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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací parametrů oscilace krystalizátoru pro 

nízké odlévací rychlosti během plynulého odlévání oceli. Práce obsahuje pět hlavních kapitol. 

V první kapitole jsou popsány základy zařízení plynulého odlévaní a je zde nastíněná oscilace 

krystalizátoru. Ve druhé kapitole je podrobně rozebrán průběh oscilačního cyklu a jeho 

parametry. Třetí kapitola se věnuje mechanismu vzniku oscilačních vrásek. Čtvrtá kapitola se 

věnuje nastavení parametrů oscilace pro různé skupiny oceli a problematice při optimalizaci 

pro nízké licí rychlosti. Poslední pátá kapitola se věnuje analýze českých a zahraničních 

literárních poznatků z oblasti nastavení parametrů oscilace pro nízké odlévací rychlosti. Jsou 

zde rozebrány různé optimální nastavení parametrů oscilace krystalizátoru, které pomohou 

zlepšit mazání, kompresní zacelování licí kůrky, snížit spotřebu licích prášků a hlavně 

zmenšit hloubku oscilačních vrásek, což zajistí lepší povrch plynule litých odlitků. 

Klíčová slova: zařízení plynulého odlévání, krystalizátor, oscilace krystalizátoru, oscilační 

vrásky, parametry oscilačního cyklu, doba negativního stripu, podíl negativního stripu, licí 

rychlost, feritický potenciál  

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the optimization of mould oscillation parameters for 

low casting speeds during continuous steel casting. Thesis contains five main chapters. The 

first chapter describes the basics of continuous casting machine and outlines the oscillation of 

the mould. The second chapter discusses in detail the course of the oscillation cycle and its 

parameters. The third chapter deals with the mechanism of oscillation marks. The fourth 

chapter deals with the setting of oscillation parameters for different steel grades and 

problematics of optimization of these parameters for low casting speeds. The last fifth chapter 

deals with the analysis of Czech and foreign literary knowledge in the field of setting 

oscillation parameters for low casting speeds. Various optimal settings of the mould 

oscillation parameters are discussed here, which will help to improve lubrication, shell 

compression, reduce the consumption of casting powders and especially reduce the depth of 

oscillation marks, which ensures a better surface of continuously cast castings. 

Keywords: continuous casting machine, mould, mould oscillation, oscillation marks, 

parameters of oscillation cycle, negative strip time, negative strip ratio, casting speed, ferrite 

potential 
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ÚVOD 

Zařízení plynulého odlévání představuje moderní technologii odlévání, kterou se 

odlévají předlitky různých profilů (bloky, bramy, sochory a další profily). Tento způsob 

odlévaní je nejpoužívanější a pořád se rozšiřuje kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na 

kvalitu vyráběné oceli a taky z ekonomických důvodů. V současné době se touto metodou 

odlévá více než 95% vyrobené oceli. 

Krystalizátor je primární zónou chlazení, ve které dochází k prvotnímu ztuhnutí 

předlitku. Vzniklá tuhá licí kůra na povrchu musí mít dostatečnou tloušťku, aby při výstupu 

z krystalizátoru nedošlo k jejímu protržení a následnému vytečení (průvalu) tekutého jádra 

předlitku. Jelikož mezi licí kůrkou a stěnou krystalizátoru probíhá tření, což může způsobit 

přetržení této licí kůrky a následné vytečení oceli pod krystalizátor, je třeba zajistit dostatečné 

mazání pomocí mazadel, kterými jsou nejčastěji licí prášky.  

Již v minulosti se však naráželo v oblasti primárního tuhnutí a chlazení předlitku, na 

problémy s přilepováním předlitků ke stěnám krystalizátoru, což způsobovalo přetržení licí 

kůrky a následné vytečení taveniny pod krystalizátor. Značnou pomocí byla různá maziva, 

která částečně pomohla, avšak nezvládla úplně vyřešit tento problém přilepování předlitku. 

Průlomovým konstrukčním řešením byl právě oscilační (kmitavý) pohybu krystalizátoru, 

který v roce 1916 poprvé aplikoval Siegfried Junghans.  

Oscilace krystalizátoru tak představuje základní nástroj, kterým lze ovlivňovat 

povrchovou kvalitu plynule litých předlitků, jelikož přímo určuje vývoj oscilačních vrásek, 

tření v krystalizátoru a kompresní zacelování trhlinek v licí kůrce.  

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na oblast optimalizace parametrů oscilace, 

konkrétně se zaměřuje na problematiku nastavení parametrů oscilace pro nízké odlévací 

rychlosti. Optimalizace parametrů zaručí lepší kvalitu povrchu předlitků s menší hloubkou 

oscilačních vrásek, lepším mazáním, což sníží riziko průvalu vlivem tření uvnitř 

krystalizátoru a lepším zacelováním trhlin, aby nedošlo k přetržení licí kůrky. 

 



2 

 

 

Benko, M. Možnosti optimalizace parametrů oscilace krystalizátoru pro nízké odlévací 

rychlosti během plynulého odlévání oceli. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, FMT, 2021 

1 ZÁKLADY TECHNOLOGIE PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI 

Zařízení plynulého odlévání (ZPO), představuje moderní technologii odlévání, kterou 

se v současné době odlévá přes 95 % vyrobené oceli [1, 2, 3]. Princip tohoto způsobu 

odlévání lze definovat jako technologický postup, při kterém je tekutá ocel zpracována na 

předlitek, který může mít různé tvary (bloky, bramy, sochory atd.) podle požadavků pro 

tváření. Tyto předlitky neboli polotovary jsou určeny k dalšímu zpracování na konečné 

výrobky (plechy, dráty, profily, kolejnice apod.).  

Zařízení plynulého odlévání se podle jejich konstrukce dělí do tří skupin (horizontální, 

vertikální a radiální). V současné době se nejvíc používá radiální ZPO. Všechny tři typy ZPO 

jsou schematicky znázorněny na obr. 1 [1, 3]. 

Horizontální zařízení plynulého odlévání je technologie plynulého odlévání pro 

menší ocelárny s širokým sortimentem vysoce jakostních ocelí. Tento způsob se v dnešní 

době téměř nevyužívá [1]. 

Vertikální ZPO je charakteristické tím, že tuhnutí předlitku, které začíná 

v krystalizátoru, probíhá na sestupné vertikální dráze, ve které probíhá sekundární chlazení. 

Ztuhnutí celého předlitku je ukončeno na vertikální dráze a následuje dělení předlitku na 

určité kusy. Výhody tohoto způsobu jsou např. snadnější dosažení mikročistoty a menší počet 

faktorů, které na ZPO ovlivňují výslednou jakost oceli. Nevýhodami jsou např. velké nároky 

na stavební výšku a omezení licí rychlosti. Tento způsob se využívá jen výjimečně [1]. 

Radiální ZPO je charakteristické tím, že tuhnutí předlitku, které začíná v zakřiveném 

nebo rovném krystalizátoru, probíhá na zakřivené dráze, kde probíhá sekundární chlazení 

a konečné tuhnutí probíhá již na horizontální nebo ještě zakřivené dráze. Mezi výhody 

radiálního ZPO patří např. možnost dosahovat vysokých licích výkonů a menší nároky na 

stavební výšku a tím pádem i menší náklady na provozní budovu. Mezi nevýhody patří např. 

nutnost provedení mimopecní úpravy z důvodů zajištění vysoké vnitřní čistoty předlitku, vetší 

pracnost výroby a renovace měděných desek nebo trubkových vložek zakřivených 

krystalizátorů. Radiální ZPO je nejpoužívanější zařízení pro plynulé odlévaní oceli [1]. 
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Obr. 1: Schéma konstrukcí ZPO [5] 

1.1 Konstrukce ZPO 

Tekutá ocel je z konvertoru nebo z elektrické obloukové pece (EOP) dopravena 

v pánvi, která je obvykle přemístěna k ZPO jeřábem. Pánev je následně umístěná do licího 

stojanu, který umožňuje manipulaci s více pánvemi nad licím strojem tak, aby byl zabezpečen 

dostatečný přísun roztavené oceli do mezipánve, která slouží jako zásobník taveniny. 

Z mezipánve proudí tekutá ocel do krystalizátoru, jehož úlohou je primární odvod tepla této 

oceli, její ztuhnutí na povrchu a následné vytvoření tuhé kůry. Uvnitř krystalizátoru tedy 

vzniká na povrchu předlitku tuhá licí kůra, avšak jádro předlitku je stále tekuté. Tato ztuhlá 

licí kůra zabraňuje vytečení tekutého jádra předlitku pod krystalizátor. Dále je předlitek 

pomocí válců a tažných stolic tažen do sekundární zóny chlazení, kde pomocí vodních 

chladících trysek dojde ke ztuhnutí taveniny i v jádře příslušného předlitku. Dále pokračuje 

terciární zóna chlazení, kde probíhá chlazení pouze přirozenou konvekcí a radiací do okolní 
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atmosféry. Nakonec jsou předlitky řezány na dělícím zařízení na požadované délky pomocí 

pálícího stroje nebo dělících nůžek. Konstrukce ZPO je schematicky znázorněna na obr. 2 

[2, 4]. 

 

Obr. 2: Schéma konstrukce zařízení plynulého odlévání [6] 

1.2 Hlavní části ZPO 

Otočný licí stojan se používá k manipulaci s licími pánvemi. Účelem licího stojanu je 

doplňování tekuté oceli z licí pánve do mezipánve. Jeho pracovní funkce se dá rozdělit na dvě 

hlavní úlohy. První úlohou je přemísťování licích pánví nad zařízeními licí plošiny a druhou 

úlohou je zvedání a spouštění licích pánví [1, 4]. 

Licí pánev je nádoba určená k přepravě tekuté oceli. Odpich z pece se provádí do licí 

pánve a ta je následně přepravena pomocí jeřábu na určité místo. Poté, co je  pánev dopravena 

k ZPO tak je umístěná do otočného licího stojanu. Kapacita licí pánve je různá dle podmínek 

daného podniku, ocelárny. Například v Třineckých železárnách je kapacita licí pánve 180 t. 
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Mezipánev je jedna z nejdůležitějších částí ZPO. Do mezipánve přetéká tekutá ocel 

z licích pánví a následně pokračuje ocel přes ponorné výlevky do krystalizátorů. Mezipánve 

jsou vyzděny žáruvzdorným materiálem a kapacita se obvykle pohybuje v desítkách tun. 

Proud oceli je při výtoku z licí pánve do mezipánve chráněn před reoxidací pomocí 

keramických stínících trubic [1, 4]. 

Mezipánev plní tyto zásadní funkce [1]: 

• regulace hmotnostního toku tekuté oceli do krystalizátoru, 

• snížení ferostatického tlaku tekutého kovu, 

• zrovnoměrnění rychlosti licího proudu, 

• minimalizace rozstřiku oceli, 

• zovnoměrnění teploty odlévané oceli, 

• odstraňuje turbulenci licího proudu, 

• odděluje ocel od strusky.  

Níže na obr. 3 je zobrazeno schéma uzlu pánev – mezipánev – krystalizátor. 

 

Obr. 3: Schéma uzlu pánev – mezipánev – 

krystalizátor [1] 

 

 

 

 

1 - licí pánev 

2 - stínicí trubice  

3 - mezipánev  

4 - zátková tyč 

5 - výtokový kámen 

6 - ponorná trubice 

7 - krystalizátor 
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Krystalizátor je primární zóna chlazení, ve které dochází k prvotnímu ztuhnutí 

taveniny. S ohledem na téma bakalářské práce bude krystalizátor blíže charakterizován 

v samostatné kapitole 1.3. Tudíž bude v následujícím textu popsána již navazující zóna 

sekundárního a terciárního chlazení a dělicího zařízení.  

Sekundární zóna chlazení se nachází mezi krystalizátorem a terciální zónou chlazení. 

Chlazení probíhá ostřikem vody. Způsob chlazení musí být správný, protože má velký vliv na 

vznik vnitřních vad, povrchových vad a středové segregace, tudíž i na kvalitu předlitků. 

Používají se dva základní typy chlazení, a to jsou jednosložkové chladicí systémy (používá se 

voda) a dvousložkové chladicí systémy (směšování vzduchu + vody) [1, 3]. 

Optimální sekundární chlazení musí splňovat tyto požadavky [3]: 

• rovnoměrnost chlazení předlitku, 

• chlazení musí být intenzivní, 

• regulovatelnost ostřiku, 

• neodpařená voda nesmí byt dlouho v kontaktu s předlitkem. 

Terciární zóna chlazení se nachází na konci technologického celku ZPO. Základními 

technologickými jednotkami jsou tažný systém s vodící dráhou a u radiálního ZPO jsou to 

rovnací stolice a dělící zařízení. V terciární zóně chlazení je prakticky ukončen nástřik vody 

nebo vodo-vzdušné směsi a chlazení probíhá vlivem okolní atmosféry. Teplo je tedy 

odváděno do okolí sáláním a částečně konvekcí. Dále se taky odvádí teplo vedením do válců 

a chladícího lože [1]. 

Dělící zařízení slouží k dělení plynulé odlévaných předlitků na požadované délky 

dalších provozů. Používají se dva způsoby dělení. Prvním způsobem je řezání plamenem 

a druhým způsobem je stříhání pomocí dělících nůžek. Kdysi byly používány na řezání 

předlitků i pily, ale jejich využití se snížilo kvůli vysokým nárokům na zastavěnou plochu [1]. 

1.3 Krystalizátor a jeho úloha v ZPO 

Krystalizátor je primární zóna chlazení, ve které dochází k prvotnímu ztuhnutí 

taveniny. Krystalizátor je intenzivně chlazen vodou, což zajišťuje odvod 10 až 30 % 

veškerého tepla vznikajícího z předlitku [1]. V této primární zóně chlazení vzniká tuhá 

skořepina – licí kůra na vnějších stranách tuhnoucího předlitku, přičemž uvnitř se nachází 
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tekuté jádro. Vzniklá tuhá skořepina na povrchu musí mít dostatečnou tloušťku, aby při 

výstupu z krystalizátoru nedošlo k jejímu protržení a následnému vytečení tekutého jádra 

vlivem působení ferostatického tlaku, mechanických napětí a deformací při výstupu . 

Z krystalizátoru pokračuje předlitek do sekundární zóny chlazení. Základním materiálem pro 

výrobu krystalizátorů je měď, která má výbornou schopnost vedení tepla. Na obr. 4 je 

zobrazeno popsané schéma krystalizátoru [1, 3]. 

Obecně jsou krystalizátory pro ZPO jsou charakterizovány především svou geometrií, 

která je dána příčným řezem, úkosem stěn (konicitou), tvarem rohů a délkou. Délka 

krystalizátoru se obvykle pohybuje od 0,7 do 0,9 m [1]. 

 

Obr. 4: Schéma krystalizátoru [7] 

Podle konstrukce se krystalizátory dělí na blokové, trubkové a deskové (obr. 5). 

Blokové krystalizátory jsou vyrobeny z výkovku a jsou v nich vyvrtány otvory pro chladící 

vodu. Tento typ krystalizátorů se z ekonomických důvodů běžně nepoužívá. Trubkové 

a deskové krystalizátory mají dvě části. Vnitřní měděná část a vnější ocelová konstrukce, do 
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které se vkládá měděná část. Trubkové krystalizátory mají snadnou regulaci odvodu 

tepla (díky změny průtoku vody), dobrou tepelnou účinnost a jednoduchou konstrukci. 

Používají se pro menší kruhové a čtvercové průřezy (asi do 200 mm). Třetí a zároveň poslední 

typ je deskový krystalizátor, který se skládá ze čtyř desek umístěných v ocelovém rámu [3].  

 

a) Blokový krystalizátor 
b) Trubkový 

krystalizátor 
c) Deskový krystalizátor 

Obr. 5: Různé typy krystalizátorů [3]  

Velmi důležitou funkci v krystalizátoru mají licí prášky. Vlivem tření v krystalizátoru 

může dojít k přetržení licí kůry, a proto se používají licí prášky, které minimalizují přetržení.  

Tyto prášky se sypou na hladinu roztavené oceli a tím se vytváří třívrstvý systém. Spodní 

vrstva licího prášku, která je v přímém kontaktu s ocelí je natavována a vytváří tak tekutou 

strusku. Horní vrstva prášku je v tuhém stavu a střední vrstva je v přechodovém stádiu. 

U jednotlivých vrstev je rozdělení teplot rozdílné podle tloušťky a výšky vrstvy. U licích 

prášků hodně záleží na složení mineralogickém, méně pak na složení chemickém. Licí prášek 

je suchý, tepelně izolující, jemnozrnný materiál složený z chemických sloučenin CaO, MgO, 

SiO2 a Al2O3 [1]. 

Nejdůležitější úlohy licích prášků jsou [1]: 

• ochrana kovu před reoxidací, 

• odstraňovaní vměstků (pohlcováním a rozpouštěním), 

• mazání krystalizátoru v ploše styku předlitku s krystalizátorem, 

• tepelná izolace hladiny kovu, 

• homogenizace přestupu tepla. 

U krystalizátoru se setkáváme rovněž s dalším a to velmi důležitým parametrem, 

kterým je způsob jeho uložení v ZPO a tedy systém jeho oscilace.  
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1.4 Oscilace krystalizátoru  

Oscilaci krystalizátoru lze vysvětlit jako kmitání měděné vložky krystalizátoru ve své 

podélné ose. Tento oscilační pohyb je velmi důležitý, neboť zabraňuje přilepování primárně 

vzniklé licí kůry tuhnoucího předlitku ke stěnám krystalizátoru, čímž eliminuje riziko 

přetržení této ztuhlé licí kůry předlitku a případnému následnému průvalu oceli a vytečení 

oceli pod krystalizátor. Oscilace krystalizátoru také pozitivně ovlivňuje distribuci licího 

prášku v mezeře mezi povrchem předlitku a krystalizátorem, čímž minimalizuje riziko 

přetržení licí kůry v důsledku tření, které vzniká mezi tuhnoucím předlitkem a krystalizátorem 

[18]. 

Již v minulosti, se řešily otázky spojené s plynulým odléváním oceli a přilepováním 

předlitku ke stěnám krystalizátoru, jež následně způsobovalo přetržení ztuhlé licí kůry  

a vytečení kovu. Značnou pomocí byla různá maziva, která částečně pomohla, avšak 

nezvládla zcela vyřešit problémy přilepování předlitků. Řešením tehdy byla změna způsobu 

uložení krystalizátoru v rámci ZPO. Dříve se využívalo stacionárního uložení krystalizátoru, 

kdy docházelo k pohybu předlitku vůči pěvně uchycenému krystalizátoru, což snadno vedlo 

k přetržení lící kůry. Proto Siegfried Junghans tehdy vyvinul pohyblivý krystalizátor, kde 

aplikoval princip oscilace krystalizátoru (neboli plynulý pohyb krystalizátoru nahoru a dolů 

během odlévání) navržený v roce 1916 Petersonem. Tento pohyb krystalizátoru umožnil 

odtržení utuhlé licí kůry předlitku od stěn krystalizátoru s minimalizací nebezpečí přetržení 

licí kůry a vzniku výronu tekutého jádra. Siegfried Junghans získal patent v Německu v roce 

1933 a v USA v roce 1938. Krystalizátor, který se úspěšně použil, byl krystalizátor BISRA 

upevněný na pružinách. Předlitky, které procházely tímto krystalizátorem, ve výsledku 

nevykazovaly významné znaky vzniku povrchových vad [1]. 

U oscilace krystalizátoru je velmi důležité nastavení parametrů, aby nedocházelo 

k nežádoucím účinkům, jako je výše zmíněné lepení licí kůry ke stěnám krystalizátorů nebo 

ovlivnění hloubky oscilačních vrásek, které budou později popsány. Mezi výše zmíněné 

parametry, zajišťující optimalizaci oscilace krystalizátoru je frekvence F (cykly ⸱ min-1, cpm), 

licí rychlost Vc (m ⸱ min-1) a zdvih S (mm). Nakonec je taky třeba nastavit vhodný průběh 

oscilace (sinusový, sinusový asymetrický, atd.) [9]. V souvislosti s tímto jsou důležité také 

licí prášky, které minimalizují přetržení licí kůry.  
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2 POPIS ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OSCILAČNÍHO CYKLU 

Oscilace krystalizátoru představuje základní nástroj pro ovlivnění povrchové kvality 

plynule litých předlitků, neboť přímo určuje vývoj oscilačních vrásek, tření v krystalizátoru  

a kompresní zacelování trhlinek v licí kůrce [11, 18]. 

V rámci této kapitoly budou nejdříve popsány jednotlivé základní parametry 

oscilačního cyklu a poté v návaznosti na představené parametry vysvětlen mechanismus 

vzniku oscilačních vrásek.  

Rozhodujícím „místem“, faktorem, kde je směřována pozornost v souvislosti se 

zajištěním povrchové kvality předlitku (řízení formování oscilačních vrásek) společně 

s nastavením parametrů oscilačního cyklu, je oblast menisku oceli v krystalizátoru (tvar 

menisku), který je dán vztahem mezi povrchovým napětím, měrnou hmotností tekuté oceli 

a úhlem mezi stěnou krystalizátoru a povrchem taveniny [19].   

Pro zajištění žádaných dějů v oblasti menisku z pohledu nastavení parametrů oscilace 

je potřeba vhodně zvolit dva základní parametry: zdvih a frekvenci oscilací [9, 11]. Oba 

parametry musí být nastavovány pro různé skupiny oceli odlišně, přičemž musí být v průběhu 

odlévání dále regulovány tak, aby se při různých licích rychlostech zachovala požadovaná 

hloubka oscilačních vrásek, kompresní zacelování licí kůrky a také mazání [9]. 

Hloubka oscilačních vrásek, kompresní zacelování licí kůrky a mazání jsou pak 

určovány dvěma základními parametry oscilačního cyklu, a to dobou negativního stripu 

Tn(s) a parametrem, který popisuje podíl negativního stripu během jedné periody %Tn (%). 

Jednotlivé parametry budou blíže charakterizovány v následujícím textu.  

2.1 Frekvence oscilace a zdvih krystalizátoru  

Frekvence oscilací představuje počet oscilací (kmitů, cyklů) v jedné časové jednotce 

(cycles per minute; 1 ⸱ min-1). Zdvih krystalizátoru udává výšku (rozsah) oscilace 

krystalizátoru (jeho pohybu nahoru a dolů) v rámci jednoho cyklu. Tzn., pokud je nastaven 

zdvih například na 5 mm, tak krystalizátor osciluje nahoru a dolů s dráhou ± 2,5 mm.  
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Zdvih krystalizátoru se obvykle pohybuje v rozmezí 3 – 10 mm [20]. Krystalizátor 

může oscilovat podél své podélné osy s výškou zdvihu menší než 10 mm také frekvencí mezi 

50 – 400 cykly za minutu (cpm – cycle per minute) [9].  

Frekvence se vypočítá dle následující rovnice (1) [10, 23]: 

𝑓 =
3 ⸱ 𝑣𝑝

4 ⸱ 𝑠
 

(1) 

kde      𝑓 je frekvence oscilace (1 ⸱ min-1), 

𝑣𝑝 - licí rychlost (m ⸱ min-1), 

𝑠 - zdvih (m). 

2.2 Doba negativního stripu 

Doba negativního stripu Tn(s) představuje časový úsek, během kterého se krystalizátor 

pohybuje ve směru lití rychleji než licí rychlost. Pro výpočet doby negativního stripu je nutno 

znát frekvenci oscilací, licí rychlost a zdvih krystalizátoru. Doba negativního stripu je tedy 

dána vztahem (2) [11]: 

𝑇𝑛 =
60

𝜋⸱𝑓
𝑐𝑜𝑠−1 (

𝑣𝑐

𝜋⸱𝑆⸱𝑓
) 

(2) 

kde      𝑇𝑛 je doba negativního stripu (s),   

𝑓 - frekvence oscilace (1 ⸱ min-1
, cpm), 

𝑣𝑐 - licí rychlost (mm ⸱ min-1), 

𝑠 - celkový zdvih krystalizátoru (mm). 

Zbytek oscilačního cyklu představuje dobu pozitivního stripu Tp, se kterým se však v 

praxi příliš nepracuje. 

Doba negativního stripu má velký význam právě z hlediska vzniku oscilačních vrásek. 

Při delší době negativního stripu se formují hlubší oscilační vrásky, jelikož dochází k  růstu 

menisku, který po ohnutí v údobí pozitivního stripu vytvoří oscilační vrásku . Doba 

negativního stripu je ale rovněž důležitá z hlediska zajištění kompresního zacelování licí 

kůrky, a snížení rizika vzniku průvalu, jelikož během ní dochází ke strhávání licího prášku do 
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místa mezi stěnou krystalizátoru a povrchem předlitku, Delší doba negativního stripu 

umožňuje u některých typů ocelí podpořit mazání [11].  

2.3 Podíl negativního stripu během jedné periody 

Podíl negativního stripu %Tn je druhým zmiňovaným nesmírně důležitým 

parametrem, který ovlivňuje hloubku oscilačních vrásek, kompresní zacelování licí kůrky 

a částečně taky mazání.  

Podíl negativního stripu se používá hlavně k ovládání protichůdných požadavků na 

kompresní zacelování licí kůry a k zajištění dobrého mazání v krystalizátoru. Při zvětšení 

podílu negativního stripu se zlepšuje kompresní zacelování licí kůrky, ale naopak se zhoršuje 

mazání. Pokud tedy chceme zlepšit mazání, je třeba snížit (volit) podíl negativního stripu, 

u kterého je nižší maximální relativní rychlost mezi stěnou krystalizátoru a povrchem 

předlitku. Maximum relativní rychlosti je velmi podstatné, jelikož zabraňuje infiltraci licího 

prášku do pracovního prostoru krystalizátoru, což má za následek vyšší tření. Konkrétní volba 

nastavení podílu negativního stripu a dalších parametrů oscilačního cyklu pak závisí na druhu 

oceli a odlévaném formátu [11]. 

Jsou uvedeny dvě základní definice podílu negativního stripu, ale jedna z nich je více 

používaná. Jedná se o definici označovanou jako alfa verze, která lépe popisuje zacelování licí 

kůry. Alfa verze je dána vztahem (3) [11]: 

%𝑇𝑛 =
𝑣𝑐  −  2⸱𝑆⸱𝑓

𝑣𝑐

 ⸱ 100 
(3) 

kde      %𝑇𝑛 je podíl negativního stripu (%), 

𝑣𝑐 - licí rychlost (mm ⸱ min-1), 

𝑆 - celkový zdvih krystalizátoru (mm), 

𝑓 - frekvence oscilace (1 ⸱ min-1). 
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2.4 Doba pozitivního stripu 

Pozitivní stripování, resp. doba pozitivního stripu Tp představuje zbytek oscilačního 

cyklu, kdy už neprobíhá fáze negativního stripu. Představuje tedy dobu, kdy se krystalizátor 

pohybuje ve směru lití pomaleji než licí rychlost a doba, kdy se krystalizátor pohybuje proti 

směru lití). Zatímco negativní strip pomáhá hlubšímu proniknutí maziva tak tento pozitivní 

strip táhne mazivo od menisku směrem nahoru ke stranám a také umožňuje rovnoměrné 

rozložení v této mezeře [9]. Dobu pozitivního stripu lze proto označit jako dobu, během níž 

dochází k mazání krystalizátoru. Během této doby působí na prvotně ztuhlou licí kůrku předlitku 

tahové napětí, které podporuje usazování infiltrovaného licího prášku proti stěnám krystalizátoru 

[9, 11]. Pozitivní stripování totiž maximalizuje relativní rychlost mezi předlitkem 

a krystalizátorem, což způsobí velké tření, které je podstatně vyšší než to, jaké by mělo být 

normálně, a to může mít za následek přetržení ztuhlé skořápky kolem menisku a následné 

nalepení oceli ke stěně krystalizátoru [9].  

Rovnice (4) slouží k výpočtu doby pozitivního stripu [9]: 

𝑇𝑝 =
60

𝑓
 −  𝑇𝑛 

(4) 

kde      𝑇𝑝 je doba pozitivního stripu (s), 

𝑓 - frekvence oscilace (1 ⸱ 𝑚𝑖𝑛−1), 

𝑇𝑛 - doba negativního stripu (s). 

2.5 Asymetrický průběh oscilace krystalizátoru 

V technologické praxi dále rozlišujeme dva základní typy oscilačního cyklu [9]. Toto 

rozdělení vychází z tvaru křivky, která charakterizuje (popisuje) průběh oscilace 

krystalizátoru. Prvním typem je sinusový průběh oscilace a druhým typem je cyklus 

asymetrický, jehož křivka se svým tvarem, průběhem odlišuje od průběhu klasické sinusové 

křivky, což je patrné na obr. 6. Na osách je znázorněn zdvih krystalizátoru (osa y) 

a normovaný čas v rámci jedné periody (osa x). Sinusový cyklus probíhá tak, že rychlost 

krystalizátoru je stejná nahoru i dolů. Na rozdíl od sinusového cyklu má cyklus asymetrický 

delší dobu pro pohyb krystalizátoru nahoru než pro pohyb dolů (tzn. rychlost oscilace 
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krystalizátoru směrem nahoru je jiná, než směrem dolů), což umožňuje docílit lepší povrch 

s mělčími oscilačními vráskami a lepším mazáním uvnitř krystalizátoru [9].  

 

Obr. 6: Rozdíl mezi sinusovým a asymetrickým průběhem oscilace [9] 

Oscilaci krystalizátoru lze tedy upravovat pomocí změny frekvence oscilace nebo 

změnou zdvihu, a dalších výše uvedených parametrů. Existuje však další možnost a tou je 

změna průběhu oscilačního cyklu ze sinusového na asymetrický. Díky tomu, že křivka 

oscilačního cyklu může být odlišná (asymetrická) od sinusové křivky lze dosáhnout lepších 

výsledků v řízení technologie odlévání a kvality oceli (obr. 7 a 8), [9]. 

Oscilační cyklus sestává ze dvou fází: negativní stripování, pozitivní stripování. Tyto 

dvě fáze jsou z hlediska oscilace krystalizátoru velmi důležité, jelikož mají vliv na vznik 

oscilačních vrásek a jejich formování.  

Níže na obr. 7 je zachycen čas negativního stripu spolu s rychlostí krystalizátoru. Na 

obrázku lze vidět křivku sinusovou i asymetrickou a rozdíly těchto dvou křivek. Vyznačené 

(vyšrafované) zóny zobrazují doby negativního stripu pro oba průběhy. U asymetrického 

průběhu lze vidět, že dosahuje kratší doby negativního stripu než průběh sinusový. 
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Obr. 7: Čas negativního stripu spolu s rychlostí [9]  

Asymetrický průběh oscilace je vhodný pro vysoké licí rychlosti, jelikož je oscilace 

více stabilní, což se pozitivně projevuje snížením hloubky oscilačních vrásek na povrchu 

předlitku a taky zlepšení podpovrchové kvality. Asymetrický průběh zvyšuje spotřebu licích 

prášků a tím se zlepšuje mazání, čímž se snižuje riziko průvalu. Optimalizace parametrů 

oscilace pomůže zlepšit kvalitu odlitku a zvýší účinnost odlévání na ZPO [14]. Další výhodou 

asymetrického průběhu je zvýšena maximální rychlost během negativního stripu, což má za 

následek intenzivnější působení dynamického tlaku na licí kůrku. Právě dynamický tlak 

výrazně ovlivňuje zacelování mikrotrhlin v licí kůrce a zabraňuje tak průvalu tekutého jádra 

oceli z předlitku.   

Níže uvedený obrázek (obr. 8) zobrazuje oscilaci krystalizátoru pro čas závislý na 

rychlosti krystalizátoru a na umístění krystalizátoru pro sinusový a asymetrický průběh. 

Obr. 8 a) zachycuje rychlost v závislosti na čase. Asymetrický průběh má rychlejší pohyb 

směrem dolů, což zajistí kratší dobu negativního stripu. Opačný pohyb směrem nahoru je 

však pomalejší, což prodlouží dobu pozitivního stripu. Na obr. 8 b) lze vidět rozdíl v časech 

mezi těmito průběhy oscilačního cyklu. Na tomto obrázku lze vidět pomalejší pohyb nahoru 

a rychlejší pohyb dolů pro asymetrický průběh. 
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Obr. 8: Oscilace krystalizátoru pro čas závislý na: a) Rychlosti krystalizátoru; b) Umístění 

krystalizátoru [14] 

Na zobrazených křivkách sinusového průběhu a průběhu asymetrického jde krásně 

vidět rozdíl v rychlostech zdvihu krystalizátoru. Křivka asymetrického průběhu jde pomaleji 

nahoru, ale následně pokračuje rychleji dolu než křivka sinusová . Díky rozdílům 

v rychlostech stoupání a klesání krystalizátoru oproti sinusovému průběhu lze například 

prodloužit dobu pozitivního stripu a snížit tak relativní rychlost mezi předlitkem 

a krystalizátorem v daném období. Dalším příkladem může být vyšší rychlost krystalizátoru 

směrem dolů, než je tomu při sinusové oscilaci, čímž dochází ke zkrácení doby negativního 

stripu. Důsledkem je vytvoření dostatečných dynamických sil, které působí pozitivně na 

kvalitu předlitku tím, že zabraňují protržení licí kůrky [14]. 

Jelikož sinusový a asymetrický průběh oscilačního cyklu mají v sobě určité rozdíly tak 

je třeba provést jejich výpočet. Odlišnost těchto dvou průběhu oscilačního cyklu  – součinitele 

asymetrického průběhu, lze vyjádřit pomocí níže uvedené rovnice (5) [14]. 

𝛼 = 4 ⸱ 𝑡𝑚 ⸱ 𝑓 (5) 

kde      𝛼 je součinitel asymetrického průběhu (-), 

𝑡𝑚 - zpoždění maximálního posunutí průběhu asymetrického (s),  

𝑓 - frekvence oscilace (Hz). 
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Oscilace ovlivňuje tření mezi předlitkem a stěnou krystalizátoru při zdvihu nahoru  

a dolů. Lze vypozorovat vysoký podíl tření při zdvihu směrem nahoru a minimální tření 

středem během negativního stripu. Ztráta tření při kompresní fázi naznačuje oddělení licí 

kůrky od stěny krystalizátoru [9]. Při snížení maximální rychlosti krystalizátoru směrem 

nahoru se výrazně snižuje tření mezi stěnou krystalizátoru a vzniklou licí kůrkou předlitku. Je 

to dáno delší dobou pozitivního stripu, která vede ke snížení dynamického tlaku na meniskus, 

čímž se zabraňuje přilnutí licí kůrky ke stěně krystalizátoru v oblasti menisku, což vede ke 

zlepšení povrchu odlévané oceli. [19].  

Správným nastavením hodnot parametrů oscilace (frekvence, zdvihu krystalizátoru, 

doby a podílu negativního stripu) a správného nastavením asymetrického průběhu oscilace, 

výběrem vhodných licích prášků, ve vztahu k rychlosti odlévání, je možné dosáhnout lepších 

výsledků v oblasti tvorby povrchových vad, a právě v této souvislosti zmiňovaných 

oscilačních vrásek. 

2.6 Typy oscilace krystalizátoru  

V literatuře rozlišujeme dva typy oscilací – hydraulická (obr. 9) a elektromechanická 

(obr. 10). Oba tyto typy se od sebe liší a mají určité výhody a nevýhody.  

2.6.1 Hydraulická oscilace  

Hydraulická oscilace má základní výhodu v tom, že se dá během odlévání měnit 

frekvence oscilace a zdvih, díky čemu lze nastavit dobu negativního stripu a její podíl 

v oscilačním cyklu. Oba parametry lze nechat konstantní pro různé odlévací rychlosti. Při 

nízkých odlévacích rychlostech je hydraulická oscilace značně jiná oproti oscilaci 

elektromechanické. Rozdíl je v tom, že díky umožnění snížení doby negativního stripu během 

hydraulické oscilace je možno dosáhnout výrazně nižší hloubky oscilačních vrásek [11]. 

Tento typ pohonu nabízí snadný způsob přepracování konvekčního pohonu, který umožňuje 

oscilaci krystalizátoru pomoci elektromotoru s převodem a excentrem [21]. 

2.6.2 Elektromechanická oscilace  

Elektromechanická oscilace se používá ve starších systémech. Tyto pohony vyžadují 

ke změně délky zdvihu složitou mechanickou přeměnu [21]. Elektromechanická oscilace má 

možnosti značně omezenější oproti hydraulické oscilace, jelikož umožnuje měnit pouze 
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frekvenci oscilace, nikoliv však zdvih amplitudy. Proto se mění doba negativního stripu při 

změně licí rychlosti, ale podíl v oscilačním cyklu zůstává konstantní [11]. 

 

Obr. 9: Hydraulická oscilace [21] 

 

 

Obr. 10: Elektromechanická oscilace [21] 
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3 MECHANISMUS VZNIKU OSCILAČNÍCH VRÁSEK 

Oscilační vrásky představují „zvlnění“ vytvořené na povrchu plynule litých předlitků. 

Jsou to pravidelné příčné stopy (prohloubení), které lze pozorovat po celém obvodu předlitku 

vznikající v důsledku oscilačního pohybu krystalizátoru (stopy po práci krystalizátoru) 

odpovídající jednomu jeho oscilačnímu cyklu (obr. 11) [18, 22].  

 

Obr. 11: Stopy po oscilaci krystalizátoru, oscilační vlny (vrásky) [22] 

Vrásky vznikají na povrchu předlitku během pohybu krystalizátoru vzhůru, přičemž 

dojde k narušení horní vrstvy právě vzniklé licí kůry v důsledku smáčení stěn krystalizátoru 

tekutou ocelí, která nemá dostatečnou pevnost. Proto má na tvorbu oscilačních vrásek 

rozhodující vliv oscilační systém a jeho parametry (zdvih krystalizátoru, frekvence oscilací, 

tvar oscilační křivky, doba negativního stripu) a podmínky odlévání v krystalizátoru, zvláště 

v jeho horní části, poblíž menisku tekuté oceli, kde začíná tvorba licí kůry předlitku [9, 22].  

Oscilační vrásky jsou zcela běžným jevem u plynule odlévaných předlitků a jejich 

výskyt není zpravidla považován za vadu. Vadou se oscilační vrásky stávají v  okamžiku, kdy 

jejich hloubka nebo případně tvar, snižují kvalitu válcovaného produktu nebo dokonce  

způsobí jeho vyřazení z produkce [22]. Příliš hluboké oscilační vrásky jsou příčinou tvorby 

příčných trhlin v jejich kořenech [19]. 

Vznik oscilačních vrásek závisí také na licí teplotě a také na typu použitého licího 

prášku, které plní v této souvislosti a pomáhají k vytvoření rovnoměrné licí kůry předlitku 

a mimo jiné minimalizují riziko jejího přetržení v důsledku tření, ke kterému dochází při 

průchodu předlitku krystalizátorem a hrozí tak nalepení oceli na stěny krystalizátoru a mazání 

krystalizátoru [1].  
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3.1 Formování oscilačních vrásek 

Hloubka oscilačních vrásek, zacelování licí kůry a mazání jsou určovány několika 

hlavními parametry oscilačního cyklu [11]. Prvním z nich je doba negativního stripu Tn(s), 

která představuje časový úsek, během kterého se krystalizátor pohybuje ve směru lití rychlostí 

vyšší, než je odlévací rychlost (rychlost vytahování odlitku), čímž vzniká tzv. negativní 

stripování [1, 11].  

Doba negativního stripu Tn hraje významnou roli během vzniku oscilačních vrásek, 

jelikož při delších dobách negativního stripu se formují hlubší oscilační vrásky, neboť dochází 

k růstu menisku, který po ohnutí v údobí pozitivního stripu vytvoří oscilační vrásku, obr. 12. 

Na druhou stranu je však doba negativního stripu velice důležitá, protože zajišťuje kompresní 

zacelování necelistvostí v licí kůrce a dochází během ní k strhávání licího prášku do prostoru 

mezi stěnou krystalizátoru a povrchem předlitku. Delší dobu negativního stripu tak lze využít 

k snížení rizika vzniku průvalu a u některých ocelí také k podpoření mazání [11]. 

 

Obr. 12: Mechanismus formování oscilačních vrásek [23] 
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3.2 Typy oscilačních vrásek 

Oscilační vrásky dělíme na dva typy. Prvním typem jsou oscilační vrásky hákové 

a druhým typem jsou oscilační vrásky depresní. Vznik těchto oscilačních vrásek je spojen 

s výškou menisku, tedy výškou hladiny oceli v krystalizátoru, která během odlévání oceli 

kolísá. Depresní typ oscilačních vrásek vzniká při ohýbání menisku prvotní licí kůry a hákový 

typ oscilačních vrásek vzniká až tehdy, když tavenina překročí přes ztuhlou licí kůru. Obr. 13 

uvádí tyto dva zmíněné typy oscilačních vrásek a lze vidět, že čára defektu doprovází pouze 

oscilační vrásky hákového typu.  

 

Obr. 13: Hákový a depresní typ oscilačních vrásek [8] 

Hákové oscilační vrásky lze dále rozdělit na zakulacené a rovné. Zakulacené jsou 

nakloněny strmě dovnitř od povrchu a rovné hákové oscilační vrásky jsou mělké a leží těsně 

pod povrchem a zároveň jsou s povrchem rovnoběžné. Oscilační vrásky hákové zakulacené 

bývají obecně hlubší a zároveň širší než oscilační vrásky hákové rovné [12]. Kromě dvou 

základních typů oscilačních vrásek (hákový a depresní typ) byly ještě oscilační vrásky 

klasifikovány na další typy, kterým se říká složený depresní typ, který vykazuje úhlovou 

segregaci a smíšený typ, který nebylo možno připsat ani jednomu z uvedených typů 

oscilačních vrásek [13]. Jednotlivé výše jmenované oscilační vrásky jsou uvedeny na obr. 14. 



22 

 

 

Benko, M. Možnosti optimalizace parametrů oscilace krystalizátoru pro nízké odlévací 

rychlosti během plynulého odlévání oceli. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, FMT, 2021 

  

Obr. 14: Různé typy charakteristických oscilačních vrásek: a) hákový b) depresní c) složený 

depresní d) smíšený typ [13] 
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4 TEORETICKÉ ZÁSADY NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ 

OSCILAČNÍHO CYKLU PRO RŮZNÉ SKUPINY OCELI 

Konkrétní volba základních parametrů oscilačního cyklu (tj. Tn, %Tn) pro dané 

podmínky závisí na odlévaném formátu a na druhu oceli [11]. Z hlediska chemického složení 

se používá tzv. feritický potenciál (FP), který slouží jako kritérium pro rozdělení ocelí. Podle 

feritického potenciálu lze u dané oceli zjistit její sklon k formování vad či lepení ke stěně 

krystalizátoru.  

Podle feritického potenciálu se oceli rozdělují do dvou skupin [15]: 

• ocel depresní, 

• ocel náchylná k lepení ke stěnám krystalizátoru. 

Podle povahy oceli je potřeba zvolit ideální základní parametry oscilačního cyklu, 

které nám zajistí lepší povrchovou kvalitu odlitků tím, že budou oscilační vrásky mělčí a licí 

kůrka se nebude tolik lepit ke stěně krystalizátoru. Náchylnost ocelí k formování vad nebo 

jejich tendence k lepení ke stěnám krystalizátoru je na základě hodnoty feritického potenciálu 

zobrazena na obr. 15 [11].  

 

Obr. 15: Náchylnost ocelí k formování vad a k lepení ke stěnám krystalizátoru v závislosti na 

feritickém potenciálu [11] 
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Feritický potenciál pro nízkolegovanou konstrukční ocel se vypočte dle následující 

rovnice (6) [11]: 

𝐹𝑃 = 2,5 ⸱ (0,5 − 𝐶𝑝) (6) 

kde      𝐹𝑃 je feritický potenciál (-), 

𝐶𝑝 - uhlíkový ekvivalent (-). 

Uhlíkový ekvivalent pro výpočet feritického potenciálu lze vypočítat na základě 

výpočtového vztahu (7) [11]: 

𝐶𝑝 = [%𝐶] + 0,02[%𝑀𝑛] + 0,04[%𝑁𝑖] − 0,1[%𝑆𝑖] − 0,04[%𝐶𝑟] − 0,1[𝑀𝑜] (7) 

kde  [%𝑋]       je       obsah daného prvku v oceli (%). 

Ocel depresního typu má feritický potenciál menší než 1 a větší než 0,85. Naopak 

ocel náchylná k lepení ke stěnám krystalizátoru má feritický potenciál menší než 0 nebo 

vetší než 1. Toto rozdělení oceli dle feritického potenciálu lze vidět na obr. 16. Na levé 

a pravé straně je ocel náchylná k lepení ke stěnám krystalizátoru a uprostřed poblíž 

peritektické reakce (v rozmezí 0,85 – 1) je ocel depresní [15]. 

 

Obr. 16: Rozdělení ocelí dle feritického potenciálu [15] 
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Feritický potenciál pro legovanou ocel lze vyjádřit dle následující rovnice (8) [15]. 

𝐹𝑃 =
(𝐶𝐶 − [%𝐶])

(𝐶𝐶 − 𝐶𝐴)
 

(8) 

kde      𝐹𝑃 je feritický potenciál (-), 

%𝐶 - hmotnostní procento uhlíku v oceli (%),  

𝐶𝐶 - kritérium, které má FP rovno nule (-), 

𝐶𝐴 - kritérium, které má FP rovno číslu 1 (-). 

U legovaných ocelí má depresní typ FP menší než 1 a větší než 
(𝐶𝐶−𝐶𝐵)

(𝐶𝐶−𝐶𝐴)
. Náchylné 

k lepení má FP větší než 1 nebo je FP větší než 0 a zároveň menší než 
(𝐶𝐶−𝐶𝐵)

(𝐶𝐶−𝐶𝐴)
 [15]. 

Správné určení typu oceli dle feritického potenciálu je velmi důležité, jelikož oba typy 

oceli mají své specifické vlastnosti, které je nezbytné znát pro správné nastavení oscilačních 

parametrů.   

4.1 Oceli depresní 

Ocel depresního typu sice není náchylná k lepení ke stěnám krystalizátoru, ale za to 

má velkou nevýhodu v tom, že má větší sklony k tvorbě hlubokých oscilačních vrásek a 

podélných trhlin, což znehodnocuje výsledný odlitek. Depresní typ oceli se nachází poblíž 

peritektické reakce. 

4.2 Oceli náchylné k lepení ke stěnám krystalizátoru 

Tento typ oceli má oproti depresnímu typu oceli velkou nevýhodu, kterou je lepení 

oceli ke stěnám krystalizátoru. Na druhou stranu je tento typ oceli výhodnější v tom, že má 

menší sklony ke vzniku hlubokých oscilačních vrásek a povrchových trhlin.  

Kvalita plynule litých předlitků, vznik oscilačních vrásek, tření krystalizátoru není 

určován pouze daným nastavením parametrů oscilačního cyklu, ale také na dalších faktorech 

jako jsou vlastnosti licích prášků, průběh jejich natavování a přestup tepla 

v krystalizátoru [11].  
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Například natavovaní licích prášků se liší podle různých míst v krystalizátoru. 

Kritickou oblastí v krystalizátoru se zdá být rohová oblast, protože je v těchto místech licí 

prášek více viskózní díky vyššímu odvodu tepla, což může podpořit vznik hlubších 

oscilačních vrásek. Spotřeba licího prášku závisí nejen na zvoleném typu licího prášku, ale 

také na nastavení oscilace a rychlosti lití. Spotřeba licího prášku (kg  m-2) dle [20] lze 

stanovit následujícím vztahem (9):  

𝑄 =
1,7 ⸱ 𝑡𝑛

√ƞ ⸱ 𝑣𝑐

 
(9) 

kde      𝑄 je spotřeba licích prášků na jednotku plochy (kg ⸱ m-2), 

𝑡𝑛 - doba negativního stripu (s),  

Ƞ - viskozita licích prášků (Pa ⸱ s), 

𝑣𝑐 - licí rychlost (m ⸱ min-1). 

Příliš nízká spotřeba (množství) aplikovaného licího prášku může způsobit přilepení 

předlitku ke stěnám krystalizátoru a porušit tak licí kůrku a ohrozit proces odlévání vznikem 

průvalu. Spotřeba licího prášku závisí na typu odlévané oceli a technologických podmínkách 

odlévání. Literatura [20] uvádí spotřebu licích prášků v rozmezí od 0,15 do 0,30 kg  m-2.  

4.3 Možnosti nastavení parametrů oscilačního cyklu u peritektických ocelí 

Z hlediska povrchové kvality jsou nejvíce problematické peritektické oceli, které 

představují skupinu ocelí, jejichž obsah uhlíku nebo uhlíkový ekvivalent Cp (parametr 

vztahující se k peritektické reakci) se pohybuje mezi 0,10-0,18 % [24]. Rozdílnost 

mechanických vlastností austenitu a delta feritu způsobuje negativní chování oceli během 

odlévání, které se projevuje nerovnoměrnou tvorbou licí kůrky v krystalizátoru, snížením 

tepelného toku na rozhraní krystalizátoru a tuhnoucího povrchu předlitku apod. Zmíněné 

anomálie pak ve finále vedou k tvorbě silných a hlubokých oscilačních vrásek. Tyto negativní 

projevy tuhnutí peritektických ocelí se dají zmírnit vhodnou aplikací oscilačního průběhu , 

který je schopen zajistit dosažení mělčích oscilačních vrásek a tím i lepší povrchové kvality 

sochorů [24]. 
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Autoři článku [24] se věnovali nastavení parametrů oscilačního cyklu pro peritektické 

oceli u sochorů o rozměrech 150×150 mm. V rámci této analýzy byly vzájemně porovnávány 

parametry pro hydraulickou a elektromechanickou oscilaci. Jednalo se o nalezení vhodných 

hodnot parametrů: doba negativního stripu a podíl negativního stripu u elektromechanické 

a hydraulické oscilace.  

1. Doba negativního stripu 

Na základě provozních experimentů zjištěno, že pro peritektické oceli je vhodné volit 

krátké doby negativního stripu a její vyšší podíly (obr. 17), což je logické, neboť peritektické 

oceli mající feritický potenciál okolo jedné vykazují tendenci spíše formovat vady než se lepit 

ke stěně krystalizátoru.  

Bylo zvoleno nastavení parametrů oscilace (tab. 1) s dobou negativního stripu 0,088 s 

a jeho podílem zvýšeným oproti elektromechanické oscilaci na -37 %. Jako perspektivní pak 

bylo navrženo odzkoušet další zvýšení podílu negativního stripu až na -50 %, což by mělo 

přinést ještě lepší kompresní zacelování trhlinek v licí kůrce. V rámci předkládaných výsledků 

bylo odlito několik sekvencí peritektických ocelí, u kterých byl na licím proudu vybaveným 

hydraulickou oscilací použit oscilační předpis zajišťující konstantní dobu negativního stripu 

0,088 s a jeho podíl zvýšený na -50 %. 

Tab. 1: Nastavené parametry oscilačního cyklu [24] 

 

 

Tn (s) %Tn (%)

1 0,088 -14

2 0,088 -26

3 0,088 -34

4 0,085 -37

5 0,095 -37

6 0,115 -37

Nastavené parametry

A (změna %T n )

B (změna T n )

Pokus Nastavení
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Obr. 17: Vývoj doby negativního stripu a jeho zastoupení v oscilačním cyklu při užití 

elektromechanické oscilaci [24] 

Provozní aplikace přinesly následující výsledky a ukázalo se, že při nízkých odlévacích 

rychlostech byl značný rozdíl v dobách negativního stripu mezi elektromechanickou 

a hydraulickou oscilací. V tab. 2 jsou uvedeny rozdíly.  

Tab. 2: Porovnání nastavených parametrů hydraulické a elektromechanické oscilace při 

rychlosti lití 2,2 m ⸱ min-1 [11] 

 

Metalografické rozbory odebraných vzorků ukázaly, že díky krátké době negativního 

stripu aplikované na hydraulické oscilaci je možno dosáhnout výrazně mělčích oscilačních 

vrásek. Překvapivější však je fakt, že pod hlubšími oscilačními vráskami typickými pro 

sochory odlitými na elektromechanické oscilaci jsou přítomné četné kolumnární krystaly. 

Dále experiment prokázal, že kolumnární krystaly vznikají v okolí ohybu povrchu sochorů 

a směrem do objemu sochorů se postupně spojují, což ohraničí určité objemy materiálu, které 

tak vytvoří objekty připomínající nadměrná zrna. Kolumnární krystaly nejsou žádoucí, neboť 

materiál je pak náchylný na praskání během válcování [11]. 

Oscilace Rychlost lití (m ⸱ min
-1

) Tn (s) %Tn (%) Hloubka vrásek (mm)

Elektromechnická oscilace 2,2 0,100 -14 0,28

Hydraulická oscilace 2,2 0,088 -50 0,13
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Podobné vzorky oscilačních vrásek byly také odebrány i při vyšších odlévacích 

rychlostech, kdy se na hydraulické a elektromechanické oscilaci postupně vyrovnávají doby 

negativního stripu. Tab. 3 zobrazuje hodnoty při těchto vyšších licích rychlostech [11]. 

Tab. 3: Porovnání nastavených parametrů hydraulické a elektromechanické oscilace při licí 

rychlosti 2,4 m ⸱ min-1 [11] 

 

Nejzajímavějším zjištěním těchto analýz je fakt, že i při aplikaci krátké doby 

negativního stripu, která se dosáhne pomocí hydraulické oscilace, je možno na povrchu 

sochoru nalézt zřetelnější, více rozevřené oscilační vrásky, které se koncentrují poblíž hran 

sochorů. Dále strukturní analýzy ukázaly, že se jedná o výrazně hlubší oscilační vrásky, které 

svým charakterem odpovídají více stavu na elektromechanické oscilaci při nižší licí rychlosti 

(při delší době negativního stripu). Také v podpovrchové vrstvě jsou často koncentrovány 

kolumnární krystaly, které opět vytvářejí dojem tvorby nadměrných zrn. Jedná se tak 

o oscilační vrásky, jejichž charakter neodpovídá nastaveným parametrům oscilace a jejich 

tvorba musí být ovlivněna dalšími faktory. Jelikož byly koncentrovány především v  blízkosti 

hran, kde probíhá vyšší odvod tepla (odvod tepla v závislosti na licí rychlosti je zobrazen na 

obr. 18, delta T představuje odvod tepla), dá se usuzovat, že v blízkosti hran mohl být licí 

prášek více viskózní, takže při ohýbání menisku během doby během doby pozitivního stripu 

mohlo dojít k pohlcení velkého množství licího prášku [11]. 

Oscilace Rychlost lití (m ⸱ min
-1

) Tn (s) %Tn (%)

Elektromechnická oscilace 2,4 0,092 -14

Hydraulická oscilace 2,4 0,088 -50



30 

 

 

Benko, M. Možnosti optimalizace parametrů oscilace krystalizátoru pro nízké odlévací 

rychlosti během plynulého odlévání oceli. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, FMT, 2021 

 

Obr. 18: Vliv rychlosti lití na odvod tepla v krystalizátoru [11] 

2. Podíl negativního stripu 

Prozatím diskutované skutečnosti v sobě zahrnovaly pouze analýzu vlivu doby 

negativního stripu na formování oscilačních vrásek a s tím související podpovrchovou 

strukturu. Důležitou součástí správného nastavení základních parametrů oscilace však 

zahrnuje také volbu vhodného podílu negativního stripu, který řídí protichůdné požadavky na 

kompresní zacelování licí kůrky a mazání. Důsledky správné volby podílu negativního stripu 

během odlévání jsou hůře měřitelné, než je tomu v případě doby negativního stripu. Například 

při nastavení nízkého podílu negativního stripu (např. +10 %) lze očekávat formování 

pravidelných oscilačních vrásek v důsledku dobrého zabírání licího prášku. Nízký podíl 

negativního stripu však nemusí zajistit dostatečnou kompresi licí kůrky, takže v licí kůrce 

mohou být přítomny různé mikronecelistvosti, které se během válcování mohou otevřít 

a přenést na konečný vývalek. 

Pro hodnocení přínosů oscilačního předpisu s podílem negativního stripu zvýšeného až 

na 50 % bylo využito výsledků povrchové kvality finálních výrobků z válcovny. Povrchová 

kvalita byla hodnocena pomocí RQI koeficientu. RQI koeficient je stanovován instalovaným 

defektoskopickým zařízením DefectomatHotRod. Jeho hodnota se pohybuje od jedné nahoru, 

přičemž vyšší hodnota detekuje horší povrchovou kvalitu vývalků. Obr. 19 ukazuje výsledek 

povrchové kvality drátů pro ocel s feritickým potenciálem roven cca jedné (ocel s nejvyšší 

náchylností k formování vad). Výsledek ukazuje, že při nastavení podílu negativního stripu 

na - 50 % dochází k znatelnému zhoršení povrchové kvality drátů, což je způsobeno 
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nedostatečným vnikáním licího prášku do oblasti mezi povrchem sochoru a stěnou 

krystalizátoru. Podíl negativního stripu zvětšený na -50 % je tedy pro odlévání sochorů 

150×150 mm z peritektických ocelí příliš vysoký a je třeba ho snížit na nižší hodnotu. 

Dřívější zkušenosti ukázaly vhodný podíl negativního stripu u peritektických ocelí cca -37 % 

[24], což je potvrzeno pomocí obr. 20, který uvádí výsledek povrchové kvality drátů při 

dřívějším podílu negativního stripu -37 % pro stejnou skupinu peritektických ocelí jako na 

obr. 19 [11]. 

 

Obr. 19: Hodnocení povrchové kvality drátů pro podíly negativního stripu -14% a -50% [11] 

 

Obr. 20: Hodnocení povrchové kvality drátů pro podíly negativního stripu -14% a -37% [11] 
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4.4 Popis problémů při optimalizaci parametrů oscilace pro nízké odlévací 

rychlosti  

V předchozích kapitolách byly charakterizovány jednotlivé parametry oscilace 

(frekvence, zdvih, doba negativního stripu atd.) a teoretické souvislosti z hlediska obecné 

volby a nastavování těchto parametrů ve vztahu k různým typům ocelí (náchylné ke vniku vad 

či oceli náchylné k přilepování ke stěnám krystalizátoru). V rámci dalšího textu, v rámci 

literárního rozboru, bych se této problematice rád blíže věnoval a nastínil několik souvislostí, 

které se pojí s problematikou optimalizace parametrů pro různé typy ocelí a licí rychlosti.   

Proces plynulého odlévání a finální struktura materiálu je ovlivněna řadou parametrů. 

Některé z těchto parametrů můžeme ovlivnit pouze částečně anebo vůbec. Na vznik finální 

struktury předlitku má zásadní vliv odvod tepla, který na ZPO lze ovlivňovat nastavením licí 

rychlosti a intenzitou chlazení [26]. V primární zóně chlazení, je odvod tepla podřízen tvorbě 

licí kůry určité tloušťky a povrchová kvalita nad rámec běžných vlivů (resp. hlavních 

parametrů odlévání – licí teplota, rychlost lití, chemické složení oceli doba lití, metalurgická 

délka) i technologickými parametry jako je oscilace krystalizátoru, které svým nastavením 

také ovlivňují povrchovou kvalitu odlévané oceli. 

Stejně jako podmínky odlévání je třeba parametry oscilace volit, nastavovat s ohledem 

na licí rychlosti. Licí rychlost je obecně chápána jako rychlost, kterou opouští předlitek 

krystalizátor [1]. Její velikost je limitována velikostí ZPO a tedy odlévaným formátem 

(průřezem předlitku), chemickým složením oceli, intenzitou odvodu tepla v krystalizátoru a 

tedy tloušťkou utuhlé licí kůry, teplotou přehřátí oceli apod. Licí rychlost přímo ovlivňuje 

metalurgickou délku (tj. délku tekutého jádra oceli) a tedy i dobu tuhnutí plynule odlévané 

oceli. Na moderních sochorových ZPO může licí rychlost dosahovat i 6 m  min-1 i více, 

bramy lze odlévat rychlostí okolo 1,6 m  min-1 [26]. 

Rád bych nastínil situaci, jaké jsou možnosti optimalizace parametrů oscilace pro 

nízké licí rychlosti. Každý provoz má nějak nastavené parametry oscilace krystalizátoru. 

Zajímavá otázka je, jak vlastně přistupovat k volbě parametrů těchto parametrů přistupovat. 

Změní-li se například licí rychlost, je třeba (s ohledem na podmínky odlévání nastavit) 

nastavit i ostatní parametry oscilačního. Resp. používané nastavení transformovat. Může se 

stát, že pokud bychom pro dané nastavení parametrů (Tn, %Tn, atd..), upravili (snížili) licí 
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rychlost (např. na 0,3 m  min-1), mohlo by se stát, že s danými nastavenými dobami Tn, %Tn 

by bylo nezbytné upravit zdvih krystalizátoru a to třeba na hodnotu, která by nebyla reálně 

aplikovatelná (např. 0,5 mm zdvih). Je tedy třeba zjistit pomocí analýzy článků různých 

autorů informace, jak řešili problém změny parametrů oscilace, když se změní licí rychlost. 
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5 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI 

NASTAVENÍ PARAMETRŮ OSCILACE PRO NÍZKÉ 

ODLÉVACÍ RYCHLOSTI 

V posledních dvou desetiletích vykazuje světová praxe plynulého odlévání oceli 

tendence ke zvyšování specifické kapacity plynule litých předlitků prostřednictvím zvyšování 

rychlosti odlévání a ke zvyšování kvality povrchu odlévaných předlitků. Velká pozornost je 

věnována zmenšení hloubky oscilační vrásek na povrchu předlitku a problémům 

s přilepováním licí kůrky předlitku ke stěnám krystalizátoru. Je známo, že se vratný pohyb 

(oscilace) krystalizátoru s určitou frekvencí a výkyvem používá k tomu, aby se zabránilo 

přilepení okraje licí kůry ke stěně krystalizátoru. Vzhledem k neexistenci striktních 

teoretických základů v praxi kontinuálního lití oceli však neexistuje shoda mezi výzkumnými 

pracovníky ohledně volby parametrů oscilací. Dalším důležitým bodem, který je třeba 

upřesnit, je problém změny parametrů oscilace, když se změní rychlost odlévání [23]. 

Následující text je věnován analýze literárních poznatků z oblasti nastavení parametrů 

oscilace krystalizátoru. Konkrétně se snaží zmapovat situaci a dohledat informace 

a zkušenosti s nastavením těchto parametrů pro nízké odlévací rychlosti.  

5.1 Vliv oscilace krystalizátoru na spotřebu licích prášků a oscilačních 

vrásek pro nízkouhlíkové ocelové bramy 

V literatuře [17] byly proveden experiment, ve kterém byl sledován vliv různých 

podmínek oscilace na spotřebu licích prášků a na tvorbu oscilačních vrásek (především 

hákového typu) pro bramy z nízkouhlíkové oceli.  

V poslední době se pozornost zaměřila na zlepšení mazání pomocí licích prášků 

a optimalizaci oscilace krystalizátoru a dalších podmínek lití zejména pro vysoké licí 

rychlosti, aby se minimalizoval výskyt trhlin a minimalizovaly se problémy s kvalitou. Jeden 

důležitý faktor je tvorba hlubokých oscilačních vrásek (hlavně hákového typu), zejména 

u ocelí s velmi nízkým obsahem uhlíku. Většina autorů zabývajících se touhle problematikou, 

zjistila, že zvýšení rychlosti odlévání a snížení viskozity roztavených licích prášků při teplotě 

1300 °C má tendenci snižovat spotřebu licích prášků v krystalizátoru. Tab. 4 uvádí výsledky 

deseti testování z hlediska hodnocení spotřeby licích prášků. K testování byla použita 
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hydraulická oscilace, která kromě změny zdvihu a frekvence umožňuje taky celou řadu změn 

asymetrické oscilace. Každý test trval většinu jedné sekvence (4-6 taveb). Pro všechny testy 

byl použit rozměr 230×1300 mm a rychlost odlévání byla udržována relativně konstantní na 

1,45 m ⸱ min-1 a to i při výměně pánve.  

Tab. 4: Parametry oscilace krystalizátoru a spotřeba licích prášků [17] 

 

Dále byly zkoumány oscilační vrásky a výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 5 [17]. 

 

Test 1 6,4 158 24 0,107 0,273 0,247

Test 2 5,0 145 0 0,116 0,298 0,232

Test 3 5,0 174 12 0,101 0,244 0,225

Test 4 5,0 203 24 0,083 0,212 0,253

Test 5 6,0 121 12 0,131 0,366 0,223

Test 6 6,0 145 24 0,111 0,303 0,229

Test 7 6,0 169 0 0,124 0,231 0,230

Test 8 7,0 104 24 0,142 0,437 0,248

Test 9 7,0 124 0 0,155 0,328 0,208

Test 10 7,0 145 12 0,129 0,285 0,211

Zdvih 

(mm)

Frekvence 

(cpm)

Koeficient 

asymetrického 

průběhu (%)

Doba 

negativního 

stripu (s)

Doba 

pozitivního 

stripu (s)

Spotřeba 

licích prášků 

(kg ⸱ m
-2

)
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Tab. 5: Průměrné hodnoty oscilačních vrásek [17] 

 

V souhrnu můžeme říct, že tento článek popisuje systematické měření plynulého lití 

bram za účelem kvantifikace vlivu podmínek oscilace a přehřátí na míře spotřeby licího 

prášku v krystalizátoru, charakteristice a hloubce oscilačních vrásek. Míra spotřeby licích 

prášků v krystalizátoru na oscilační cyklus silně závisí na době pozitivního stripu a také 

vzájemně souvisí s frekvencí a dobou negativního stripu. Zvyšující se přehřátí má silný 

účinek na zmenšení velikosti oscilačních vrásek hákového typu, včetně délky i hloubky háčku 

u hákových oscilačních vrásek. Zvyšující se frekvence oscilace zkracuje čas tuhnutí, dobu 

negativního stripu a dobu pozitivního stripu. Výsledkem jsou tenčí a mělčí oscilační vrásky, 

což zlepšuje výslednou kvalitu povrchu. Vyšší frekvence také zkracuje délku a úhel háčku. 

Zvyšování asymetrického průběhu oscilace má tendenci zvyšovat spotřebu licího prášku 

v krystalizátoru a zvyšuje úhel vychýlení háčků. Hloubka háku je přímo úměrná tloušťce 

pláště háku. Mělčí háčky také mírně souvisí s mělčími oscilačními vráskami. Tento článek je 

důležitý pro optimalizaci oscilace krystalizátoru, což pomůže dosáhnout lepší kvality 

povrchu [17]. 

 

Test 1 1566 9,31 9,15 0,246 1,68 2,16 34,3 0,75

Test 2 1563 10,04 11,79 0,395 2,14 4,72 19,8 0,89

Test 3 1571 8,43 7,86 0,310 1,39 2,16 27,6 0,67

Test 4 1571 7,37 7,14 0,290 1,54 2,43 29,7 0,65

Test 5 1555 12,41 12,59 0,357 1,73 3,34 23,1 0,76

Test 6 1573 10,13 9,88 0,343 1,69 2,75 28,7 0,70

Test 7 1566 8,82 8,66 0,255 1,59 2,77 27,5 0,62

Test 8 1571 14,37 13,57 0,308 1,89 3,08 29,7 0,78

Test 9 1559 11,84 11,26 0,340 2,32 4,87 21,6 0,92

Test 10 1559 10,34 10,10 0,329 1,94 4,58 20,2 0,78

Teplota 

pánve 

(°C)

Teoretická 

šířka 

oscilačních 

vrásek 

(mm)

Naměřená 

hloubka 

oscilačních 

vrásek 

(mm)

Naměřená 

šířka 

oscilačních 

vrásek 

(mm)

Naměřená 

hloubka 

hákových 

oscilačních 

vrásek 

(mm)

Neměřená 

délka 

hákových 

oscilačních 

vrásek 

(mm)

Naměřený 

úhel 

hákových 

oscilačních 

vrásek 

(stupně)

Naměřená 

tloušťka 

hákových 

oscilačních 

vrásek 

(mm)
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5.2 Posouzení vlivu negativního stripu na hloubku oscilačních vrásek 

Autoři článku [25] se věnovali testování vlivu různých parametrů oscilace na hloubku 

oscilačních vrásek pro bloky o rozměrech 380×490. V těchto testech bylo použita nízká licí 

rychlost. V tab. 6 je zobrazeno složení oceli, které bylo použito při testování. 

Tab. 6: Chemické složení oceli (hmotnostní %) [25] 

 

Bylo provedeno 5 experimentu za různých podmínek při rychlosti lití 0,5 m ⸱ min-1, 

v nichž se měnily zdvih, frekvence, doba negativního stripu a podíl negativního stripu. 

Všechny podrobnosti jsou zobrazeny v tab. 7. Při pohledu do tabulky lze vidět při 

nastavených podmínkách 1 a 2, že zvýšením frekvence se dosáhne snížení doby negativního 

stripu a zvýšení podílu negativního stripu. To samé lze vidět u podmínek 4 a 5, které měly 

zvoleny stejný zdvih (menší než podmínky 1 a 2) a rovněž byla zvýšena frekvence, což taktéž 

snížilo dobu negativního stripu a zvýšilo podíl negativního stripu. Ve srovnání podmínek 1 

a 2 s podmínkami 4 a 5 lze říct, že nastavením menšího zdvihu a vyšší frekvence dosáhneme 

kratší doby negativního stripu, což zaručí menší hloubku oscilačních vrásek. Dále lze 

z tabulky vyčíst, že hodnota podílu negativního stripu se zvyšuje zvětšením zdvihu 

krystalizátoru a zvýšením frekvence oscilace [25]. 

Tab. 7: Podmínky odlévání [25] 

 

Na obr. 21 je zobrazen lineární vztah mezi dobou negativního stripu a hloubkou 

oscilačních vrásek. Z tohoto obrázku lze jasně vidět, že nejmenší hloubky oscilačních vrásek 

C Si Mn P S Cr

0,20 0,30 0,83 0,017 0,017 1,18

Podmínky 1 2 3 4 5

Rozměry bloku (mm)

Licí rychlost (m ⸱ min
-1

)

Přehřátí (K)

Zdvih (mm) 4 4 2,6 2 2

Frekvence (cpm) 104 129 160 135 208

Podíl negativního stripu (%) 75 80 75 60 75

Doba negativního stripu (s) 0,22 0,19 0,14 0,13 0,11

Bazicita licího prášku (-)

Viskozita licího prášku při 1573 K (Pa ⸱ s)

380×490

0,5

25

0,6

2,4
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bylo dosaženo u podmínky 5 (Condition 5) a nejvyšší hloubky bylo dosaženo u podmínky 1. 

Můžeme tedy říct, že menší hloubky oscilačních vrásek dosáhneme pomocí menšího zdvihu  

a vyšší frekvence oscilace [25]. 

 

Obr. 21: Vztah mezi dobou negativního stripu a hloubkou oscilačních vrásek [25] 

V závěru lze tedy říct, že nastavením menšího zdvihu a vyšší frekvence oscilace 

dosáhneme kratší doby negativního stripu, což nám zaručí lepší kvalitu povrchu s  mělčími 

oscilačními vráskami. Z práce rovněž vyplývá, že zvětšení hodnoty podílu negativního stripu, 

který je důležitý z hlediska zacelování trhlin a částečně mazání, se dosáhne zvětšením zdvihu 

krystalizátoru i zvýšením frekvence oscilace. 

5.3 Vliv přestupu tepla a kolísání tlaku na vznik oscilačních vrásek, 

spotřeba licích prášků během oscilačního cyklu 

Článek [16] poukazuje na řešení problematiky tvaru menisku v kombinaci s použitím 

licích prášků na tvorbu oscilačních vrásek. Tento článek je zaměřen spíše na fyzikálně 

chemický pohled (přestupy tepla, atd.) tzn. nejedná se o technický pohled. 

Je obecně známo, že doba negativního stripu se snižuje se zvýšením rychlosti 

odlévání. Tento oscilační model byl použit k redukci rozdílu v době negativního stripu během 

zvyšování rychlosti odlévání. Předešlé práce naznačovaly, že doba negativního stripu byla 

kritická fáze pro růst počáteční licí kůrky z důvodů náhlé změny tlaku, přestupu tepla 



39 

 

 

Benko, M. Možnosti optimalizace parametrů oscilace krystalizátoru pro nízké odlévací 

rychlosti během plynulého odlévání oceli. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, FMT, 2021 

a spotřeby licích prášků. Obecně jsou všechny tyto faktory interaktivní, takže kombinovaný 

efekt by vedl k nerovnoměrnosti růstu licí kůry a k tvorbě vad. Za účelem objasnění těchto 

jevů včetně kolísání tlaku, přestupu tepla a proudění licích prášků probíhají zkoumání 

zaměřené na chování oscilace. Prvně bylo zkoumáno kolísání tlaku v blízkosti menisku pro 

různé rychlosti odlévání při klesání krystalizátoru s maximální rychlostí (v polovině doby 

negativního stripu) což, znázorňuje obr. 22. Rostoucí tlak lze vidět v oblasti menisku 

a vrcholný tlak se posune na konečný bod meniskové křivky během růstu licí rychlosti z  0,3 

m ⸱ min-1 na 1,2 m ⸱ min-1 [16]. 

 

Obr. 22: Předpokládané kolísaní tlaku v krystalizátoru poblíž menisku pro různé licí 

rychlosti [16] 

Na základě předpokládaných rozdělení tlaku je vybráno umístění ve spodní části 

menisku pro charakterizování kolísání tlaku, přestupu tepla a proudění roztavených či 

ztuhlých licích prášků během oscilačního cyklu pro odlévací rychlost 1,2 m ⸱ min-1, což 

znázorňuje obr. 23. Rychlost a posun krystalizátoru jsou zobrazeny k charakterizování 

oscilace krystalizátoru. Lze vidět, že kolísaní v těchto proměnných začínají na začátku doby 

negativního stripu a vrchol je na začátku následující doby pozitivního stripu, přičemž 

krystalizátor se blíží k nejnižší pozici. Během doby negativního stripu se roztavený licí prášek 

dostane rychleji do mezery mezi stěnou krystalizátoru a předlitkem kvůli pohybu 
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krystalizátoru a ztuhlého licího prášku, což má za následek vzrůstající tlak v toku poblíž 

spodní části menisku [16]. 

 

Obr. 23: Předpokládaný tlak, přestup tepla a tloušťky roztaveného a ztuhlého licího prášku 

v menisku během oscilačních cyklů pro licí rychlost 1,2 m ⸱ min-1 [16] 

Dále se zaměřili v tomto článku na vznik oscilačních vrásek, které také souvisí 

s oscilací krystalizátoru a s prouděním licích prášku v oceli. Obr. 24 představuje model pro 

oblast menisku, kde jsou čtyři typické momenty zvoleny pro charakterizování formování 

oscilačních vrásek. Na začátku doby negativního stripu (t1), krystalizátor začal zrychlovat 

dolů z jeho nejvyšší pozice. Sestupný tok roztaveného licího prášku začíná vyvíjet přetlak po 

krátkém času kvůli jeho setrvačnosti. Přestup tepla je v tomto období na nízké úrovni. 

Z důvodu dosažené nejvyšší rychlosti krystalizátoru směrem dolů (t2) se proudění licího 

prášku neustále zvyšuje, čímž se zvyšuje i dynamický tlak v tavenině, jakož i přestup tepla 

vznikající konvekčním chlazením. S dalším sestupem krystalizátoru (t3), pohyb ztuhlého 
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licího prášku dolů stlačí tok licího prášku, a proto se rozdělí na dva přítoky. První, tekutý licí 

prášek je vtlačen z oblasti menisku do oblasti taveniny, kde je rychle uvolňován proud tlaku. 

Druhý, tekutý licí prášek je poblíž ztuhlé vrstvy prudce vtlačen do mezery mezi meniskem 

a ztuhlou vrstvou působením extrémního tlaku na spodní části ohybu menisku. V  důsledku 

dopadu tohoto kolísání tlaku se na kovovém rozhraní objeví vroubek, který se prohlubuje, 

když se krystalizátor blíží ke své nejnižší poloze. Doprovodná konvekce toku licího prášku 

rychle zatuhne tvar vroubku, kterým je počáteční oscilační vráska. Tato doprovodná konvekce 

podpoří taky růst licí kůrky, což vede ke zvýšenému přestupu tepla. Poté tekutý licí prášek 

změní směr proudění po další krátké době posunu, když se krystalizátor pohybuje znovu 

směrem nahoru (t4) [16]. 

 

Obr. 24: Předpokládaný model pro formování oscilačních vrásek: a) oscilační křivka; b) pole 

proudění licího prášku; c) rozložení tlaku; d) rozložení teploty [16] 
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Dále v tomto článku byla rozebrána spotřeba licích prášků. Spotřeba licích prášků pro 

různé licí rychlosti je zobrazena na obr. 25. Bylo zjištěno, že dochází k pozitivní spotřebě 

během fáze od konce doby pozitivního stripu do začátku další doby pozitivního stripu včetně 

všech dob negativního stripu mezi nimi. Doba negativního stripu je hlavní období spotřeby 

licích prášků a vrchol infiltrace je detekován ve druhé polovině doby negativního stripu [16]. 

 

Obr. 25: Předpokládaná přechodná spotřeba licích prášků pro různé licí rychlosti [16] 

V článku byla zobrazená tabulka, ve které je uvedená předpokládaná hloubka 

oscilačních vrásek a spotřeba licích prášků pro různé licí rychlosti. Tyto hodnoty jsou 

uvedeny v tab. 8. Z této tabulky lze vyčíst, že při zvyšování licí rychlosti se snižuje hloubka 

oscilačních vrásek a spotřeba licích prášků. 
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Tab. 8: Předpokládaná hloubka oscilačních vrásek a spotřeba licích prášků pro různé licí 

rychlosti [16] 

 

Z tohoto článku se tedy dá vyvodit několik závěrů. Prvním závěrem je fakt, že čím 

vyšší je licí rychlost, tím vyšší je tlak v oblasti menisku a čím vyšší je licí rychlost, tím je 

rostoucí tlak blíže k menisku. 

Dalším závěrem je zjištění, že u vyšších licí rychlostí (1,2 m ⸱ min-1) kolísání tlaku, 

kolísání přestupu tepla a kolísání proudění roztavených či ztuhlých licích prášků začíná na 

začátku doby negativního stripu a vrcholné hodnoty se dosahují na začátku následující doby 

pozitivního stripu, přičemž se krystalizátor blíží k nejnižší pozici. Během doby negativního 

stripu se roztavený licí prášek dostane rychleji do mezery mezi stěnou krystalizátoru 

a předlitkem kvůli pohybu krystalizátoru a ztuhlého licího prášku, což způsobí vzrůstající tlak 

poblíž spodní části menisku. 

Následujícím vyvozeným závěrem z tohoto článku je, že v místě vzniku oscilační 

vrásky je výrazně vyšší tlak a přestup tepla. Tento vysoký tlak a přestup tepla se sníží po 

vytvoření oscilační vrásky. Poté se opakuje oscilační cyklus a tlak i přestup tepla jsou znovu 

zvýšeny v místě vzniku další oscilační vrásky a poté se tento děj opakuje. Tento experiment 

taky dokazuje, že oscilační vráska se začíná vytvářet, když se krystalizátor blíží ke své 

nejnižší poloze (na konci doby negativního stripu). 

Dalším závěrem toho článku je fakt, že dochází k pozitivní spotřebě během fáze od 

konce doby pozitivního stripu do začátku další doby pozitivního stripu včetně všech dob 

negativního stripu mezi nimi. Hlavním obdobím spotřeby licích prášků je doba negativního 

stripu. Vrchol infiltrace je detekován ve druhé polovině doby negativního stripu. 

Posledním závěrem je fakt, že při rostoucí licí rychlosti se snižuje hloubka oscilačních 

vrásek a spotřeba licích prášků. 

0,3 164 1,6 0,1616 0,422 0,324

0,6 158 2,2 0,1562 0,316 0,305

0,9 152 2,8 0,1542 0,262 0,264

1,2 146 3,4 0,1538 0,213 0,239

Hloubka oscilačních 

vrásek (mm)

Spotřeba licích 

prášků (kg ⸱ m-2)

Doba negativního 

stripu (s)
Zdvih (mm)

Frekvence 

(cpm)

Rychlost lití 

(m ⸱ min-1)
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5.4 Optimalizace parametrů oscilace s použitím výpočetního algoritmu 

Autoři článku [9] se věnovali optimalizaci parametrů oscilace krystalizátoru. Cílem 

optimalizace bylo zlepšení mazání uvnitř krystalizátoru a redukce intenzity oscilačních 

vrásek. V tomto článku byl použit složitý výpočtový algoritmus na základě, kterého se snažili 

o optimalizaci zdvihu, frekvence a odchylky od sinusové oscilace. Aplikace složitého 

výpočtového algoritmu generuje optimální sadu parametrů, která poskytuje lepší výkon než 

stávající parametry oscilace dodávané výrobci originálního zařízení. 

V tomto experimentu byly provedeny měření, ve kterých byla sledována závislost licí 

rychlosti na schopnosti mazání, vrcholu tření a době negativního stripu a následně byly 

sestrojeny grafy závislosti, ve kterých šlo vidět porovnání výsledků složitého výpočtového 

algoritmu (GA) a výsledků od originálního výrobce zařízení (OEM). Na obr. 26 bylo 

zobrazeno srovnání závislosti licí rychlosti na mazání pro OEM a GA. V rozsahu 0,6 až 

1,3 m ⸱ min-1 je schopnost mazání pro GA asi dvakrát vyšší oproti OEM. Výhoda je patrná 

i při nižších rychlostech a při rychlosti nad 1,7 m ⸱ min-1. Pouze v rozsahu rychlostí 1,35 až 

1,55 je úroveň mazání přibližně stejná [9]. 

Dále bylo provedeno měření pro závislost licí rychlosti na vrcholu tření pro OEM 

a GA, což je zobrazeno na obr. 27. Lze vyčíst, že vrchol tření pro GA je podstatně menší než 

pro OEM až do rychlosti 1,35 m ⸱ min-1. Dále v rozsahu rychlosti mezi 1,35 až 1,45 je o něco 

vyšší a od hodnoty 1,65 je opět menší [9]. 

Následně provedli měření pro závislost licí rychlosti na době negativního stripu 

(obr. 28) pro OEM a GA. V rozsahu rychlosti od 0,6 do 1,1 jsou hodnoty pro GA vyšší a poté 

od hodnoty 1,1 do 1,35 hodnoty pro GA prudce klesnou a následně se ustálí [9]. 

Dále na obr. 29 je zobrazena variace frekvence a zdvihu s licí rychlostí. Tyto 

zobrazené hodnoty jsou generovány složitým výpočtovým algoritmem, který se snaží 

navrhnout optimální hodnoty, takže zobrazené hodnoty frekvence a zdvihu na tomto obrázku 

jsou optimální. Autoři chtěli porovnat tyto optimální hodnoty GA s OEM hodnotami, ale 

OEM hodnoty nejsou k dispozici. Na tomto obrázku lze vidět výkyv hodnot v rozmezí 

rychlosti lití 1 až 1,4 m ⸱ min-1. Mimo tento zmíněný interval rychlosti jsou hodnoty téměř 

konstantní. Takže pro nižší licí rychlosti je zdvih větší a frekvence menší a při vyšších licích 

rychlostech se naopak hodnoty obrátí a zdvih je menší a frekvence větší. Hodnota odchylky 
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od sinusové oscilace konverguje k maximu 0,7 a stěží se odtud pohybuje napříč rozsahem 

rychlostí, takže proto není v grafu vynesena [9]. 

 

Obr. 26: Závislost licí rychlosti na mazání krystalizátoru pro OEM a GA [9] 

 

Obr. 27: Závislost licí rychlosti na vrcholu tření pro OEM a GA [9] 
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Obr. 28: Závislost licí rychlosti na době negativního stripu pro OEM a GA [9] 

 

Obr. 29: Závislost licí rychlosti na frekvenci a zdvihu vypočtené pomocí GA [9] 
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Z výsledku vyplynulo, že optimální soubor volných parametrů se skládá ze zdvihu, 

frekvence a odchylky od sinusové oscilace, což jsou důležité parametry, které slouží ke 

zlepšení mazání a snížení hloubky oscilačních vrásek. Optimální parametry pro oscilaci 

krystalizátoru v plynulém odlévání byly navrženy podle složitého výpočtového algoritmu. Ve 

srovnání se sadou parametrů implementovanou podle OEM poskytuje sada GA příznivý 

výkon pro všechny jednotlivé účinky oscilace jako je mazání, vrcholné tření a hloubka 

oscilačních vrásek [9]. 

Analýzou tohohle článku lze vyjádřit taky fakt, že s rostoucí licí rychlostí se zvyšuje 

tření, a naopak snižuje schopnost mazání uvnitř krystalizátoru. Dále lze vyvodit závěr že, 

s rostoucí licí rychlostí se v určitých rychlostech snižuje zdvih a doba negativního stripu, 

avšak frekvence se naopak zvyšuje. Lze tedy říct, že při nižší licí rychlosti se nastavuje spíše 

menší frekvence a větší zdvih. Dále je nutno zmínit, že při nižší licí rychlosti je dosaženo 

delší doby negativního stripu, menšího tření a většího mazání uvnitř krystalizátoru. 
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se věnovala možnostem optimalizace parametrů oscilace 

krystalizátoru pro nízké odlévací rychlosti během plynulého odlévání oceli.  

Bakalářská práce byla rozdělena do pěti kapitol. První čtyři kapitoly se věnují spíše 

teoretickému rozboru, ve kterém jsou rozebrány základy technologie plynulého odlévání 

oceli, se zaměřením na krystalizátor a sním spojenou oscilaci, oscilační cyklus a jeho 

parametry, typy oscilace, mechanismus vzniku oscilačních vrásek, nastavení parametrů 

oscilace pro různé skupiny oceli a diskuse k problematice optimalizace parametrů pro nízké 

odlévací rychlosti. Poslední pátá kapitola se zabývá analýzou literárních poznatků české 

a zahraniční literatury.  

Z analýzy literárních zdrojů vyplývají následující poznatky:  

• Pro odlévání peritektických ocelí je vhodné dosahovat krátké doby negativního stripu, 

díky které se formují mělké oscilační vrásky. Mělké oscilační vrásky jsou velice 

důležité, protože pod hlubokými oscilačními vráskami se mohou vyskytovat výrazné 

kolumnární krystaly. Kolumnární krystaly jsou nežádoucí, jelikož mohou praskat 

a způsobovat tak vznik povrchových vad během tvářecích operací. 

• Snížením doby negativního stripu se zmenší hloubka oscilačních vrásek. Optimální 

doba negativního stripu je okolo 0,1 s. Zmenšením doby negativního stripu pod  tuto 

hodnotu by se sice zlepšil povrch předlitku, ale zvýšilo by se riziko průvalu. 

• Velice důležitým faktorem se jeví natavování licího prášku, které se může lišit 

v různých místech krystalizátoru. Kritickou oblastí tohoto natavování se zdá být 

rohová oblast krystalizátoru, kde může být licí prášek více viskózní kvůli vyššímu 

odvodu tepla, což může způsobit vytvoření hlubší oscilační vrásky. Tento jev je 

zřejmý zejména při vyšších odlévacích rychlostech, jelikož odvod tepla 

v krystalizátoru je vyšší. 

• Podíl negativního stripu, který je taktéž důležitý pro zajištění nejvyšší možné 

povrchové kvality se zdá být optimální pro sochory 150×150 mm z peritektické oceli 

při hodnotě -37 %, což zajištuje vhodný kompromis mezi kompresním zacelováním 

licí kůry a mazáním v krystalizátoru. Pokud byl podíl negativního stripu zvýšený až na 
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-50 % tak již docházelo k nedostatečnému mazání, což se projevovalo zhoršenými 

výsledky povrchové kvality na vývalcích. 

• Zvyšováním podílu negativního stripu (tj. když jde více do záporných hodnot) se 

zlepšuje komprese licí kůrky ale za cenu horšího mazání. Takže zmenšováním podílu 

negativního stripu se zase zlepšuje mazání, ale zhoršuje se komprese licí kůrky 

• Parametry se nastavují podle druhu oceli. Peritektické oceli mají spíše tendenci 

vytvářet vady, takže je lepší mít vyšší podíl negativního stripu. Vysoce uhlíkové oceli 

mají spíše tendenci se přilepovat ke stěnám krystalizátoru, takže je lepší nastavovat 

spíše kladné hodnoty podílu negativního stripu.  

• Pro celkový vývoj oscilačních vrásek je nezbytné sledovat nejen nastavení oscilace, 

ale také průběh natavování licího prášku během odlévání. 

• V místě vzniku oscilační vrásky je výrazně vyšší tlak a přestup tepla. Tento tlak 

a přestup tepla se sníží po vytvoření oscilační vrásky. Poté se opakuje oscilační cyklus 

a tlak i přestup tepla jsou znovu zvýšeny v místě vzniku další oscilační vrásky a poté 

se celý tento děj opakuje.  

• K pozitivní spotřebě licích prášků dochází během fáze od konce doby pozitivního 

stripu do začátku další doby pozitivního stripu včetně doby negativního stripu mezi 

nimi. Hlavním obdobím spotřeby licích prášků je doba negativního stripu. Vrchol 

infiltrace je detekován ve druhé polovině doby negativního stripu. 

• Při zvyšování licí rychlosti se snižuje hloubka oscilačních vrásek a spotřeba licích 

prášků. 

• Optimální soubor volných parametrů se skládá ze zdvihu, frekvence a odchylky od 

sinusové oscilace, což jsou důležité parametry, které slouží ke zlepšení mazání 

a snížení hloubky oscilačních vrásek. Optimální parametry pro oscilaci krystalizátoru 

v plynulém odlévání byly navrženy podle složitého výpočtového algoritmu. Ve 

srovnání se sadou parametrů implementovanou podle originálního výrobce zařízení, 

poskytuje sada parametrů vypočtená složitým výpočtovým algoritmem příznivý výkon 

pro všechny jednotlivé účinky oscilace jako je mazání, vrcholné tření a hloubka 

oscilačních vrásek. 

• Míra spotřeby licích prášků v krystalizátoru na oscilační cyklus silně závisí na době 

pozitivního stripu a také vzájemně souvisí s frekvencí a dobou negativního stripu. 
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• Zvyšující se přehřátí oceli má silný účinek na zmenšení velikosti oscilačních vrásek 

hákového typu, včetně délky i hloubky háčku u hákových oscilačních vrásek. 

• Zvyšující se frekvence oscilace zkracuje čas tuhnutí, dobu negativního stripu a dobu 

pozitivního stripu. Výsledkem jsou tenčí a mělčí oscilační vrásky, což zlepšuje 

výslednou kvalitu povrchu. Vyšší frekvence také zkracuje délku a úhel háčku. 

• Alternativou je volba asymetrického průběhu, který je výhodnější oproti průběhu 

sinusového. Asymetrický zdvih se dá nastavit tak, že pohyb krystalizátoru směrem 

dolů je rychlejší a směrem nahoru pomalejší než cyklus sinusový, což zajistí kratší 

dobu negativního stripu a tím pádem i dosažení mělčích oscilačních vrásek.  

• Zvyšování asymetrického průběhu oscilace má tendenci zvyšovat spotřebu licího 

prášku v krystalizátoru a zvyšuje úhel vychýlení háčků hákových oscilačních vrásek. 

Hloubka háčků je přímo úměrná tloušťce pláště háčku. Mělčí háčky také mírně souvisí 

s mělčími oscilačními vráskami. 

• Zvýšením frekvence se sníží doba negativního stripu a tím se sníží hloubka 

oscilačních vrásek a spotřeba licích prášků. Zvyšováním zdvihu se úměrně zvyšuje 

doba negativního stripu. Proto se také zvyšuje hloubka oscilačních vrásek a spotřeba 

licích prášků.  

• Nastavením menšího zdvihu a vyšší frekvence oscilace u odlévání bloku s nízkou licí 

rychlostí (0,5 m ⸱ min-1), dosáhneme kratší doby negativního stripu, což nám zaručí 

lepší kvalitu povrchu s mělčími oscilačními vráskami. Zvětšení hodnoty podílu 

negativního stripu, který je důležitý z hlediska zacelování trhlin a částečně mazání, se 

dosáhne zvětšením zdvihu krystalizátoru i zvýšením frekvence oscilace. 

• S rostoucí licí rychlostí se zvyšuje tření, a naopak snižuje schopnost mazání uvnitř 

krystalizátoru. Dále se s rostoucí licí rychlostí v určitých rychlostech snižuje zdvih a 

doba negativního stripu, avšak frekvence se naopak zvyšuje. Lze tedy říct, že při nižší 

licí rychlosti se nastavuje spíše menší frekvence a větší zdvih. Dále je nutno zmínit, že 

při nižší licí rychlosti je dosaženo delší doby negativního stripu, menšího tření 

a většího mazání uvnitř krystalizátoru. 

Optimalizace parametrů zaručí lepší kvalitu povrchu předlitků s menší hloubkou 

oscilačních vrásek, lepším mazáním uvnitř krystalizátoru a lepším zacelováním trhlin. Pro 

nastavení parametrů je třeba uvědomit se vícero faktorů. Je třeba zjistit feritický potenciál 

dané oceli a podle toho zjistit o jaký druh oceli se jedná. Jestli se jedná o ocel, která má  
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sklony k lepení se ke stěnám krystalizátoru nebo sklony k tvoření vad. Pokud má tedy ocel 

sklony k lepení se ke stěnám krystalizátoru tak je třeba zlepšit mazání uvnitř krystalizátoru. 

Pokud má ocel sklony spíše k tvoření vad tak je zapotřebí zlepšit zacelování trhlin a pokusit 

se dosáhnout, co nejnižší hloubky oscilačních vrásek. Tohle všechno ovlivňují nastavené 

parametry oscilace krystalizátoru, takže je třeba každé oceli nastavit jiné parametry dle 

vlastností oceli.  
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