, ale při použití konstantního proudu 

elektromagnetického míchače I = 150 A. Průběh křivek je obdobný jako u obr. 67, ale s tím 

rozdílem, že všechny křivky vykazují koncentrační pík v ose předlitku, byť se nejedná o maximální 

hodnoty v koncentračním profilu průřezu předlitku. Cílem experimentu bylo najít souvislost mezi 

nastavením různých hodnot frekvence míchače a koncentračním profilem předlitku v příčném 

řezu. Literární zdroje se této problematice téměř nevěnují, popř. velmi okrajově. 

Autoři [49] popisují vliv frekvence elektromagnetického míchače na indukci B pro 

čtvercové sochory kv. 140 a kv. 160 mm. 

 

Obr. 69: Průběh magnetické indukce B v závislosti  na frekvenci míchače  a pozici 

vůči míchači  [49] 

Z obr. 69 je vidět, že se snižující se frekvencí míchače roste magnetická indukce. Ačkoliv 

to není v práci [49] uvedeno, předpokládám, že se jedná o hodnoty naměřené v ose předlitku.  

Nicméně samotný vliv nastavení frekvence míchání na koncentrační profil uhlíku zde není 

popsán. 

Rovněž autoři [25] okrajově popisují vliv různých nastavení proudu a frekvence 

elektromagnetického míchače na segregaci uhlíku pro kruhový předlitek průměru 150 mm. 

 

Obr. 70: Výsledky vybraných parametrů kvality dle různých parametrů M -EMS [25] 

Z výsledků uvedených na obr. 70 nelze jednoznačně určit, zda lze nalézt závislost mezi 

nastavenou frekvencí míchače a středovou segregací uhlíku. Menší náznak by mohl být u 
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použitého elektrického proudu I = 280 A, kde nejnižší středová segregace uhlíku byla dosažena u 

nejnižší použité frekvenci f = 6 Hz. Autoři dosažené výsledky nekomentují. 

Na obr. 71, obr. 72 a obr. 73 jsou vždy porovnány křivky pro dva použité elektrické proudy 

100 A a 150 A, vždy pro konstantní frekvence 3 Hz, 4 Hz a 5 Hz. 

 

Obr. 71: Porovnání stupně segregace pro různá nastavení M -EMS; frekvence: 3 Hz 

a různé elektrické proudy: 100 A a 150 A  

 

Obr. 72: Porovnání stupně segregace pro různá nastavení M -EMS; frekvence: 4 Hz 

a různé elektrické proudy: 100 A a 150 A  
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Obr. 73: Porovnání stupně segregace pro různá nastavení M -EMS; frekvence: 5 Hz 

a různé elektrické proudy: 100 A a 150 A  

S určitým zjednodušením lze konstatovat, že ačkoliv křivky nemají úplně totožný průběh, 

tak průběh koncentračních profilů uhlíku je téměř nezávislý na zvolených parametrech 

elektromagnetického míchání oceli. Znamená to tedy, že elektromagnetický míchač umístěný 

v krystalizátoru bude ovlivňovat děje, které probíhají v dosahu míchače nebo v jeho blízkosti. 

Pokud porovnáme míchaný a nemíchaný stav, tak při zapnutém elektromagnetickém míchání 

budou vždy lepší výsledky uhlíkové segregace oproti nemíchané oceli, protože aplikace 

elektromagnetického míchání oceli urychluje přechod z kolumnárního na rovnoosý růst. Vyšší 

podíl rovnoosé struktury je důležitý pozitivní faktor, neboť tato je schopna lépe přerozdělovat 

rozpuštěné prvky v objemu předlitku. Míchač umístěný v krystalizátoru je však umístěn vzhledem 

k metalurgické délce a objemu hmoty u předlitku průměru 525 mm příliš daleko na to, aby s jeho 

účinkem bylo možno efektivně řídit hodnoty uhlíkové segregace ve středové oblasti předlitku. 

 

3.3.3 Experiment „tepelné zpracování“ 

V souladu s naplánovaným experimentem byla vyrobena osmitavbová sekvence ve 

značce mod. A. Plánované parametry se podařilo dodržet kromě první tavby v sekvenci, kde byla 

nižší rychlost lití, a to z důvodu vyššího přehřátí oceli, viz tab. 13. 
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Tab. 13:  Parametry lití u experimentální sekvence 

Pořadí 

tavby 

Přehřátí 

(oC) 

Rychlost 

(m/min) 

Frekvence 

(Hz) 

Proud 

(A) 

1 51 0,28 3 150 

2 35 0,32 3 150 

3 30 0,32 3 100 

4 25 0,32 3 50 

5 37 0,32 0 0 

6 30 0,33 3 50 

7 33 0,33 3 100 

8 32 0,33 3 150 

 

Po odlití celé sekvence byly předlitky s číslem 302 (3. licí proud a druhý předlitek v pořadí) 

podrobeny homogenizačnímu žíhání, setrvání na teplotě 1270 oC po dobu 12 hodin. Vychlazování 

na vzduchu bylo provedeno mimo pec. Průběh teploty v hlubinné peci je znázorněn na obr. 74. 

 

 

Obr. 74: Průběh teploty během žíhání předlitku v hlubinné peci 
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Tab. 14:  Porovnání stupně segregace pro různá nastavení M-EMS a parametrů lití; 

srovnání litého stavu s tepelně zpracovaným stavem; 1. – 4. tavba v sekvenci  

Pořadí tavby, 
parametry 

bez tepelného zpracování s tepelným zpracováním 

Pořadí: 1 
Přehřátí: 51 

Rychlost: 0,28 
M-EMS: 

150 A, 3 Hz 

  

Pořadí: 2 
Přehřátí: 35 

Rychlost: 0,32 
M-EMS: 

150 A, 3 Hz 

  

Pořadí: 3 
Přehřátí: 30 

Rychlost: 0,32 
M-EMS: 

100 A, 3 Hz 

  

Pořadí: 4 
Přehřátí: 25 

Rychlost: 0,32 
M-EMS: 

50 A, 3 Hz 
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Tab. 15:  Porovnání stupně segregace pro různá nastavení M-EMS a parametrů lití; 

srovnání litého stavu s tepelně zpracovaným stavem; 5. – 8. tavba v sekvenci  

Pořadí tavby, 
parametry 

bez tepelného zpracování s tepelným zpracováním 

Pořadí: 5 
Přehřátí: 37 

Rychlost: 0,32 
M-EMS: 
0 A, 0 Hz 

  

Pořadí: 6 
Přehřátí: 30 

Rychlost: 0,33 
M-EMS: 

50 A, 3 Hz 

  

Pořadí: 7 
Přehřátí: 33 

Rychlost: 0,33 
M-EMS: 

100 A, 3 Hz 

  

Pořadí: 8 
Přehřátí: 32 

Rychlost: 0,33 
M-EMS: 

150 A, 3 Hz 

  
 

Z grafů uvedených v tab. 14 a 15 je vidět, že rozdílné parametry míchání a lití téměř 

nemají vliv na průběh stupně segregace uhlíku ve středové oblasti, pouze u 3. a 7. tavby 

v sekvenci mají křivky nejnižší výkyvy. U těchto dvou taveb byly nastaveny parametry míchání 

100 A / 3 Hz, u 7. tavby v sekvenci byla zvýšená rychlost lití oproti předepsané. Nicméně v žádném 

případě se nedá tvrdit, že by šlo o optimální hodnoty. Lze rovněž pozorovat, že téměř ve všech 
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případech došlo ke zlepšení průběhu stupně segregace uhlíku po zařazení homogenizačního 

žíhání. 

3.3.3.1 Vyhodnocení experimentu u odběratele 

U odběratele bylo provedeno rozsáhlé vyhodnocení experimentu (obr. 75). Z každé tavby 

bylo vyrobeno 16 obručí pro následné testování, celkem bylo ověřováno 128 obručí. U každé 

druhé vyrobené obruče byl přídavek na vnitřním obvodu pro odběr vzorku. Bylo provedeno 

následující vyhodnocení: 

• Hodnocení mikrotvrdosti HV0,3 v sousedních vrstvách 

• Hodnocení trhlin v drážce pro ložiskové tělísko 

• UZ kontrola 

• Hodnocení mikrostruktury 

 

 

Obr. 75: Způsob odběru vzorků z  hotového kroužku  
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Obr. 76: Výsledky měření mikrotvrdosti HV0,3 s  a bez tepelného zpracování  

(pořadí taveb  v grafu: 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1) 

Na obr. 76 je znázorněn krabicový graf rozpětí hodnot mikrotvrdosti v sousedních 

vrstvách pro jednotlivé tavby a pro žíhaný a nežíhaný stav. Z grafu lze usuzovat, že v případě 

žíhaného stavu je rozptyl hodnot vždy nižší než v litém stavu. V případě taveb v litém stavu jsou 

nejlepší výsledky u 4. tavby v sekvenci a taky u osmé tavby v sekvenci. Velmi zajímavou 

skutečností se jeví fakt, že nemíchaná tavba nedopadla nejhůře. Co se týče žíhaných taveb, tak 

v polovině případů došlo k výraznému snížení rozptylu hodnot mikrotvrdosti HV0,3 a v polovině 

případů došlo pouze k minimálnímu ovlivnění tohoto rozptylu. 

 

Obr. 77: Makrolept příčného řezu ložiskového kroužku s  drážkou pro ložiskové 

tělísko  
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Na obr. 77 je vidět pruhovitá oblast ve středu vnitřního průměru. Tato oblast je přenesena 

ze středové části předlitku hlavně z důvodu nízkého stupně protváření. Pokud taková oblast 

zasahuje do drážky pro ložiskové tělísko, která je povrchově kalená, pak mohou v důsledku 

velkého napětí vznikat trhliny na povrchu drážky a tím je výrobek znehodnocený. 

Závěry z vyhodnocení experimentu u odběratele: 

- Koncentrace legujících prvků se výrazně liší zejména mezi vrstvami pruhovité struktury, 

a hlavně se liší uhlík, chrom a mangan. 

- Různé koncentrace prvků vedou k různým strukturám uvnitř vrstev po zušlechtění 

(martenzit  bainit). 

- Trhliny se nejčastěji vyskytují, pokud pruhovitá struktura je kolmo na povrch drážky. 

- Rozdíly v mikrotvrdosti mezi jednotlivými vrstvami mohou být až 100 HV. 

- Průměrné hodnoty mikrotvrdosti v žíhaném stavu byly o 15 HV nižší oproti litému stavu. 

- Z dosažených výsledků nelze určit nejvhodnější parametry lití a míchání. 

- Všech 128 ověřovaných kroužků vyhovělo UZ zkoušce a nebyl ani jeden vyřazen. 

- Všech 128 ověřovaných kroužků vyhovělo zkoušce na přítomnost trhlin v drážce a ani 

jeden nebyl vyřazen. 

3.3.4 Stanovení teplot solidu a likvidu 

Teplota likvidu se v provozních podmínkách počítá dle vzorce (7) od dodavatele ZPO a je 

automaticky vypočtena po obdržení výsledku chemického složení každé předzkoušky. 

𝑇𝐿 = 1537,40𝐶 − 100,3(%𝐶) + 22,41(%𝐶)2 − 13,55(%𝑆𝑖) + 0,64(%𝑆𝑖)2

− 5,82(%𝑀𝑛) − 0,3(%𝑀𝑛)2 − 4,18(%𝑁𝑖) − 0,01(%𝑁𝑖)2 − 4,2(%𝐶𝑢)
− 1,59(%𝐶𝑟) + 0,007(%𝐶𝑟)2 − 3(%𝑀𝑜) − 40(%𝑆) − 34(%𝑃) 

(7) 

Výsledná kvalita diskutované značky oceli je citlivá na výšce přehřátí nad likvidem, při 

vyšším přehřátí oceli dochází k tvorbě necelistvostí v centrální oblasti předlitku, hlavně u značek 

ocelí s přídavkem molybdenu, mezi které patří i značka oceli 42CrMo4. Proto bylo snahou 

prověřit tyto teploty jak experimentálně, tak i pomocí jiného výpočtového vztahu [24].  

K vlastnímu studiu uvedených teplot fázových přeměn byla využita  

• metoda přímé termické analýzy a metoda diferenční termické analýzy 

• výpočet pomocí SW Computherm   

Pro stanovení teploty solidu a likvidu byly vybrány dvě modifikace značky 42CrMo4 a to 

mod. A a mod. B jejichž chemické složení je uvedeno v tab.16 a tab.17  

Tab. 16:  Chemické složení vzorků oceli 42CrMo4 mod. A (hm. %) 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo W V Ti 

0.441 0.70 0.276 0.015 0.004 0.02 1.12 0.02 0.022 0.212 0.01 0.004 0.0015 

Co As Sn B Ca Pb Sb Zn      
0.003 0.001 0.001 3E-04 0.002 5E-04 0.002 0.001      
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Tab. 17:  Chemické složení vzorků oceli 42CrMo4 mod. B (hm. %) 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo W V Ti 

0.441 0.83 0.352 0.013 0.005 0.03 1.2 0.22 0.026 0.195 0.01 0.008 0.0018 

Co As Sn B Ca Pb Sb Zn      
0.004 0.002 0.003 4E-04 7E-04 5E-04 0.002 0.001      

 

Výsledky všech způsobů stanovení jsou uvedeny v následující tabulkách tab. 18 a tab. 19: 

Tab. 18:  Stanovené teploty solidu a likvidu pro 42CrMo4 mod. A 

Způsob stanovení TS (oC) TL (oC) 

Experimentální 1426 1490 

Computherm 1426 1489 

Vzorec (7) od dodavatele ZPO  1487 

 

Tab. 19:  Stanovené teploty solidu a likvidu pro 42CrMo4 mod. B 

Způsob stanovení TS (oC) TL (oC) 

Experimentální 1414 1488 

Computherm 1418 1485 

Vzorec (7) od dodavatele ZPO  1483 

 

Z obou tabulek je zřejmá poměrně dobrá shoda experimentálních a výpočtem 

stanovených (Computherm) hodnot, rozdíly činí 1 res. 3 °C u teplot likvidu a 0 resp. 4 °C u teplot 

solidu. 

Z tabulek je rovněž zřejmě, že takto stanovené teploty likvidu jsou vyšší než teploty 

vypočtené dle vztahu (7), a to o 3 resp. 5°C.  

Pokud bychom respektovali experimentálně stanovené teploty likvidu, pak by byla výška 

přehřátí oceli v mezipánvi ve skutečnosti nižší, než která je použita na základě výpočtu pomocí 

vzorce (7) od dodavatele ZPO. V tomto případě by se riziko „zamrznutí“ tavby zvyšovalo. Při 

implementaci těchto teplot do systému řízení technologie výroby/lití oceli je však nutné 

postupovat obezřetně a provést sérii testů a případně dalších simulací tak, aby nedošlo 

k poškození výrobního zařízení. 

Rovněž zajímavým výsledkem experimentálního stanovení je šířka intervalu tuhnutí 

(dvoufázová oblast), tedy rozmezí teplot mezi teplotou solidu a likvidu. U modifikace B je tento 

interval o 10 °C širší. A čím širší je interval tuhnutí, tím větší bude chemická a strukturní 

nehomogenita [21]. Vyplývá z toho, že modifikace B bude oproti modifikaci A více náchylnější 

k segregačním jevům. Tato skutečnost se projevuje i v praxi v podobě neshodné výroby.  
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4 Závěr  

Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium makrosegregačního chování uhlíku 

v průběhu tuhnutí kruhového plynule litého předlitku průměru 525 mm u ocelí pro výrobu 

celistvých železničních kol a ocelí pro výrobu komponent pro větrné elektrárny v podmínkách 

blokového zařízení pro plynule odlévání oceli. V první části této práce je proveden podrobný 

rozbor dostupných literárních zdrojů o tvorbě struktury oceli v průběhu tuhnutí se zaměřením na 

působení elektromagnetického míchání. Shrnutí poznatků je uvedeno v kapitole 1.5. V druhé 

části této práce jsou popsány vlastní experimentální práce, které lze shrnout následovně:  

1. Elektromagnetické míchání oceli umístěné v krystalizátoru má velmi silný vliv na formovanou 

makrostrukturu plynule litého předlitku hlavně tím, že je zabezpečen vznik rovnoosé 

struktury, a to nezávisle na dalších parametrech lití. Bez aplikace elektromagnetického 

míchání oceli se vyskytují případy, kdy dochází k setkání dendritické struktury v samotném 

středu předlitku, zejména v případech vyšších přehřátí oceli. 

2. Aplikací elektromagnetického míchání v krystalizátoru můžeme velmi silně ovlivňovat obsah 

uhlíku v oblasti mezifázového rozhraní licí kůrka – tekutý kov, což odpovídá přibližně 

vzdálenosti 20 mm od povrchu. Při vyšších intenzitách míchání dochází ke vzniku negativní 

segregace, kdy koncentrace uhlíku může lokálně velmi silně klesnout oproti tavebnímu 

obsahu. Výskyt tohoto poklesu koncentrace uhlíku negativně ovlivňuje následný výrobek 

(železniční kolo), protože pozice s negativní koncentrací odpovídá věnci železničního kola, kde 

se očekává určitá tvrdost i její homogenita. 

3. Vhodným nastavením parametrů míchání lze tomuto koncentračnímu poklesu předcházet. 

Bylo prokázáno, že nově navržené, optimalizované parametry míchání (frekvence 3 Hz, proud 

50 A) nezpůsobuji tak výraznou negativní segregaci, která by byla překážkou pro následné 

zpracování při výrobě železničních kol a na druhé straně jsou dostatečně účinné, aby pozitivně 

ovlivňovaly rozložení tvrdosti po průřezu a rovněž i chemickou homogenitu předlitku. 

4. Elektromagnetický míchač umístěný v krystalizátoru bude ovlivňovat děje, které probíhají v 

dosahu míchače nebo v jeho blízkosti. Pokud porovnáme míchaný a nemíchaný stav, tak při 

zapnutém elektromagnetickém míchání budou vždy lepší výsledky uhlíkové segregace oproti 

nemíchané oceli, protože aplikace elektromagnetického míchání oceli zaručuje začátek 

tvorby rovnoosé struktury. Vyšší podíl rovnoosé struktury je důležitý pozitivní faktor, neboť 

rovnoosá struktura je schopna lépe přerozdělovat rozpuštěné prvky v objemu předlitku. 

Míchač umístěný v krystalizátoru je však umístěn vzhledem k metalurgické délce a objemu 

hmoty u předlitku průměru 525 mm příliš daleko na to, aby s jeho účinkem bylo možno 

efektivně řídit hodnoty uhlíkové segregace ve středové oblasti předlitku. 

5. Experimenty ve změnách frekvence elektromagnetického míchače neprokázaly žádný vliv na 

sledované parametry, tedy na koncentrační profil uhlíku po příčném průřezu předlitku. 

6. Z pohledu vzniku makrosegregační struktury ve středové oblasti plynule litého předlitku 

nebyly nalezeny parametry elektromagnetického míchání oceli, které by zabránily jejímu 
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vzniku nebo její tvorbu efektivně ovlivnily. Pro ovlivnění středové oblasti by byla vhodnější 

aplikace jiné technologie, např. finální elektromagnetický míchač nebo redukce průřezu. 

7. Zařazením tepelného zpracování (homogenizační žíhání) plynule litého předlitku bylo 

dosaženo zrovnoměrnění koncentračního profilu uhlíku a bylo dosaženo snížení rozdílu 

mikrotvrdosti v sousedních vrstvách pruhovité mikrostruktury. Lze tedy konstatovat, že 

zařazením delšího setrvání na teplotě během ohřevu před výrobou obručí, by bylo možno 

dosáhnout obdobných výsledků. 
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5 Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a 

technickou praxi 

Přínosy předložené disertační práce na téma „Vliv technologických parametrů plynulého 

odlévání oceli na makro a mikrostrukturu ocelí určených ke kování“ pro rozvoj vědního oboru a 

technickou praxi lze shrnout následovně: 

Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Práce poskytuje první podrobný popis vlivu elektromagnetického míchání oceli umístěného 

v krystalizátoru na děje během utváření makrosegregační struktury u kruhových předlitků 

velkých průměrů. Nebyla nalezena žádná publikace, která by popisovala možnosti ovlivnění 

středové makrostruktury elektromagnetickým míchačem u kruhových předlitků větších než 

průměr 230 mm. 

2. V práci je definován mechanismus tvorby pásma negativní segregace v podpovrchové 

oblasti kruhového plynule litého předlitku a určení jeho vlivu na vlastnosti finálních výrobků, 

zejména pak na vlastnosti oceli určených pro výrobu železničních kol. 

3. Práce přispívá k doplnění poznatků o vlivu elektromagnetického míchání aplikovaného v 

krystalizátoru na utváření středové morfologie plynule litých předlitků. 

 

Přínosy pro technickou praxi: 

4. Určení vhodných parametrů elektromagnetického míchání oceli s ohledem na způsob 

následného zpracování plynule litého předlitku u konečného zpracovatele. 

5. Popis praktických možností využití elektromagnetického míchače M-EMS na potlačení 

segregačních dějů. 

6. Optimalizace výjezdových teplot z agregátů mimopecního zpracování oceli na ZPO na 

základě experimentálního stanovení teplot solidu a likvidu. 
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6 Summary 

The PhD thesis is focused on macrosegregation behaviour of carbon during solidification 

of round blooms with diameter of 525 mm dedicated for solid railway wheels production and 

wind mills components production in continuous casting of steel conditions. The first part of this 

work consists of a detailed analysis of the available literary sources related to the steel structure 

formation during solidification focusing the application of electromagnetic stirring. A summary 

of the findings is given in the chapter 1.5. In the second part of this work an experimental work 

is described and it can be summarized as follows: 

 

1. The electromagnetic stirring placed in the mould influences the formation of the 

macrostructure in continuously cast blooms very strongly, mainly by ensuring the formation 

of the equiaxed structure independently of the other casting parameters. Avoiding the 

electromagnetic stirring of steel may cause formation of dendritic structure up to centreline 

of the bloom, especially in cases of higher superheating of the steel. 

2. The application of the electromagnetic stirring in the mould influences the carbon content 

in the subsurface zone, in a distance about 20 mm from surface, where the solid shell – liquid 

metal interface located is. At higher stirring intensities, the negative carbon segregation 

occurs where its concentration may locally drop very strongly in comparison to the heat 

content. The occurrence of this dropping in carbon concentration negatively affects the 

downstream product (railway wheel), because the location of the negative concentration 

corresponds to the rim of the railway wheel where some hardness and its homogeneity is 

expected. 

3. This concentration drop can be avoided by adjusting the stirring parameters. An influence of 

newly applicated optimized stirring parameters (frequency 3 Hz, current 50 A) which does 

not cause such significant negative segregation with sufficiently positive effect on the 

hardness distribution in the cross section of the wheel as well as the chemical homogeneity 

of the bloom was demonstrated. 

4. The mould electromagnetic stirrer affects processes that take place within reach of the 

stirrer. Better carbon segregation will be achieved by application of the electromagnetic 

stirring compared with non-stirred state thanks to the assurance of beginning of the 

equiaxed crystals formation. Higher ratio of the equiaxed zone is very important positive 

factor, because the equiaxed structure helps to distribute elements dissolved in the melt. 

However, the stirrer placed in the mould is too far to make its effect on centreline carbon 

segregation of the bloom due to the great metallurgical length and the big volume of the 

material in the bloom with diameter of 525 mm.  
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5. The effect of changing the frequency of the electromagnetic stirrer on the carbon 

concentration profile in the cross section of the bloom was not found. 

6. No electromagnetic stirring parameters were found to prevent the formation of a 

macrosegregation structure or its effect effectively. Other technologies, such as the final 

electromagnetic stirrer or soft reduction technology, would be more appropriate to affect 

the centreline area. 

7. By including the heat treatment (homogenization annealing) of the continuously cast 

blooms, the more uniform concentration profile of the carbon was achieved and the 

difference in microhardness in the adjacent layers of the microstructure was reduced. 

Probably similar results could be obtained by prolongation of heating time prior to 

production. 
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Příloha 1: Stupeň segregace uhlíku pro jednotlivé vzorky dle tab. 8. 
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Příloha 2: Stupeň segregace uhlíku pro jednotlivé vzorky dle tab. 9. 
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Příloha 3: Stupeň segregace uhlíku u ověřovací tavby č. 1  
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Příloha 4: Stupeň segregace uhlíku u ověřovací tavby č. 2  
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Příloha 5: Základní popisné statistiky pro tvrdost HB a obsah uhlíku ve věnci kola 

 

Tvrdost HB K1 K2 K3 

Střední hodnota 259,2 261,6 262,9 

Medián 260 262 264 

Směrodatná odchylka 7,501 7,821 8,965 

Rozptyl 56,262 61,175 80,366 

Rozdíl Max-Min 29 34 32 

Minimum 243 243 245 

Maximum 272 277 277 

Počet 128 128 128 

 

 

 

Obsah C K1 K2 K3 

Střední hodnota 0,476 0,485 0,478 

Medián 0,475 0,49 0,48 

Směrodatná odchylka 0,007 0,008 0,008 

Rozptyl 0,000 0,000 0,000 

Rozdíl Max-Min 0,02 0,03 0,03 

Minimum 0,47 0,47 0,46 

Maximum 0,49 0,50 0,49 

Počet 34 34 34 
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Příloha 6: Základní popisné statistiky pro tvrdost HB a obsah uhlíku v náboji kola 

Tvrdost HB K1 K2 K3 

Střední hodnota 194,0 190,2 190,4 

Medián 193 190 190 

Směrodatná odchylka 1,871 2,658 3,465 

Rozptyl 3,500 7,066 12,007 

Rozdíl Max-Min 7 10 14 

Minimum 189 185 182 

Maximum 196 195 196 

Počet 17 17 17 

 

 

Obsah C K1 K2 K3 

Střední hodnota 0,474 0,483 0,485 

Medián 0,475 0,48 0,49 

Směrodatná odchylka 0,009 0,008 0,011 

Rozptyl 0,000 0,000 0,000 

Rozdíl Max-Min 0,03 0,03 0,04 

Minimum 0,46 0,47 0,46 

Maximum 0,49 0,5 0,5 

Počet 12 12 12 
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Příloha 7: Tvrdost HB a obsahy uhlíku ve věnci kola č. 2 

 

 

 

 

Příloha 8: Tvrdost HB a obsahy uhlíku ve věnci kola č. 3 
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Příloha 9: Tvrdost HB a obsahy uhlíku v náboji kola č. 2 

 

 

 

 

 

Příloha 10: Tvrdost HB a obsahy uhlíku v náboji kola č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


