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Abstrakt: 
V předložené diplomové práci byl sledován proces výroby ingotů určených na válce ve 

společnosti PILSEN STEEL, s.r.o. Teoretický rozbor popisuje technologické faktory 

ovlivňující vnitřní jakost ingotů a problematiku tuhnutí a výskytu vnitřních vad v ingotech pro 

výrobu válců. V experimentální časti byl zkoumán vliv odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost 

kovárenského ingotu I10NH z oceli DHQ1 vyráběného běžně ve společnosti PILSEN STEEL, 

s.r.o. Vliv odlévání a tuhnutí byl studován na základě simulaci tuhnutí ingotu I10NH 

pomocí programu MAGMAsoft. . Ověření výsledků, získaných ze simulace tuhnutí ingotů 

I10NH v programu MAGMAsoft, se poté provedlo na experimentálně odlitém ingotu I10NH, 

který sloužil k vyhodnocení skutečného stavu vnitřní jakosti příslušného ingotu. 

Klíčová slova: 
Odlévání ingotů, Tuhnutí ingotů, Osová porezita, Simulace tuhnutí 

Abstract: 
This thesis presents the production flow of ingots to be manufactured as cylinders in PILSEN 

STEEL s.r.o. Theoretical analysis describes the technological factors affecting the internal 

quality of ingots, and the problems of solidification and occurrence of internal defects in 

ingots to be manufactured as cylinders. In the experimental part, the effect of casting and 

solidification of the internal quality of the I10NH forge ingot from DHQ1 steel generally 

produced in the company PILSEN STEEL s.r.o was examined. Casting and solidification 

effect has been studied by simulation of I10NH ingot solidification using MAGMAsoft 

program. Verification of the results obtained from the simulation of I10NH ingot 

solidification in MAGMAsoft program had then been conducted on an experimental I10NH 

cast ingot used to evaluate the actual status of internal quality of applicable ingot. 

Keywords: 
Ingot casting, Ingot solidification, Axial porosity, Solidification simulation 
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ÚVOD 

Problematika vnitřní jakosti ingotů z nástrojových ocelí určených na válce se týká řady 

oceláren vyrábějící pracovní válce do válcovacích stolic. Společnost PILSEN STEEL, s.r.o. 

na základě dlouhodobých zkušeností produkuje výrobky vysoké jakosti, přičemž se snaží tuto 

kvalitu neustále zlepšovat. 

Vývoj kovárenských ingotů se během let zaměřil na optimalizaci výrobních procesů, 

při kterých je kladen velký důraz na vnitřní jakost finálního výrobku. Zvýšením vnitřní 

jakosti kovárenského ingotu lze zabezpečit bezproblémovou výrobu válce a následně jeho 

pracovní produktivitu. Schopnost kované oceli splnit požadavky, které na ně ukládá koncový 

uživatel přímo souvisí s výrobním procesem ingotu určeného na válce. 

Cílem diplomové práce je posoudit vliv odlévaní a tuhnutí ingotu na vnitřní jakost 

ingotu a podat přehled o výrobě jakostních kovárenských ingotů určených na válce. 

Diplomová práce je rozdělená do jednotlivých kapitol zahrnující teoretickou a 

experimentální část. V teoretické části je postupně charakterizovaná výroba ingotu, možnosti 

ovlivnění vnitřní jakosti ingotu, tuhnutí a vady ingotu. 

V praktické části se uskutečnila numerická simulace lití a tuhnutí ingotu I10NH na 

základě výrobních podmínek společnosti PILSEN STEEL, s.r.o.v programu MAGMAsoft. Na 

základě zjištěných výsledků se přistoupilo k porovnání se skutečným stavem experimentálně 

odlitého ingotu I10NH z materiálu DHQ1 určeného na válce. Na základě získaných výsledků 

došlo k úpravě výrobních parametrů ingotu a pro predikci vad se uskutečnila numerická 

simulace nově upraveného ingotu I10NH. 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
Ostrava, F M M I , 2011. 
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1 CHARAKTERISTIKA A METALURGIE VÁLCŮ 

Válce jsou základním prvkem každé válcovací stolice. Konkrétní typy válců a jejich 

použití jsou zpravidla dány druhem válcovací stolice, resp. druhem válcovaného profilu. 

Obecně lze však všechny válce pro různé druhy válcovacích stolic rozdělit do dvou 

základních kategorií, a to na pracovní válce a opěrné válce. Pracovní válce jsou válce, které 

udílejí deformovanému materiálu požadovaný tvar a rozměr, a jsou tudíž v přímém kontaktu 

s materiálem. Opěrné válce jsou naproti tomu válce, jejichž hlavním úkolem je minimalizovat 

průhyb těla pracovního válce v podélném směru a jsou zpravidla většího průměru. 

Oba tyto typy válců musí splňovat specifická kritéria daná jejich použitím. 

Mechanické vlastnosti, mezi něž patří pevnost, tažnost, kontrakce, vrubová houževnatost a 

tvrdost, jsou základními vlastnostmi, jejichž předepsané hodnoty jsou zpravidla vyžadovány 

zákazníkem. Jejich toleranční rozmezí je uvedeno v materiálové specifikaci zákazníka a je 

nutné je striktně dodržet. 

Metalurgie kované oceli je definována jako "metalurgie kompromisu zaměřeného na 

rovnováhu mezi protichůdnými vlastnostmi." Konečným cílem výrobce kované oceli je 

produkovat válce, které vykazují rovnováhu mezi pevností a tažností v rámci těla válce a 

současně odpovídající metalurgické vlastnosti k uspokojení potřeb zákazníka. Metalurgie 

kované oceli se zaměřuje na vytvoření požadovaných vlastností válců použitím optimální 

kombinaci chemie a mikrostruktury. Důležitým krokem je nastavení chemického složení tak, 

aby předepsané mechanické hodnoty a mikrostruktura dosáhly požadavků zákazníka [15]. 

V podmínkách společnosti PILSEN STEEL, s.r.o. se nejčastěji vyrábějí válce 

z materiálů DHQ1, DHQ3 a DHQ3M, které musí splňovat níže uvedené parametry: chemické 

složení válce, mikročistotu válce, makrostrukturu a tvrdost po normalizačním žíháním [25]: 

• mikročistota válce - stanovení mikročistoty se provádí dle metody A S T M E-45 1, 

přičemž akceptovatelné jsou limity uvedené v Tab. 1, 

Tab. 1 Limity mikročistoty válce dle A S T M 

A B C D 
sulfidy hlinitany silikáty globulární oxidy 

2 2 2 2 

• makrostruktura - tuhnutí ingotu, kování a následné tepelné zpracování musí být 

řízeno tak, aby se minimalizovaly makro a mikrosegregace ve válci, 

1 Norma A S T M 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
Ostrava, F M M I , 2011. 
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• chemické složení - oceli určené pro válce jsou typické zvýšeným obsahem uhlíku, 

křemíku a chromu (viz Tab. 2, 3 a 4). 

Tab. 2 Chemické složení materiálu DHQ1 v hm. % 
DHQ1 C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Sn Pb 
min. 0,78 0,7 0,25 - - 2,0 0,33 - - - -
max. 0,83 0,8 0,4 0,015 0,015 2,2 0,38 0,3 0,2 0,015 0,005 

Tab. 3 Chemické složení materiálu DHQ3 v hm. % 

DHQ3 C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Sn Pb 
min. 0,78 0,7 0,25 - - 2,9 0,53 - - - -
max. 0,83 0,8 0,4 0,015 0,015 3,1 0,57 0,3 0,2 0,015 0,005 

Tab. 4 Chemické složení materiálu D H Q 3 M v hm. % 

DHQ3M C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Sn Pb 
min. 0,78 0,7 0,55 - - 2,9 0,53 - - - -
max. 0,83 0,8 0,7 0,015 0,015 3,1 0,57 0,3 0,2 0,015 0,005 

Požadavek zákazníka na chemické složení je upravován interním předpisem, který 

pozměňuje především obsah síry na max. 0,005% a fosforu na max. 0,010%. 

• finální tepelné zpracování - po normalizačním žíhání a popouštění musí válec 

splňovat tvrdost v rozmezí od 273 do 312 H B 2 . 

1.1 Výroba ingotu na válce 

Výrobní proces ingotu na válce v podniku PILSEN STEEL s.r.o. se skládá ze tří 

hlavních pochodů: 

• TAVENÍ. 

• RAFINACE. 

• ODLÉVÁNÍ. 

Na Obr. 1 je možné vidět schématické znázornění výroby ingotů určených na válce, 

kde výrobní postup začíná primárním tavením vsázky o vhodném chemickém složením, 

následnou rafinací na zařízení sekundární metalurgie a končí litím spodem. Jednotlivé 

pochody a výrobní agregáty budou podrobněji rozebrány v následující kapitole. 

2 HB - jednotka tvrdosti dle Brinella 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
Ostrava, F M M I , 2011. 
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m 1 

moden 

Obr. 1 Schéma výroby ingotů na válce [26] 

1.1.1 Výrobní agregáty 

V současné době má metalurgicko strojírenský podnik PILSEN STEEL s.r.o. dvě 

elektrické obloukové pece EOP č.2 o kapacitě 50 tun a EOP č.5 o kapacitě 70 tun, které jsou 

neustále vylepšovány pro dosažení větší produktivity a rafinační zařízení sekundární 

metalurgie ASEA-SKF. Výroba ingotu byla provedena na tavícím agregátu EOP č.2 a 

dohotovena na rafinačním zařízení ASEA-SKF. 

1.1.2 Elektrická oblouková pec č. 2 

Jedná se o 3-fázovou elektrickou obloukovou pec na střídavý proud, která slouží ke 

zpracování oceli. Vlastní pec je tvořena nístějí opatřenou porézním kamenem, který slouží pro 

dmýchání argonu. Dále pak ocelovým pláštěm a vodou chlazeným víkem, které je přichyceno 

na otočný sloup. Na víku je rovněž umístněno primární odsávání. Vlastní pec je vyzděna 

žáruvzdorným materiálem na bázi MgO-C. 

Natavování vsázky se uskutečňuje díky elektrickému oblouku, který vzniká mezi 

třemi elektrodami a vsázkou. Elektrický oblouk dosahuje zpravidla vysokých teplot, a to 3000 

až 4000 °C. Konstrukční provedení pece dovoluje měnit výkonnostní stupně 

na transformátoru, tj. volbu odbočky na transformátoru, která umožňuje tavení bez přerušení 

tavby. Pecní transformátor je chlazený vodou a je připojen do sítě 22 kV, jeho hlavní úlohou 

je transformace vysokého napětí na požadované hodnoty pracovního napětí cca 160 V až 

290 V. Na transformátor navazuje tzv. krátká cesta tvořená měděnými pásnicemi, která je 

napojena na měděné proudovodivé rameno držáků elektrod. V držáku, který je chlazen vodou, 

je uchycena elektroda, jejichž pohyb je řízen hydraulicky [1]. 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
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Odpich do rafinační pánve se uskutečňuje pomocí odpichového otvoru, který je tvořen 

šoupátkovým mechanizmem. Celá pec je usazena na sklopném zařízení, které umožňuje úhel 

sklonu až 45°, viz Obr. 2. 

1 pecní transformátor 
2 krátká cesta 
3 trubky s chladící vodou 
4 elektrody 
5 uchycení elektrod 
6 odvod pecních plynů 
7 výpust 
8 poklop 
9 pec 
10 jedna ze dvou kolébek 

umožňující naklánění 
pece 

11 podstavec pece 
12 řídící stanoviště 

Obr. 2 Elektrická oblouková pec [22] 

1.1.3 ASEA-SKF 

A S E A - SKF je rafinační zařízení sloužící k výrobě vysoce jakostních produktů. 

ASEA-SKF se skládá z rafinační pánve, zařízení pro obloukový ohřev roztavené oceli, 

zařízení pro vakuování, zařízení pro indukční míchání a pomocných zařízení. 

Nejrozšířenějším typem je uspořádání, kdy se rafinační pánev s roztaveným kovem 

pohybuje na pracovním voze s indukčním míchačem mezi víkem ohřevu a víkem vakua. Pod 

víkem ohřevu probíhá dohřev kovu elektrickým obloukem a pod víkem vakua probíhá 

samotné vakuování [5]. 

Vlastní pánev se liší od běžného typu licí pánve poměrem šířky pánve k výšce kovu 

v pánvi. U pánví A S E A je nutná větší výška pro větší pohyb kovu. V oblasti indukčního 

míchače je pánev zhotovena z austenitické korozivzdorné oceli pro zajištění účinného 

míchání. Horní část, vyrobená z oceli pro tlakové nádoby, je zdvojená a vodou chlazená. 

Horní část chlazená vodou je opatřena přírubou, která musí zaručit dostatečnou těsnost při 

spojení s vakuovacím víkem [5]. 

Zařízení pro obloukový ohřev je tvořeno klenbou a třemi elektrodami, které se spouští 

na rafinační pánev, viz. Obr. 4. Toto zařízení dodávající teplo slouží pouze k vyrovnání 

tepelných ztrát a na roztavení přísadových látek. Pod tímto zařízením se rovněž modifikují 

vměstky vápníkem za současného indukčního míchání. 
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Vakuové zařízení, které se nasazuje na pánev, tvoří vakuově těsné víko spojené 

potrubím s vakuovou stanicí, viz. Obr. 3. Dokonalé utěsnění zajišťuje pryžové těsnění mezi 

přírubou a víkem. Pod tímto víkem probíhá vakuové odplynění oceli za použití paroproudé 

vývěvy. 

Zařízení pro indukční míchání je uloženo na přepravním voze a slouží k intenzivnímu 

míchání. Pro zajištění intenzivního míchání je nutné pracovat s nízkou frekvencí, aby 

magnetický tok pronikl stěnou a nezpůsobil ohřev pláště. Intenzivní míchání zajišťuje rychlou 

teplotní a chemickou homogenizaci a urychluje průběh rafinačních reakcí [5]. 

Obr. 3 Zařízení pro vakuování oceli [5] Obr. 4 Zařízení pro obloukový ohřev [5] 

1.1.4 Tavení a rafinace 

Samotné tavení se uskutečňuje na elektrické obloukové peci, kde se postupně natavuje 

vsázka složená z těžkého odpadu, externího šrotu a lehkých třísek. Dále se do vsázky přidává 

dolomit, vápenec a vápno, vsázka se sází postupně a je zpravidla rozdělena do čtyř košů. 

Pecní elektrody se při vsazování zdvíhají nahoru a klenba pece se přitom odklopí. Do 

prvního koše se sází těžký odpad a potřebné množství antracitu na nauhličení vsázky. 

Následně se sází druhý koš který je složený z lehkého šrotu a struskotvorných přísad, třetí a 

čtvrtý koš obsahují zbylé množství lehkého šrotu. 

Během počátečního natavování tuhé vsázky je dodávaná energie nižší, aby se předešlo 

škodám na pecních stěnách a klenbě působením záření z elektrod, jakmile se oblouky skryjí v 

okolním šrotu, může výkon vzrůstat až do úplného roztavení, zařazuje se také tlumivka, která 

tlumí proudové nárazy v síti. Nastavuje se vyšší napětí a nízký proud pro dlouhý oblouk. 
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V průběhu natavování se stahuje z hladiny lázně struska, což významně ovlivňuje konečný 

obsah fosforu. Po roztavení prvně vsazených dvou košů se sazí třetí a následně čtvrtý koš. 

Tlumivka se vyřazuje, nastavuje se nižší napětí a vyšší proud pro krátký oblouk. Tímto 

způsobem se pokračuje až do celkového roztavení vsázky. 

Při dosažení teplot 1550-1580 °C se odebírá vzorek pro analýzu kovu, dle výsledku 

chemické analýzy oceli se pokračuje v další oxidaci kovu až do odpovídajícího chemického 

složení daného předpisem a potřebné odpichové teploty. 

Po provedení odpichu oceli z elektrické obloukové pece se pánev převeze pod zařízení 

pro obloukový ohřev, které se nachází na rafinačním zařízením ASEA-SKF, viz Obr. 5. 

Následně se provede měření teploty oceli, podle které se zvolí následná intenzita ohřevu. 

Během ohřevu se provede nalegování na předepsané chemické složení. Současně také probíhá 

intenzivní míchání indukčním míchačem v kombinaci s argonováním. 

Obr. 5 Odpich elektrické obloukové pece a zařízení A S E A - S K F v PILSEN STEEL, s.r.o. [26] 

Po ohřevu a nalegování následuje modifikace vměstků vápníkem, při které dochází ke 

změně nepříznivého tvaru nekovových vměstků na žádoucí globulární tvar. Modifikace se 

uskutečňuje vstřelováním drátu kruhového průřezu. Po injektáži vápníku se přechází k 

vakuování oceli, při kterém dochází k odstranění nežádoucích plynů a odsíření. Během 

vakuování a intenzivního míchání se sníží tlak pod 130 Pascalů, doba vakua trvá zpravidla 20 

až 30 minut. Po ukončení vakua se přejede s pánví opět pod víko ohřevu, odebere se zkouška 

pro vyhodnocení chemické analýzy, teplota oceli v pánvi se upraví na odpichovou teplotu, 

změří se obsah vodíku sondou Hydris a pokud je vše v pořádku, přikročuje se k vymíchávání. 

Průtok argonu musí být tak nízký aby nedocházelo k odkrytí hladiny kovu. Doba vymíchávání 

se řídí zpravidla hmotností oceli v pánvi a nejčastěji trvá 20 až 50 minut. Po dohotovení tavby 

přejede vůz s pánví mimo víko ohřevu. Pánev se následně přepraví na předem určené místo, 

kde dochází k lití ingotů. 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
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1.1.5 Odlévání 

Dominantní technologií výroby ingotů litých do kokil je v podmínkách podniku 

PILSEN STEEL, s.r.o. odlévání spodem, tato technologie je založena na principu spojitých 

nádob, viz Obr. 6. U této metody je proud oceli chráněný inertním plynem veden nálevkou 

do licího kůlu a následně do rozváděcího uzlu, kde se rozděluje podle počtu kokil na dva nebo 

více proudů, které pak postupují jednotlivými větvemi složenými ze žáruvzdorného materiálu 

uloženými v licí desce a vyúsťují do kokil. 

Obr. 6 Lití ingotu spodem 

Uprostřed licí desky je prohlubeň pro uložení rozváděcího uzlu. Od prohlubně pak 

odbočuje příslušný počet drážek pro uložení licích kanálků. Rozváděcí uzel a tvarovky se 

zhotovují z vysoce kvalitních žáruvzdorných materiálů z důvodu velkého tepelného a 

mechanického namáhání, nejčastěji se používá mulit, ale také bauxit a šamot. Rozváděcí uzel 

je opatřen jedním vtokovým a několika průtokovými otvory. Koncové tvarovky jsou 

v podélném směru zakončeny a vyústění nahoru je provedeno tak, aby vždy vznikl prostor 

sloužící k zachycení případných nečistot z čela proudícího kovu. 

Při odlévání velmi těžkých ingotů, kdy se odlévá každý ingot zvlášť, je vtoková 

soustava bez rozváděcího uzlu a je tvořena nálevkou, licím kůlem, licím kanálkem, koncovou 

tvarovkou, kokilou, vložkou a hlavovým nástavcem. Zkompletovaná licí soustava je většinou 

uložena v licí jámě. 
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2 MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JAKOSTI KOVÁRENSKÝCH 

INGOTŮ 

Druhá kapitola představuje teoretický rozbor vlivů působících na kvalitu ingotu, mezi 

které patří způsob tavení, způsob odlévání, licí rychlost a teplota, geometrie kokily, chemické 

složení, atd. Přesným dodržováním uvedených kritérií lze docílit zvýšené metalurgické 

jakosti, která má vliv na následné kovárenské zpracování. 

2.1 Rafinační zpracování 

Vnitřní čistota a celková homogenita válce jsou již stanoveny v průběhu zpracovávání 

na rafinačním zařízení. Vnitřní čistota oceli je definována velikostí, tvarem a rozložením 

endogenních a exogenních vměstků. Vměstky jsou vlastní každému výrobku z oceli a lze je 

hodnotit pomocí metody A S T M . Typickou formou vměstků v oceli jsou oxidy a sulfidy, které 

se můžou obecně nacházet kdekoliv v těle ingotu. Homogenita válce je definována jako 

stejnoměrnost chemického složení materiálu. Při tuhnutí válce je typické odmíšení legujících 

prvků, čím je větší hmotnost ingotu, tím je odmíšení větší. 

Výrobní proces EOP - A S E A - S K F produkuje válce, které jsou obvykle dostačující ke 

splnění požadované mikročistoty a homogenity výrobku. Pro výjimečné požadavky na 

válcovaný výrobek, se může požadovat také sekundární tavení na ESP, které zajistí vyšší 

stupeň mikročistoty materiálu. Proces ESP znamená pomalé a kontrolované přetavování, které 

vede k velmi kontrolovanému tuhnutí ingotu. Důsledkem tohoto procesu je úplné odstranění 

všech exogenních vměstků a snížení výskytu makrosegregace vyskytující se v průběhu 

tuhnutí [15]. 

2.2 Způsob lití 

Odlévání oceli je poměrně složitou technologickou operací, která může rozhodnout, 

zda se odlije jakostní ingot či nikoliv. Vhodným odlitím oceli do kokily lze částečně zajistit 

jakostní požadavky kováren. Odlévání oceli do kokil lze obecně rozdělit na lití spodem, které 

již bylo podrobněji vysvětleno výše a lití horem. Níže budou specifikované výhody a 

nevýhody lití spodem, které zaručuje vyšší jakostní parametry ingotu určeného pro výrobu 

válce a je používáno v podniku PILSEN STEEL s.r.o. [17]. 
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Odlévání spodem má ve srovnání s odléváním horem tyto výhody [8]: 

• klidné stoupání hladiny oceli v kokile, což zmenšuje nebezpečí vzniku některých 

vad na povrchu odlévaných ingotů, 

• lze použít lití pod licími prášky, 

• kratší doba odlévání většího počtu ingotů na jedné licí desce, 

• lepší regulace licí rychlosti, čímž se umožňuje dosáhnout lepšího povrchu ingotu, 

• vady uzavíracího zařízení pánve, které se projevují vějířovitým, šikmým nebo i 

jinak neusměrněným litím, se nemusí projevit vadami ingotů; zároveň méně časté 

uzavírání pánve znamená menší namáhání uzavíracího mechanizmu a tím menší 

poruchovost, 

• menší opotřebení kokil a kokilových spodků asi třikrát. 

Nevýhody odlévání spodem [8]: 

• během odlévání je protékající ocel v delším styku se žáruvzdorným materiálem, 

• mechanické a chemické působení oceli na žáruvzdorný materiál, 

• nečistoty v nálevkách a rozvádějících kanálcích zvyšují nebezpečí znečištění oceli 

exogenními vměstky, 

• čím jsou ingoty větší, tím více měknou stěny kanálků, a tím větší je možnost 

znečištění spodní části ingotu, 

• vyšší náklady na licí soupravu a na žáruvzdorný materiál, 

• větší pracnost s přípravou licí soupravy, 

• ocelový odpad vznikající v nálevkách a kanálcích, 

• styk oceli s licím systémem má z počátku za následek větší ochlazení oceli, proto 

se doporučuje vyšší licí teplota, 

• vzniká nebezpečí unikání oceli vadným žáruvzdorným materiálem nebo netěsností 

soupravy. 

Pro zajištění jakostního povrchu ingotu odlévaného spodem se také používá licí 

prášek, který plní tyto úlohy [17]: 

• vytváří tenký tekutý film mezi kokilou a tuhnoucí ocelí, čímž zabezpečuje kvalitní 

povrch ingotu a chrání povrch kokily před opotřebením, 

• chrání hladinu oceli před reoxidací vzdušným kyslíkem, 

• natavená vrstva prášku v bezprostředním styku s hladinou oceli pohlcuje 

vyplouvající nekovové vměstky, 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
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• vrstva prášku také zabezpečuje tepelnou izolaci a snižuje ztráty tepla sáláním z 

hladiny oceli. 

Objeví-li se hladina oceli v průběhu odlévání, je nutné přidat licí prášek tak, aby 

hladina byla plně pokrytá práškem. Pokud je nasypáno nadměrné množství prášku, dochází ke 

vzniku nekvalitního povrchu spodní části ingotu [17]. 

2.3 Licí rychlost 

Licí rychlost je jedním z faktorů ovlivňujících jakost ingotu. Pro stanovení správné 

rychlosti lití je nutné přihlédnout k několika činitelům, a to zejména k chemickému složení a 

druhu použitých kokil. 

Všeobecně je možné vycházet z toho, jaká je tekutost dané oceli při lití. Oceli s větší 

viskozitou, např. s vyšším obsahem hliníku, chrómu, vanadu anebo titanu, je nutné odlévat 

rychleji. Oceli tekutější, např. s vyšším obsahem manganu, niklu anebo křemíku, je vhodné 

odlévat nižšími rychlostmi. Korozivzdorné nebo uhlíkové oceli jsou méně náchylné ke vzniku 

trhlin a odlévají se proto rychleji, naopak oceli s obsahem uhlíku kolem 0,20 % jsou více 

náchylné ke vzniku trhlin a vyžadují pomalejší lití [3]. 

Důležitý vliv na licí rychlost má také druh použitých kokil. Kruhový tvar kokily, který 

je zvlášť náchylný ke vzniku podélných trhlin a jehož náchylnost ke vzniku trhlin roste 

s velikostí ingotu, se musí odlévat pomaleji, naopak osmihranný tvar, málo náchylný ke 

vzniku trhlin se může odlévat většími rychlostmi. Polygonální tvar kokily výrazně umožňuje 

zvýšit licí rychlost, a tím i zvýšit propustnost a výkon odléváren. U lití spodem je nutno také 

věnovat pozornost počáteční fázi odlévání, tzv. zavalení, které nesmí být provedeno příliš 

velkou rychlostí, aby nedošlo k velké turbulenci při vstupu oceli do kokily a nástřiku oceli na 

stěnu kokily; příliš pomalé zalití může vést k zamrznutí oceli v licím kanálku. Také rychlost 

odlévání má podobný vliv jako teplota odlévání. Má-li se dosáhnout co nejmenšího vyloučení 

vycezenin, musí se volit co nejmenší odlévací rychlost, podle provozních možností tak, aby 

nevznikly jiné vady [3]. 

2.4 Licí teplota 

K dalším důležitým vlivům na jakost ingotů patří licí teplota oceli. Znalost teploty 

likvidu je důležitá pro stanovení podmínek odlévání oceli.Vhodné určení teploty oceli, 

popřípadě správné přizpůsobení postupu lití dané teplotě často rozhoduje o tom, zda bude 
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odlit jakostní ingot. Teplotu, při které se ocel odlévá, lze měřit přenosnými pyrometry. O tom, 

zda se při lití dosáhne správné teploty, rozhodují především tato hlediska: 

• předpis teploty oceli před odpichem a jeho dodržení, 

• hmotnost tavby, rozměry pánve, 

• izolační vrstva nad hladinou oceli v pánvi. 

Rozhodujícím faktorem pro správné stanovení požadované teploty lázně před 

odpichem je chemické složení oceli, pomocí něhož můžeme stanovit teplotu likvidu. Ze 

stanovené teploty likvidu dané oceli lze vycházet při určování teploty oceli v pánvi. 

Všeobecně se doporučuje, aby byla odpichová teplota oceli v pánvi navýšena o 70 až 80°C 

oproti teplotě likvidu. Některé skupiny ocelí vyžadují různé odpichové teploty, např. pro 

uhlíkové oceli je hlavním prvkem určujícím teplotu tuhnutí uhlík, u legovaných ocelí se musí 

uvažovat i vliv legujících prvků. U ingotů litých spodem se doporučuje, aby teplota lití byla o 

20°C vyšší než při lití horem. U ocelí ložiskových a nástrojových se vyžaduje minimální 

přehřátí, naopak u nerezavějících ocelí stabilizovaných titanem se vyžaduje přehřátí vyšší. 

Podobně určuje potřebnou teplotu oceli vliv některých prvků na tekutost oceli. Např. 

oceli s vyšší přísadou A l , Ti, Cr, V vyžadují vyšší přehřátí. Předpis teploty oceli záleží na [3]: 

• chemickém složení odlévané oceli, 

• izolaci hladiny v pánvi, 

• velikosti pánve, 

• tepelných ztrátách do začátku lití, 

• tepelných ztrátách během lití, 

• době a rychlosti lití, 

• druhu a velikosti použité výlevky v pánvi. 

Licí teplota má také vliv na tvorbu vycezenin, čím je vyšší teplota oceli, tím je rozsah 

a velikost vycezenin v ingotu větší. Teplota se projevuje i vlivem na druh vyloučených 

vycezenin. Při vyšší teplotě jsou výraznější středové mezerové vycezeniny typu V, při nižší 

teplotě stvolové vycezeniny typu A. Jsou-li v ingotu nežádoucí jakékoli vycezeniny, je lépe 

volit minimální stupeň přehřátí oceli. Stanovení licí teploty je obtížné a musí být 

přizpůsobena podmínkám v každé ocelárně [3, 9]. 
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2.5 Tvar a velikost kokily 

Tvar kokily patří k nejdůležitějším faktorům ovlivňujícím jakost ingotu, má vliv na 

druh a rozmístnění vycezenin v ingotu a také na velikost staženiny a osové pórovitosti. 

Čím rychleji tuhne ingot z uklidněné oceli a čím je jeho průřez menší, tím menší jsou 

předpoklady pro rozsah stvolových vycezenin. Naopak čím je průměr ingotu větší, tím déle 

probíhá tuhnutí ingotu a tím více narůstá pásmo segregací. Pro dobrou vnitřní jakost 

vyrobeného ingotu je důležité aby rychlost svislého tuhnutí byla nižší než 10 mm.min 1 [13]. 

Vliv tvaru ingotu charakterizuje poměr jeho výšky H k jeho střednímu průřezu D. Čím 

je tento poměr vyšší, tím jsou příznivější podmínky pro vznik středových mezerových 

vycezenin a naopak při nižším poměru H/D pro stvolové vycezeniny. Pro zajištění dobré 

vnitřní jakosti je nutné aby poměr H/D se přibližoval jedné [3]. 

Při hledání optimálního tvaru kokily je vhodné vycházet z dalšího použití ingotu. 

Kromě poměru H/D se svým vlivem uplatňuje i konicita ingotu. Při kladné konicitě (větší 

průřez dole) jsou vytvořeny podmínky pro vznik přemostění při tuhnutí poslední fáze ingotu, 

a tím pro vznik mezerových vycezenin typu V. Má-li být odlit jakostní ingot s minimálními 

středovými mezerovými vycezeninami, je nutno volit zápornou konicitu ingotu s relativně 

větším úkosem stěn, doporučuje se úkos až 10°, při ještě větším úkosu mohou vznikat trhliny 

nebo technologické potíže při tváření. Tvar kokily nahoru se zužující je zcela nevhodný, 

neboť oblast ředin zasahuje velmi hluboko, často až do dolní části. Obdobně se chovají i 

ingoty s vysokou štíhlostí. Na štíhlosti, tedy na poměru H/D, závisí velikost staženiny, osová 

pórovitost a rozložení segregací [3, 19]. 

Se zvětšováním hmotnosti ingotu z uklidněné oceli roste množství i velikost 

stvolových A vycezenin. Se zvětšováním průřezu ingotu se prodlužuje doba tuhnutí ingotu, a 

tím je podporován vznik nestejnorodosti ingotu, především intenzita vyloučení stvolových 

vycezenin A. Zároveň se zvyšují rozdíly v chemickém složení mezi hlavou a patní částí 

ingotu. 

2.6 Chemické složení oceli 

Omezení výskytu makrosegregací a tím i zlepšení vnitřní jakosti ingotu je možné 

především snížením obsahu nežádoucích prvků na minimální technologickou a ekonomicky 

únosnou hranici. Obecně lze říci, že se zvětšující se koncentrací nežádoucího prvku v oceli se 
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zvětšuje i sklon tohoto prvku k vyloučení ve vycezeninách. Jako příklad příznivého vlivu lze 

uvést obsah niklu, který téměř nesegreguje a účinně brání v odměšování ostatních prvků. 

Intenzita segregace daného prvku při ostatních neměnných podmínkách závisí na 

intervalu tuhnutí. Na prvním místě, jak z hlediska intenzity vyloučení, tak i z hlediska 

škodlivosti, jsou fosfor a síra. Segregace síry a fosforu ve vycezeninách může dosahovat až 

300 %, podle některých údajů až 400 %. Proto snížení obsahu těchto prvků v oceli je hlavním 

úkolem při omezování vycezenin. Na rozsah a intenzitu vycezenin má vliv i celkové 

chemické složení oceli. Jako příklad lze uvést srovnání uhlíkových a chromniklových ocelí. 

Za přibližně stejných ostatních podmínek je chemická nestejnorodost uhlíkových ocelí 

dvojnásobná. U uhlíkových ocelí je výraznější segregace síry před fosforem, u 

chromniklových ocelí je tomu naopak. Toto souvisí s ovlivňováním oblasti mezi teplotou 

likvidu a solidu, jejím rozsahem a tím i s tzv. místní dobou tuhnutí. Čím je tato doba kratší, 

tím je výskyt segregací menší [3, 18]. 

2.7 Ochrana licího proudu inertním plynem 

Při odlévání oceli do kokil spodem je nutné chránit licí proud proti pohlcování plynů 

z okolní atmosféry a následné reoxidaci. Vakuovaná ocel velmi snadno pohlcuje plyny jako 

jsou kyslík, vodík a dusík. Účinnou ochranou je dmýchání inertního plynu na proud vytékající 

z výlevky, kde se vytvoří obal stínící vytékající ocel mezi výlevkou pánve a nálevkou licí 

soustavy. Po určité době odlévání se díky dmýchání inertního plynu utvoří tzv. námrazek, 

který vzniká chladícím účinkem dmýchaného plynu na rozstříknuté kapičky kovu zachycené 

na nálevce. Nejčastěji se k ochraně licího proudu používá argon, v některých případech lze 

použít i dusík, pokud není v odlévané oceli na závadu. 

Dmýchání inertního plynu se provádí pomocí speciální desky v šoupátkovém 

mechanismu, kdy je tato uzavírací deska přizpůsobena k připojení přívodu plynu. Nebo lze 

také využít prstence připevněného pod výlevkou, přes který se vhání inertní plyn na proud 

vytékající oceli. Proud oceli strhává bublinky plynu a je tak chráněn po celou dobu průtoku 

vtokovou soustavou. Bublinky plynu mají velmi malou hustotu a proto snadno uniknou 

z kovu nateklého do kokily [16]. 
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2.8 Použití filtrů 

Možností, jak zvyšovat čistotu a jakost při odlévání oceli do ingotů, je filtrace pomocí 

keramických filtrů ve vtokové soustavě. Uvedenou technologií lze dosáhnout zvýšené čistoty 

odlévané oceli, snížení výskytu nekovových vměstků a snížení nákladů na opravu vad [12]. 

V současnosti se keramické filtry běžně používají pro odstraňování nekovových 

vměstků zvláště exogenního charakteru či zbytku zásypu šoupátkových uzávěrů. Je vyráběno 

velké množství strukturou odlišných typů keramických filtrů určených k filtraci kovů. 

Nejčastěji se využívá filtrů cedítkových, pěnových a extrudovaných. Pro filtraci oceli 

odlévanou spodem se používá kompletů složených z více filtrů: filtrační karusely a filtrační 

kazety, viz Obr. 7 [11]. 

Na žáruvzdorné materiály které se požívají na keramické filtry, jsou kladeny 

následující požadavky: 

• schopnost odolávat působení eroze a koroze kovu, 

• schopnost odolávat tepelným nárazům v pracovních podmínkách, 

• schopnost zadržet velké množství vměstků včetně oxidických plen, 

• mechanická odolnost a odolnost proti tlakovému nárazu kovu, 

• schopnost omezení turbulentního proudění ve vtokové soustavě. 

Metoda filtrace roztavené oceli představuje perspektivní technologii, pomocí níž lze 

zvýšit makročistotu a mikročistotu finálního výrobku. Použití filtrů je však omezeno 

hmotností odlévané oceli, v současné době se instalují do vtokových soustav určených na 

menší ingoty [12]. 

Obr. 7 Filtrační karusel a filtrační kazeta [20] 
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3 TUHNUTÍ A VADY INGOTŮ 

Aby bylo možno pochopit vznik vad ingotu, je nutno znát průběh tuhnutí oceli 

v kokile a tvorbu struktury ingotu. Oceli tuhnou ve dvojfázovém pásmu, které je spojováno 

s výskytem četných potíží vedoucích ke vzniku vad ingotu. Vady ingotů představují ve svém 

konečném důsledku nežádoucí a velmi nepříjemný problém, který značně komplikuje 

plynulost výroby a také vede ke značným ekonomickým ztrátám daného podniku [3, 9]. 

3.1 Tuhnutí ingotů 

Tuhnutí oceli v kokile je složitý krystalizační pochod, při kterém kromě krystalizace 

probíhá mnoho procesů, jako zmenšování objemu, vylučování plynů, výskyt makrosegregací 

pohyb taveniny apod. Samotná krystalizace je pochod při kterém tavenina ze stavu likvidu L 

přechází do stavu pevného neboli solidu S. 

Během odlévaní oceli do kokily a ihned po jeho ukončení vznikají krystaly vzhledem 

k přítomnosti heterogenních částic a nerovnosti povrchu kokily, které usnadňují krystalizaci. 

Tuhnutí oceli nalité do kokily začíná od stěn kokil, na styčné ploše s kokilou se vytváří pásmo 

neboli vrstvička, kde jsou dendrity orientovány všemi směry, neboť vznikají z krystalizačních 

zárodků, které nemají přednostní krystalografickou orientaci. Krystalizace této vrstvy probíhá 

velmi krátce, proto je táto kůra ingotů velmi tenká. Vlivem rychlého ochlazení v této vrstvě 

segregace neprobíhá a drobné dendrity této vrstvy mají průměrné chemické složení tekuté 

oceli, vzniklá vrstva je velmi homogenní, viz. Obr. 8 [3, 4, 10]. 

Obr. 8 Struktura ingotu [24] 

Během dalšího růstu vrstvy tuhého kovu zanikají nejdříve ty dendrity, které rostou 

směrem nejvíce se odchylujícím od směru hlavního tepelného toku, viz. Obr. 8. Čím je 

odchylka dendritů od směru kolmého k povrchu větší, tím rychleji zanikají a zůstává stále 

menší počet dendritů, jejichž směr se nejvíce blíží hlavnímu směru růstu. Každý dendrit, který 
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zůstává a tvoří součást sloupovitého pásma, má svůj začátek u povrchu ingotu. Tyto krystaly 

rostou na úkor ostatních dendritů v již uvedené sloupkovité formě, které jsou také nazývány 

kolumnární nebo transkrystalizační krystaly. Rozsah kolumnárního pásma je ovlivněn mnoha 

činiteli, jako je velikost a tvar ingotu, přehřátí oceli apod. V transkrystalizačním pásmu je 

struktura oceli homogenní, protože orientovaný růst vcelku neumožňuje vývin segregací. 

Obohacená tavenina je vytlačována směrem do středu ingotu [3, 10]. 

Během tvorby vrstvy kolumnárních krystalů se postupně vyrovnává teplota na hranici 

tuhé a kapalné fáze, teplotní gradient klesá a tím se zpomaluje odvádění tepla tuhnutí. 

V tomto období vzniká množství neuspořádaných rovnoosých krystalů tvořících vnitřní část 

ingotu. Tato vnitřní část ingotu je nejvíce znečištěná naposled tuhnoucími oblastmi segregací 

a také osovou porezitou [4]. 

Tuhnutí ingotu je také doprovázeno vznikem vzduchové mezery mezi stěnou kokily a 

ingotem. Vzduchová mezera vzniká roztahováním zahřívajících se stěn kokily a smršťováním 

chladnoucí ztuhlé vrstvy ingotu. Izolačním působením vzduchové mezery se odvod tepla 

z ingotu do stěn kokily ještě více zpomaluje. Vzduchová mezera nejen že ovlivňuje začáteční 

krystalizaci ingotu ale má také vliv na jakost povrchu a jeho vady, především vznik 

povrchových trhlin. Při styku tekutého kovu s kokilou vzniká nestejnoměrná izolační vrstva 

plynů mezi ingotem a kokilou díky nerovnoměrnému nátěru kokily, přítomnosti nečistot a 

oxidů. V první fázi tuhnutí způsobuje různý izolační vliv spáry nestejnoměrnou tloušťku kůry 

ingotu. Tato vrstvička je následně nepravidelně roztahována ferostatickým tlakem tekutého 

kovu, nestejnoměrnost tloušťky utuhlé vrstvičky může vést ke vzniku trhlin jak během lití 

ingotu, tak i při ochlazovaní vznikem mezidendritických trhlinových vycezenin [3]. 

3.2 Vady ingotů 

Každá vada má svoji příčinu a proto je nutné j i co nejpřesněji vymezit. Všechny vady 

zároveň snižují kvalitu ingotů, a proto je nutné jejich zachycení výstupní kontrolou, aby se 

předešlo případným reklamacím, které by poškodily dobré jméno podniku. Z tohoto hlediska 

představují největší nebezpečí vady vnitřní, které jsou často neobjeveny. Vady povrchové lze 

poměrně snadno odhalit výstupní kontrolou a do jisté míry lze eliminovat jejich rozsah. Je 

nutné si uvědomit, že ani nejdokonalejší metalurgický a technologický postup nezaručuje 

výrobu ocelových ingotů bez vad [6]. 
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3.2.1 Identifikace vad 

Identifikace vad, stanovení příčin jejich vzniku a zavedení opatření k eliminaci jejich 

výskytu patří k hlavním problémům ocelárenských podniků. Velký význam v identifikaci vad 

mají informace pocházející z technologických postupů, podle kterých se daný ingot vyráběl 

[6]. 

Pro surový ingot určený na válce jsou metody identifikace vad značně omezené, a to 

z důvodu dalšího tepelného a kovárenského zpracování. Ingoty vyrobené z materiálu DHQ1, 

tedy z nástrojové oceli, lze kontrolovat pouze vizuálně, a to při převozu na kovárenské 

zpracování. Na samotném výrobku, tedy na válci, jsou možnosti identifikace vad značně 

rozšířené, viz. Tab. 5. 

Tab. 5 Možnosti kontroly vyrobených válců [6] 

Fáze kontroly Způsob kontroly 

Prohlídka odlitku 
Vizuální kontrola 

Prohlídka odlitku 
Prohlídka vady pomocí zvětšovací optiky 

Měření, vážení 
Rozměrová kontrola 

Měření, vážení 
Stanovení hmotnosti 

Defektoskopie 

Prozařování R T G 

Defektoskopie 
Ultrazvuková defektoskopie 

Defektoskopie 
Magnetická prášková metoda 

Defektoskopie 

Kapilární zkouška (metoda barevné indikace) 

Chemické rozbory 

Stanovení chemického složení materiálu 

Chemické rozbory Stanovení obsahu plynů Chemické rozbory 

Rentgenová spektrální mikroanalýza 

Strukturní rozbory 
Stanovení mikrostruktury (včetně Baumanova otisku) 

Strukturní rozbory Stanovení mikrostruktury světelnou mikroskopií Strukturní rozbory 

Elektronová mikroskopie (řádkovací, transmisní) 

Rozbor vlastností materiálu 
Stanovení mechanických vlastností 

Rozbor vlastností materiálu 
Stanovení fyzikálních vlastností 

K přesnému určení vady musíme metody sloužící k identifikaci kombinovat. 

Identifikace vad je složitý postup, který vyžaduje velké zkušenosti zainteresovaného 

pracovníka. 

K nejčastěji se vyskytujícím vadám ingotu patří trhliny a praskliny, šupiny, 

zavaleniny, osové řediny, staženiny zasahující do těla ingotu, nekovové vměstky, chemická 

nestejnorodost a vycezeniny. Již konkrétně zmiňované vady ingotu budou podrobněji 

charakterizovány v následující části. 
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3.2.2 Trhliny a praskliny 

Trhliny na ingotu patří k vadám velmi rozšířeným, které mohou při následném 

kovárenském zpracování často znehodnotit celý ingot. Zpravidla je rozdělujeme podle tvaru, a 

to na podélné, příčné a různě orientované. Trhliny se vyskytují téměř u všech ocelí často 

v doprovodu vycezenin a vměstků. Tyto vady rozdělujeme podle toho, ve kterém období 

chladnutí ingotu vznikají a lze je rozdělit do tří skupin. 

Do první skupiny zařazujeme nejrozšířenější typ trhlin, které vznikají při teplotách 

blízkých solidu, tzn. během tuhnutí nebo krátce po ztuhnutí ingotu v kokile. Vznik těchto 

trhlin je dán nízkou pevností utuhlé povrchové kůry a pokud překročí pnutí při smršťování 

alespoň na okamžik pevnost oceli, nebo pokud se vyskytne iniciace způsobená vměstky, 

vznikají trhliny již bez plastické deformace [3]. 

Do druhé skupiny zařazujeme trhliny, které vznikají při transformačních přeměnách a 

přesněji je nazýváme praskliny, které se vyskytují na vnějším povrchu ale mohou také 

zasahovat hluboko do ingotu, a jestliže se vyskytnou, znamenají poškození zpravidla celého 

ingotu. Praskliny jsou výsledkem uvolnění velkých vnitřních pnutí při rychlých změnách 

teploty ingotu, zpravidla vznikají při teplotách pod 400°C a také až po zchladnutí ingotu. 

Problémem je že při ochlazování má vnější vrstva nižší teplotu než vnitřní část, proto dochází 

v různých vrstvách k rozpadu austenitu nerovnoměrně. V čase kdy je rozpad austenitu ve 

vnější vrstvě zcela ukončen, ve vnitřní části teprve rozpad austenitu teprve začíná a je 

doprovázen zvětšováním objemu. Zatímco vnější část se smršťuje vnitřní část zvětšuje svůj 

objem, dochází ke vzniku velkého pnutí a pokud není ocel vůči těmto pnutím dostatečně 

plastická, dochází ke vzniku prasklin [3]. 

Do poslední skupiny zařazujeme trhliny neboli mikrotrhliny, které vznikají u 

vysocelegovaných ocelí v období na začátku chladnutí. Vyskytují se zejména u 

chromniklových, chromniklmolybdenových a chromniklwolframových ocelí a nalézají se 

v různých částech ingotu. Na jejich vzniku se podílí pnutí vznikající rychlým tuhnutím a 

chladnutím vnitřní části a rovněž výskyt nežádoucích prvků na hranicích zrn. Proto je nutné 

aby chladnutí probíhalo řízeně, tzn. v žíhací peci nebo v termosce. Pokud nejsou tyto 

mikrotrhliny kovárensky svařeny, indikuje je většinou ultrazvuk [3]. 

Správnou optimalizací licích teplot a licích rychlostí lze částečně minimalizovat 

výskyt vad tohoto typu. Tato optimalizace je ovšem velmi náročná a to z důvodu různorodosti 

vyráběných ocelí daného podniku. Každý druh vyráběné oceli má různý sklon k výskytu 

těchto vad. 
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3.2.3 Supiny 

Šupiny neboli pleny patří rovněž mezi rozšířenější vady ingotů, ovšem je nutno 

podotknout, že jsou právě typické pro ingoty odlévané horem. Odlévaní ingotu horem je 

doprovázeno rozstřikem dopadajícího proudu oceli. Velikost rozstřiku je dáno kinetickou 

energií dopadajícího proudu, tvarem proudu a tvarem spodní části kokily. Rozstříknuté kapky, 

které se zachytí na povrchu stěny kokily nejdále od hladiny kovu, rychle tuhnou a dochází 

k jejich oxidaci, tyto zoxidované kapičky se již s tekutou ocelí nespojí. Naopak kapičky které 

jsou nejblíže hladiny kovu nemají čas se zoxidovat a opět se v oceli rozpouští. Pro maximální 

rozpuštění rozstříknutých kapek na stěně kokily je vhodné rychlé stoupání hladiny, ovšem se 

zvyšující se licí rychlostí se zároveň zvětšuje počet těchto rozstříknutých kapek. Na tvorbu 

šupin má rovněž vliv i stav stěn kokil, především jejich nátěr, který zpomaluje tuhnutí kapek a 

umožňuje odražení kapek zpět na hladinu oceli [3]. 

Při lití spodem mohou šupiny vznikat prakticky jen na začátku lití. Tím však není 

určeno místo jejich výskytu jen v dolní částí ingotu, mohou se rovněž rozprostírat až do horní 

části ingotu. Rychlým zalitím může ocel vystříknout až na stěny kokily na nichž ztuhne 

v tenké vrstvě , povrch ztuhlé skořápky se zoxiduje a mezi skořápkou a kokilou se vytvoří 

mezera. Při stoupání hladiny oceli zatéká ocel mezi ztuhlou kůru a kokilu, spojení tekuté 

oceli s dříve utuhlou kůrkou však nenastává a ve spodní části ingotu se vytváří dvojitá kůra, 

často po celém obvodu ingotu [3]. 

Také tento druh vady lze minimalizovat licí rychlostí, vhodným tvarem kokilové 

podložky a také tvarem kokily. S vysokou licí rychlostí se rozstřik zvětšuje, naopak se 

zmenšováním průřezu se zvětšuje podíl šupin, je proto nutné najít kompromis mezi 

uvedenými faktory a tak docílit výrobu povrchově jakostních ingotů. 

3.2.4 Zavaleniny 

Tato uvedená vada přednostně patří k ingotům, které jsou odlévané spodem. Nazývá 

se rovněž přebal, přelitek a nebo také studený svar. Její vznik souvisí se vznikem a tvorbou 

kůry ingotu. Při odlévání oceli spodem se na hladině vytváří v kokile vytváří oxidický povlak. 

Hladina oceli v kokile v místě styku se stěnou kokily vytváří vypouklý meniskus, jehož výška 

a tvar závisí na příslušných mezifázových napětí a na velikosti úhlu mezi tekutou ocelí a 

stěnou kokily [3]. 
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Pro vznik zavaleniny je typické, že se na ohnuté části menisku vytvoří kůrka složená 

z tuhnoucí oceli a oxidů. Během odlévání se tloušťka a plocha této kůrky zvětšuje a při dalším 

stoupáním oceli se tlak na meniskus zvětšuje, až tlak tekuté oceli vytvořenou kůrku protrhne a 

tekutá ocel j i přelévá. Vytvořená kůrka je tak tlustá a pevná, že se již neohne zpět směrem ke 

kokile, její ztuhlý povrch se již s tekutou ocelí nesvaří [3]. 

Všechna opatření proti vzniku zavalenin se musí provádět tak, aby meniskus oceli byl 

co nejnižší, aby ocel v úrovni hladiny byla co nejtekutější, tedy co nejteplejší a aby se co 

nejvíce potlačila oxidace oceli v kokile. Toho lze poměrně snadno dosáhnout zvýšením licí 

teploty a licí rychlosti, ovšem zvýšení těchto zmiňovaných faktorů může vést ke vzniku 

jiných vad. 
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Obr. 9 Tvorba zavaleniny [3] 

3.2.5 Staženiny a osové řediny 

V části ingotu z uklidněné oceli, která zůstává v poslední fázi tuhnutí ingotu tekutá, se 

tvoří staženina. Pokud jsou provedena všechna opatření tak, aby staženina zůstala v nálitku, 

nelze považovat staženinu samu o sobě za vadu. Pokud staženina nebo její pozůstatky 

zasahují do těla ingotu, který je určen na další zpracování, stává se vadou [3]. 

Staženina je dutina v odlitku, vzniklá úbytkem objemu oceli při tuhnutí. Větší část 

jejího povrchu má obnažené dendritové skelety. Staženina se tvoří v tepelném centru ingotu, 

to je v místě, kde se kov udržuje nejdéle tekutý. Kolem staženiny a především v jejím 

pokračování v ose ingotu při neovlivněném tuhnutí ingotu vznikají řediny a pórovitost. 

Řediny pod staženinou vznikají podobně jako staženina při tuhnutí posledních zbytků oceli, 

kdy se již nedostává dostatek tekuté oceli k vyplnění vnitřních dutin. Někdy je výskyt ředin 
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podmíněn přítomností vměstků o vysokém bodu tavení. Tvorbu ředin podporuje zvýšená 

viskozita a tudíž i nižší licí teplota [3, 9]. 

Nejčastější příčinou této vady je nesprávná konstrukce a tvar kokily, nedostatečně 

dimenzovaná hlava ingotu, nedolitá hlava, nesprávně použitá exotermní směs a nedostatečná 

izolace hlavy. Při nedostatečné funkci hlavového nástavce a nesprávné geometrii kokily 

dochází ke vzniku sekundární staženiny rozprostírající se až po celé délce ingotu. V blízkosti 

této staženiny dochází vždy ke zvýšené segregaci doprovodných prvků [9]. 

Pro jakostní výrobu výkovků je velmi důležité tuto porezitu zcela eliminovat po celé 

délce těla ingotu, nejčastěji se navrhuje změna úkosu kokily tak, aby změněná geometrie nijak 

neovlivňovala následující kovárenské zpracování. 

Obr. 10 Vznik staženiny [3] 

3.2.6 Nekovové vměstky 

Nekovové vměstky jsou nutnou součástí oceli, nebo aspoň ta část vměstků, která 

souvisí s výrobou oceli. Nežádoucí a nevítanou součástí oceli jsou především vměstky, které 

se do oceli dostávají až během lití. Vznikají jako zplodiny reakcí jak během výroby, tak i při 

chladnutí a tuhnutí oceli, nebo se dostávají do ocelí zvenčí a způsobují poruchy zhoršující 

mechanické hodnoty, nebo znamenají přímo vadu. Podle původu se vměstky rozdělují na 

exogenní a endogenní. Exogenní vměstky vznikají buď korozivním nebo erozivním 

působením oceli na žárovzdorný materiál, s nímž přichází ocel do styku během výroby, tj. v 

peci, žlabu, pánvi, nálevkách, kanálcích atd. Jsou to částice žárovzdorného materiálu, písku, 

strusky nebo nahodilých nečistot. Výskyt, rozložení, chemické složení, a tvar těchto vměstků 

v polotovaru je nahodilý a nepravidelný. Velký rozměr a heterogenita je typickým znakem 

těchto vměstků. Vměstky exogenního původu lze do značné míry zachytit průchodem oceli 

přes keramický filtr zařazený do vtokové soustavy [3]. 
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Vznikají-li nekovové vměstky při fyzikálně chemických reakcích v tekuté nebo 

tuhnoucí oceli, nazýváme je endogenní. Tvoří je především sulfidy, oxidy, hlinitany, nitridy, 

karbidy a komplexní vměstky. Těchto reakcí v oceli se především zúčastňuje kyslík, síra a 

dusík, které reagují v tavenině s doprovodnými a příměsovými prvky za vzniku již výše 

uvedených sloučenin. Nekovové vměstky tvořené oxidy, sulfidy, hlinitany a nitridy mohou 

během chladnutí oceli vznikat přímo v tavenině bez přítomnosti pevné fáze, tj. nad teplotou 

likvidu. Velká část těchto vměstků může vyplouvat do strusky. Dále se mohou tvořit mezi 

teplotou solidu a likvidu. Tyto nekovové vměstky vzniklé ve zbylé mezidendritické tavenině 

zůstávají po ztuhnutí a chladnutí oceli uzavřeny ve struktuře pevné fáze. Zde mohou mít 

velmi škodlivý vliv na vlastnosti oceli [7]. 

Obecně lze říci, že současné požadavky zákazníka na čistotu oceli se stále zvyšují, 

proto je nutné výrobu neustále přizpůsobovat k nynějším trendům. K uspokojení zákazníka je 

nutné realizovat některé prvky sekundární metalurgie jako jsou např. modifikace vměstků 

vápníkem s následným vakuováním a vymícháváním, rovněž je důležité zavádění ochrany 

licího proudu vůči reoxidaci. 

3.2.7 Chemická nestejnorodost a vycezeniny 

Chemická nestejnorodost v ocelových ingotech je jedním z hlavních problémů výroby 

kovárenských ingotů. Rozdíly v chemickém složení oceli ve srovnání s tavebním rozborem 

vznikají, jak je známo, v důsledku omezené rozpustnosti doprovodných prvků v oceli během 

tuhnutí. Místa s rozdílným chemickým složením se vyskytují jak v makroskopických, tak v 

mikroskopických objemech. Obecně se tento jev nazývá segregace, v mikroobjemech pak 

mikrosegregace. Mikrosegregace je tedy nutnou podmínkou pro vznik makrosegregace [10 ]. 

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

vzniku nestejnorodostí oceli, který lze do jisté míry ovlivňovat metalurgicky vhodnou 

skladbou základních vsázkových surovin, technologií výroby a odléváním. Tendenci prvků k 

odměšování vyjadřujeme rovnovážným rozdělovacím koeficientem, který udává rozdílnou 

rozpustnost prvků v tekuté a tuhé oceli k O =C S /C L , kde C S je koncentrace prvku v tuhé fázi a 

CL je koncentrace příměsi v tavenině na mezifázovém rozhraní při rovnovážné krystalizaci. 

Tento rovnovážný rozdělovací koeficient platí pro koexistenci krystalu a taveniny při určité 

teplotě, tedy když rychlost tuhnutí se rovná nule. Za těchto podmínek je koncentrace příměsi 

v tavenině a krystalu dána příslušným binárním diagramem, viz Obr. 11, kde A je základní 
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kov, B - přísada, S - tuhá fáze, L - tavenina, cS - koncentrace přísady v tuhé fázi, cO -

koncentrace přísady ve slitině, cL - koncentrace přísady v tavenině [9, 18]. 

V reálných podmínkách tuhnutí ingotu se uplatňuje vliv hustoty dendritické struktury, 

konvekční proudy a především poměr rychlosti tuhnutí a rychlosti difůze. Proto byl zaveden 

pojem efektivní rozdělovací součinitel k, který se vypočítá dle rovnice (1). Hodnota k roste se 

zvyšující se rychlostí tuhnutí a snižující se rychlostí proudění. 

kde k je rozdělovací součinitel, 

u - rychlost tuhnutí (cm.s-1), 

8 - tloušťka difúzní vrstvy před mezifázovým rozhraním (cm), 

D - difúzní součinitel příměsi v tavenině (cm2 .s-1). 

Různé chemické prvky obsažené v oceli mají různou schopnost segregace. Sklon 

jednotlivých prvků k segregování udává již zmiňovaný koeficient segregace. Vzhledem ke 

skutečným výsledkům lze hlavní příměsi uvést podle sklonu k segregaci přibližně v tomto 

pořadí: síra, fosfor, uhlík, kyslík, křemík, mangan, chróm, vanad, wolfram atd. Například nikl 

takřka nesegreguje a celkovou homogenitu podporuje [3, 10]. 

Chemická nestejnorodost v rozsahu větším než rozměry dendritů a primárních zrn se 

nazývá makrosegregace. V průběhu tuhnutí se vytvářejí charakteristické oblasti, které mají 

v porovnání s tavební chemickou analýzou záporné nebo kladné odchylky obsahu některých 

prvků v různé výšce a průměru ingotu, hovoříme o záporné a kladné segregaci. V hlavové a 

střední části ingotu je oblast kladné segregace, naopak v patní části je v závislosti na 

podmínkách tuhnutí různě rozsáhlá oblast segregace záporné. Kladné segregace zpravidla 

Obr. 11 Rrovnovážným diagram [24] 
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rozdělujeme na V vycezeniny a A vycezeniny, jejichž výskyt je znázorněn na následujícím 

Obr. 12. Vycezeniny představují místa zvýšené koncentrace vměstků, nečistot, plynů a 

slitinových prvků.[10, 21]. 

A vycezeniny nebo-li stvolové vycezeniny patří z hlediska chemického složení mezi 

nejzávažnější nedostatky ingotů vůbec, jsou např. příčinou výrazného poklesu plasticity oceli. 

Stvolové vycezeniny odpovídající vycezeninám typu A majícím příčný průřez kruhový nebo 

oválný o průměru 2 až 7mm a délku 10 až 500 mm v závislosti na podmínkách tuhnutí, směr 

těchto vycezenin sleduje přibližně tvar ingotu, tyto vycezeniny se tvoří v oblasti kolumnárních 

krystalů a vyskytují tím více, čím je hmotnost ingotu větší. Stvolovým vycezeninám 

předcházejí bodové vycezeniny, které lze považovat za jejich počáteční stádium vzniku. 

Bodové vycezeniny vycházejí z prostoru mezi dendrity a projevují se také jako bodové při 

řezu ingotu kolmo ke směru vyvinutých stvolových vycezenin. Další stádium stvolových 

vycezenin jsou červovité vycezeniny, které jsou vyvinutějšími a jsou přechodem k plně 

vyvinutým vycezeninám. Tento druh vzniká, když je růst stvolových vycezenin z různých 

důvodů zastaven. Tvar má podobu krátkého, zpravidla mírně zahnutého kanálku. V A 

vycezeninách najdeme zpravidla vyšší koncentraci uhlíku, fosforu a jiných nečistot [3, 10]. 

Obvyklým typem mezerové vycezeniny jsou vycezeniny v osové části ingotu, které 

mají charakteristický tvar písmene V. Vycezeniny jsou větší ve spodní části ingotu. Při malém 

úkosu kokily nebo vysoké štíhlosti dané poměrem H/D ingotu mohou být velmi vyvinuté i v 

horní části ingotu, kde mají plošší tvar. Charakteristickým znakem je, že okolí V vycezenin 

má nižší obsah příměsí. To dokazuje, že vznik V-segregace nastává ve středním pásmu ingotu 

Obr. 12 Vycezeniny [21] 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
Ostrava, F M M I , 2011. 



27 

až tehdy, kdy obsah tuhé fáze stoupne na 20 až 40 hmotnostních procent, takže tavenina 

nemůže plynule proudit v dendritické síti [10]. 

Vznik sedimentačního kužele je vysvětlován tak, že v průběhu tuhnutí dochází ke 

snižování teplotního gradientu, a tím i ke zmenšování množství odvedeného tepla a snižování 

rychlosti tuhnutí. Při snižující se rychlostí tuhnutí se zároveň snižuje i hodnota efektivního 

rozdělovacího koeficientu příměsi v roztavené oceli. Před rovinou tuhnutí se začnou tvořit 

krystalky s nižší koncentrací příměsi než okolní tavenině. Tyto krystalky pronikají do 

středního pásma ingotu a po dosažení určité velikosti klesají, čímž v patní část ingotu vzniká 

pásmo negativní krystalizace ve tvaru geometrického kužele. U velkých ingotů mají na 

mechanizmus vzniku sedimentačního kužele vliv také konvekční proudy taveniny v tekutém 

jádru tuhnoucího ingotu [10, 18]. 

K omezení výskytu makrosegregací a vycezenin musíme především snížit obsahy síry 

a kyslíku, lze je také ovlivnit účinným ohřevem hladiny oceli v hlavové části ingotu během 

tuhnutí. Tím dosáhneme toho, že nejvíce obohacená tavenina se bez problému dostane až do 

hlavy ingotu. Pro malé a střední ingoty se zpravidla používají exotermické zásypy a u velkých 

ingotů se používá obloukového nebo odporového ohřevu. K dalšímu nutnému opatření patří 

změna geometrie kokily, je nutné snížit štíhlost a zvýšit záporný úkos, podle potřeb až na 10°. 

Při návrhu nové kokily se v současné době používá numerického modelování 

v softwaru MAGMAsoft nebo ProCast. 
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4 CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce v teoretické části bylo nastínit problematiku týkající se 

technologických faktorů ovlivňující vnitřní jakost ingotů na válce. Z teoretické časti vyplývá, 

že vnitřní jakost ingotů nejvíce ovlivňuje geometrie kokily, a to záporná konicita. 

V experimentální časti bude zkoumán vliv odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost 

kovárenského ingotu I10NH z ocelí DHQ1 vyráběných společností PILSEN STEEL, s.r.o. 

Pro tento účel bude využito numerického modelování v programu MAGMAsoft sloužící 

k predikci vad. Důraz bude kladen na výskyt osové porezity. Pro ověření výsledků programu 

MAGMAsoft bude experimentálně odlit ingot I10NH z materiálu DHQ1 pro vyhodnocení 

jeho vnitřní jakosti. Konkrétně se provede zmapování výskytu porezity po celém průřezu 

ingotu kapilární zkouškou. Dále se bude vyhodnocovat chemická heterogenita pro zjištění 

změny koncentrace jednotlivých prvků. Na závěr se provede vyhodnocení mikročistoty dle 

normy DIN 50602 a mikrostruktury. 

Zjištění skutečného stavu ingotu je rozhodující pro jeho následné zpracování, proto 

zde bude kladen důraz na jeho objektivní posouzení. 
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5 NUMERICKÁ SIMULACE LITÍ A TUHNUTÍ INGOTU V 

PROGRAMU MAGMASOFT 

Tato kapitola se zabývá využitím numerického modelování, které je důležitým 

nástrojem optimalizace výrobního procesu. Simulace lití a tuhnutí ingotu I10NH bude 

provedena v programu MAGMAsoft. 

5.1 Simulace lití a tuhnutí ingotu I10NH 

Na základě výrobních podmínek a předpisů pro ingoty na válce v podniku PILSEN 

STEEL, s.r.o. byla provedena v softwaru MAGMAsoft simulace lití a tuhnutí kovárenského 

ingotu I10NH s parametry uvedenými v Tab. 6 z oceli DHQ1. Důraz hodnocení byl kladen na 

možný vznik osových vad. Pro simulaci byla vybrána z databáze MAGMAsoft ekvivalentní 

ocel GS80Cr, která se chemickým složením nejvíce shodovala s ocelí DHQ1. Porovnání 

chemického složení oceli DHQ1 a GS80Cr je v Tab. 7. 

Tab. 6 Parametry ingotu I10NH 

Formát Hmotnost Konicita 

I10NH 
Hlava Tělo 

[ ° ] I10NH [ kg ] [ % ] [ kg ] [ % ] [ ° ] I10NH 
1000 10 8610 90 2,5 

Tab. 7 Chemické složení oceli DHQ1 a oceli GS80Cr [hm.%] 

Zn. oceli C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu Sn Pb 

DHQ1 
min. 0,78 0,70 0,25 - - 2,00 0,33 - - - -

DHQ1 
max. 

0,83 0,80 0,40 0,010 0,005 2,20 0,38 0,30 0,20 0,015 0,005 

GS80Cr 0,80 0,45 0,40 - - 2,00 0,30 - - - -

Ze simulace lití a tuhnutí kovárenského ingotu I10NH v softwaru M A G M A byla 

vybrána tato kritéria „Absolute velocity", „Temperature", „Soltime", „Liqtosol", 

„Soundness", „Niyama". 

Na obr. 13 je znázorněno kritérium „Absolute velocity" vyjadřující rychlostní pole při 

naplnění 80 % ingotu. Ve středové oblasti je vidět proud tekutého kovu zasahující až na 

hladinu, čímž se docílilo nepřetržitého zásobování teplého kovu do horní části ingotu. 

Rychlost proudění dosahovala 1,2 až 1,8 m.s -1. 
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Obr. 13 Rychlostní pole v ingotu při 80 % naplnění, svislý řez 

Obr. 14 zobrazuje 100 % naplněnění ingotu s počátkem tvorby tuhé fáze (modrá 

barva), která se přednostně tvoří u stěn kokily, naopak hlava ingotu je dobře izolována (bílá 

barva). 

Obr. 14 Teplotní pole v ingotu při 100 % naplnění, svislý řez 
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Kritérium „Soltime" graficky znázorňuje průběh pásma teploty solidu a dokumentuje 

dobu potřebnou k utuhnutí jednotlivých částí ingotu, viz. Obr. 15. 

Obr. 15 Doba utuhnutí - „Soltime", svislý řez 

Z Obr. 16 je zřejmé, že kov v ose těla ingotu setrvává v mezifázovém rozhraní 

likvidus - solidus delší čas než v místech mimo osu ingotu. Na simulaci lze vidět izolované 

ostrůvky, které mohou signalizovat možný výskyt vad ve střední části ingotu. 

0 
Obr. 16 Čas setrvání taveniny v mezifázovém rozhraní teploty likvidu a solidu 
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Při tuhnutí se vlivem konvekce tavenina pohybuje. Obr. 17 prezentuje situaci při 40 % 

uttuhnutí taveniny. Při současném zobrazení vektorů lze sledovat i směr proudění. Rychlost 

konvekce je velmi nízká - řádově v mm.s -1. 

Obr. 17 Rychlost pohybu taveniny při tuhnutí - konvekce, svislý řez 

Kritérium „Soundness" zobrazuje místa s výskytem staženin. Stupnice popisuje kolik 

procent kovu vyplňuje dané místo. Zde je ingot zcela bez staženin, viz. Obr. 18. 

Obr. 18 Výskyt staženin - „Soundness", svislý řez 
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Kritérium „Niyama" popisuje výskyt mikroporezity dle Niyamova kritéria ve škále 

(0-1). Jde prakticky o pozůstatky tepelné osy odlitku. V tomto případě se mikroporezita 

vyskytuje ve středové části ingotu - žlutě zbarvená místa. Rozsah této porezity je od 820 do 

1700 mm, viz. Obr. 19. 

Obr. 20 Grafické znázornění odmíšení uhlíku,chrómu a molybdenu, svislý řez 
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Na Obr. 20 je vidět, že segregace prvků uhlík, chrom a molybden roste od povrchu 

směrem k osové části ingotu, přičemž v patní části dochází k odmíšení a v hlavové části k 

segregacím. 

V průběhu plnění lze u ingotu vidět, že středová část je velmi dobře prohřátá a naopak 

okrajové části začínají od stěn kokily chladnout. Při 100 % naplnění je již zhruba 15-20 % 

taveniny utuhlé. Hlava ingotu je dobře izolována a zde je chladnutí taveniny nejpomalejší. 

Rychlost lití se měnila - tělo ingotu se odlévalo rychleji, naopak hlava pomalu. Průběh 

tuhnutí byl ovlivněn utuhlou částí taveniny již při plnění, ale samotné tuhnutí probíhalo 

usměrněně a jako poslední ztuhl nálitek. U ingotu nedochází k výskytu staženin. Uvnitř 

ingotu ale vzniká mikroporezita dle Niyamova kritéria. Jedná se o pozůstatek tepelné osy 

centrální část ingotu. Pro odstranění této vady je nutné změnit konicitu kokily. 

5.2 Simulace lití a tuhnutí upraveného ingotu I10NH 

Pro odstranění osové porezity se musel změnit úkos kokily. Byl navržen úkos 

z původního 2,5° na 4°, 5° a 6°, v tomto případě se po domluvě s odborníky z kováren 

přistoupilo ke změně konicity až na 6°, přičemž pro zachování hmotnosti původního ingotu 

došlo ke snížení výšky těla. Parametry upraveného ingotu I10NH lze vidět v Tab. 8. 

Tab. 8 Parametry upraveného ingotu I10NH 

Formát Hmotnost Konicita 

I10NH 
Hlava Tělo 

[ ° ] I10NH [ kg ] [ % ] [ kg ] [ % ] [ ° ] I10NH 
1000 10 8610 90 6 

Při simulaci lití a tuhnutí upraveného ingotu I10NH z materiálu DHQ1 v softwaru 

MAGMAsoft byly zachovány výrobní podmínky a předpisy pro ingoty na válce v podniku 

PILSEN STEEL s.r.o. Pro simulaci byla použita ekvivalentní ocel GS80Cr, jako u 

předchozího ingotu. Rovněž výběr kritérií byl zcela zachován. 
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Na obr. 21 je znázorněno rychlostní pole při naplnění 80 % ingotu, ve středové oblasti 

je vidět proud tekutého kovu zasahující až na hladinu, čímž se docílilo nepřetržitého 

zásobování teplého kovu do horní části jako u předchozího ingotu. 

Obr. 21 Rychlostní pole v ingotu při 80% naplnění, svislý řez 

Obr. 22 zobrazuje kritérium „Temperature" při 100 % naplnění ingotu s počátkem 

tvorby tuhé fáze (modrá barva), která se přednostně tvoří u stěn kokily, naopak hlava ingotu je 

dobře izolována (bílá barva). 100 

Obr. 22 Teplotní pole v ingotu při 100 % naplnění, svislý řez 
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Kritérium „Soltime" popisuje dobu potřebnou k utuhnutí jednotlivých částí ingotu, zde 

je možno vidět, že teplotní pole plynule přechází do nálitku. viz. Obr. 23. 

Obr. 23 Doba utuhnutí - „Soltime", svislý řez 

Obr. 24 Čas setrvání taveniny v mezifázovém rozhraní teploty likvidu a solidu, svislý řez 

Z Obr. 24 je možno vidět, že kov v ose těla ingotu setrvává v mezifázovém rozhraní 

likvidus - solidus delší čas než v místech mimo osu ingotu. Pokud by se uvnitř ingotu 

vyskytovaly izolované ostrůvky s delší dobou tuhnutí, pak by to signalizovalo možný výskyt 

vad. 
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Obr. 25 dokumentuje situaci při 40% utuhnutí taveniny, ve které dochází k pohybu 

vlivem konvekce. Při současném zobrazení vektorů lze sledovat i směr proudění. Rychlost 

konvekce je velmi nízká řádově v mm.s-1. 

Obr. 25 Rychlost pohybu taveniny při tuhnutí - konvekce, svislý řez 

Kritérium „Soundness" graficky zobrazuje místa s výskytem staženin. Stupnice 

popisuje kolik procent kovu vyplňuje dané místo. Z Obr. 26 je zřejmé, že ingot je zcela bez 

staženin. 

Obr. 26 Výskyt staženin - „Soundness", svislý řez 
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Kritérium „Niyama" popisuje výskyt mikroporezity dle Niyamova kritéria. Jde 

prakticky o pozůstatky tepelné osy odlitku. V tomto případě se zde mikroporezita 

nevyskytuje, viz. Obr. 27. 

Obr. 27 Výskyt mikroporezity - „Niyama", svislý řez 

Obr. 28 Grafické znázornění odmíšení uhlíku,chrómu a molybdenu, svislý řez 

ŠURAL, R. Vliv podmínek odlévaní a tuhnutí na vnitřní jakost ingotu se zaměřením na oceli pro válce. VŠB-TU 
Ostrava, F M M I , 2011. 



39 

Na Obr. 28 je vidět, že segregace prvků uhlík, chrom a molybden roste od povrchu 

směrem k osové části ingotu, přičemž v patní části dochází ke snížení koncentrace 

jednotlivých prvků a v hlavové části naopak k navýšení jejich koncentrace. 

V průběhu plnění lze u odlitku vidět, že tavenina po vstupu do prostoru ingotu 

prochází celým jeho objemem až k hladině. Tím značně ovlivňuje rozložení teplot - středová 

část je velmi dobře prohřátá a naopak okrajové části začínají od stěn kokily chladnout. Při 100 

% naplnění je již zhruba 15-20 % taveniny utuhlé - zejména se jedná o dolní část ingotu. 

Hlava ingotu je dobře izolována a zde je chladnutí taveniny nejpomalejší. Rychlost lití se 

měnila - tělo ingotu se odlévalo rychleji, naopak hlava pomalu. 

Průběh tuhnutí byl ovlivněn utuhlou částí taveniny již při plnění, ale samotné tuhnutí 

probíhalo usměrněně a jako poslední ztuhl nálitek. U ingotu nedochází k výskytu staženin. 

Výskyt mikroporezity dle Niyamova kritéria se rovněž neprokázal. Změna tvaru / konicity 

ingotu se v této oblasti projevila příznivě. 
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6 POSOUZENÍ VNITŘNÍ JAKOSTI INGOTU I10NH 

Tato kapitola se bude zaměřovat na vyhodnocení skutečného stavu vnitřní jakosti 

ingotu I10NH určeného na válce z materiálu DHQ1. Vyhodnocení se bude zaměřovat na 

chemickou heterogenitu, výskyt porezity a mikročistotu. Za tímto účelem byl odlit zkušební 

ingot původní technologií. 

6.1 Chemická heterogenita ingotu 

Pro zmapování chemické heterogenity ingotu I10NH odlitého spodem z materiálu 

DHQ1 byly odebrány a analyzovány vzorky z jednotlivých úrovní ingotu v příčném směru 

viz.Obr. 29, přičemž z každé úrovně se odebíralo 12 vzorků. Výsledky chemických rozborů 

byly porovnány s chemickým složením tavbové analýzy a na základě vyskytující se chemické 

heterogenity byla sestavena grafická závislost nejvíce segregujících prvků na vzdálenosti od 

osy ingotu v příčném směru. 

k - m - J 

* — • — • 

Obr. 29 Schéma odběru a označení vzorků z jednotlivých úrovní 
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Grafickou závislost segregace uhlíku, chrómu a molybdenu na vzdálenosti od osy 

ingotu v úrovni H je vidět na Obr. 30, 31 a 32. 

Obr. 30 Odchylky koncentrace uhlíku od tavební analýzy (0,78 hm.%C ) v úrovni H 
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Obr. 31 Odchylky koncentrace chrómu od tavební analýzy (2,10 hm.%Cr ) v úrovni H 
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Obr. 32 Odchylky koncentrace molybdenu od tavební analýzy (0,33 hm.%Mo) v úrovni H 
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Grafickou závislost segregace uhlíku, chrómu a molybdenu na vzdálenosti od osy 

ingotu v úrovni H H je vidět na Obr. 33, 34 a 35. 

Obr. 33 Odchylky koncentrace uhlíku od tavební analýzy (0,78 hm.%C ) v úrovni H H 

S e g r e g a c e C r 

*! 

2,3 

2,25 

2,2 

2,15 

2,1 

2,05 

2 

1,95 

35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420 

V z d á l e n o s t o d o s y i n g o t u v m m 

- tav .ana lýza 

Obr. 34 odchylky koncentrace chrómu od tavební analýzy (2,10 hm.%Cr ) v úrovni H H 

Obr. 35 Odchylky koncentrace molybdenu od tavební analýzy (0,33 hm.Mo) v úrovni H H 
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Grafickou závislost segregace uhlíku, chrómu a molybdenu na vzdálenosti od osy 

ingotu v úrovni S je vidět na Obr. 36, 37 a 38. 

Obr. 36 Odchylky koncentrace uhlíku od tavební analýzy (0,78 hm.%C ) v úrovni S 

Obr. 37 Odchylky koncentrace chrómu od tavební analýzy (2,10 hm.%Cr ) v úrovni S 
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Obr. 38 Odchylky koncentrace molybdenu od tavební analýzy (0,33 hm.%Mo) v úrovni S 
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Grafickou závislost segregace uhlíku, chrómu a molybdenu na vzdálenosti od osy 

ingotu v úrovni PP je možné vidět na Obr. 39, 40 a 41. 
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Obr. 39 Odchylky koncentrace uhlíku od tavební analýzy (0,78 hm.%C ) v úrovni PP 

Obr. 40 Odchylky koncentrace chrómu od tavební analýzy (2,10 hm.%C ) v úrovni PP 
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Obr. 41 Odchylky koncentrace molybdenu od tavební analýzy (0,33 hm.%Mo) v úrovni PP 
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Grafickou závislost segregace uhlíku, chrómu a molybdenu na vzdálenosti od osy 

ingotu v úrovni P je možné vidět na Obr. 42, 43 a 44. 

Obr. 42 Odchylky koncentrace uhlíku od tavební analýzy (0,78 hm.%C ) v úrovni P 

Obr. 43 Odchylky koncentrace chrómu od tavební analýzy (2,10 hm.%Cr) v úrovni P 

Obr. 44 Odchylky koncentrace molybdenu od tavební analýzy (0,33 hm.%Mo) v úrovni P 
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Výše uvedené grafy dokumentují, že segregace prvků se nejvíce projevila u uhlíku a 

chrómu, přičemž chemický rozbor těchto prvků ukázal, že v patní úrovni v oblasti osy nastalo 

záporné odmíšení uhlíku a naopak od středové až po hlavovou úroveň došlo k nárůstu 

koncentrace. U chrómu je vidno, že se odmíšení v patní úrovni téměř nevyskytuje, naopak od 

středové až po hlavovou úroveň v oblasti osy dochází ke značnému nárůstu jeho koncentrace. 

6.2 Kapilární zkouška a Baumanův otisk 

Po vystripování a žíhání na měkko byl experimentálně odlitý ingot strojově rozdělen 

na tři pláty. Z osové části byly vertikálním řezem získány dva pláty a horizontálním řezem ve 

středu těla ingotu byl získán jeden plát. Na těchto plátech byla provedena kapilární zkouška a 

Baumanův otisk, výsledky ze zkoušek jsou zřetelné z Obr. 45. 

Obr. 45 Pohled na vertikální řez v osové časti těla ingotu (horní půlka) po kapilární zkoušce 

Po rozříznutí ingotu ve směru osy byla v horním plátu shledána osová porezita, jejíž 

charakter a rozsah je patrný z Obr. 45. Osová porezita zasahuje od poloviny těla ingotu až do 

2/3 jeho výšky. Řada pórů a dutin přitom vykresluje tvar V vycezenin. Na daném řezu měly 

největší póry uskupení až 100 mm, přičemž největší pór dosahoval průměru až 10 mm. Detail 

pórů vyskytujících se nad polovinou těla ingotu v osové části je možné vidět na Obr. 46 
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Obr.46 Detail pórů 

Oblast porezity je také patrná z horizontálního řezu, který byl odebrán v polovině 

výšky těla ingotu. Z Obr. 47 je zřejmé, že metalurgická osa ingotu není zcela totožná s osou 

geometrickou. 

Obr. 47 Pohled na horizontální řez v polovině výšky těla ingotu po kapilární zkoušce 
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Celá spodní polovina ingotu z pohledu makrostruktury se jevila jako čistá, viz.Obr. 48, 

ovšem metalografický rozbor ukázal vyskytující se řediny ve spodní části těla ingotu. 

Obr. 48 Pohled na vertikální řez v osové časti těla ingotu (spodní půlka) po kapilární zkoušce 

Na vertikálním řezu v osové části ingotu byl po celém průřezu proveden také 

Baumanův otisk, který ukazuje změny koncentrace síry.. Přičemž tavební analýza síry byla 

0,001 hm.%. Pro uskutečnění Baumanova otisku bylo nutné zkoumané plochy nejprve 

mechanicky upravit tak aby povrch plochy byl co nejjemnější. Na vyleštěnou plochu se 

následně přitlačil fotografický papír, který byl. ponořen pět až deset minut v naředěné 

kyselině sirové, po deseti minutách se papír sejmul a opláchl ve vodě a v ustalovači. 

Princip Baumanova otisku je založen na chemické reakci sulfidu s kyselinou sírovou 

při které se uvolňuje sirovodík. Pokud-li vzniklý sirovodík působí na fotografický papír, dojde 

k rozložení bromidu stříbrného a sloučí se stříbrem na velmi stabilní sulfid stříbrný, který má 

hnědou barvu. 

.Na Baumanově otisku je možno vidět, že v centrální části ingotu se vyskytuje oblast 

se silnější heterogenitou a koncentrací síry v místech jemných až hrubých vycezenin, viz. 

Obr. 49. 
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Obr. 49 Baumanův otisk, vertikální řez 
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6.3 Vyhodnocení mikročistoty a mikrostruktury 

Stupeň znečištění mikroskopickými vměstky se zjišťoval stanovením mikročistoty dle 

normy DIN 50602. Pro vyhodnocení mikročistoty dle normy DIN 50602 a mikrostruktury 

bylo odebráno devět vzorků z podhlavové částí, ze středové části a z patní části ingotu. 

Schéma odběru vzorků je vidět na Obr. 50. 

Vměstky jsou chemické sloučeniny různého složení, proto se stanovení zaměřilo na 

přítomnost sulfidů, hlinitanů, silikátů a globulárních oxidů. Metodika stanovení mikročistoty 

je normována, přičemž stupeň znečištění se stanovuje buď porovnáním vzorku připraveného 

v metalografické laboratoři s obrázkovými etalony (stupnice Jernkontoret), nebo kvantitativně 

plochou, kterou vměstky v hodnocené ploše vzorku zaujímají. Výsledky mikročistoty 

z odebíraných vzorků je možno vidět v Tab. 9, kde značí SS - sulfidy, OA - hlinitany, OS -

silikáty, OG - globulární oxidy, A - hodnocená plocha. 
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Tab.9 Vyhodnocení mikročistoty 

Vz.č. 
A 

mm 2 

Obr.č. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vz.č. 

A 
mm 2 

Typ 0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 S O 

M S 1 P 
S S 0-1 

M S 1 P OA 2-4 

410 
O S 5-7 

410 O G 8-9 1 1 1 23 

M S 1 S 
S S 0-1 

M S 1 S OA 2-4 

512 
O S 5-7 

512 O G 8-9 

M S 2 P 
S S 0-1 

M S 2 P OA 2-4 

404 
O S 5-7 

404 O G 8-9 

M S 2 S 
S S 0-1 

M S 2 S OA 2-4 

428 
O S 5-7 

428 O G 8-9 1 1 

M S 3 P 
S S 0-1 

M S 3 P OA 2-4 

337 
O S 5-7 

337 O G 8-9 

M S 3 S 
S S 0-1 

M S 3 S OA 2-4 

393 
O S 5-7 

393 O G 8-9 

MS1H 
S S 0-1 

MS1H OA 2-4 

457 
O S 5-7 

457 O G 8-9 

MS2H 
S S 0-1 

MS2H OA 2-4 

376 
O S 5-7 

376 O G 8-9 

MS3H 
S S 0-1 

MS3H OA 2-4 

364 
O S 5-7 

364 O G 8-9 

Plocha Součet Součet 

Sulfidy 0 

3681 mm 2 

Oxidy 24 

K4 / mm 2 

Sulfidy 0 
K4 / mm 2 

Oxidy 7 
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Z Tab. 9 je možné vyčíst, že z hlediska mikročistoty se jedná o ingot vysoké jakosti, 

přičemž největší nález byl ve vzorku MS1P, tedy v patní části mimo osu ingotu. Jedná se o 

globulární oxid modifikovaný vápníkem o průměru až 0,2 mm. Tento vměstek můžeme vidět 

na Obr. 51. V druhém nálezu se opět jednalo o globulární oxid o průměru 0,05 mm, který 

pochází ze vzorku MS2S odebraný ze střední části ingotu, viz. Obr. 52. 

> 

ř 
1̂00 |jm | 

Obr. 51 Globulární oxid, vzorek MS1P, zvětšeno.100x 

Obr. 52 Globulární oxid, vzorek MS2S, zvětšeno.100x 
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Vyhodnocení mikrostruktury, viz Tab 10, z jednotlivých vzorků ukázalo, že se jedná 

převážně o výskyt lamelárního perlitu se současným výskytem karbonitridů titanu. Směrem 

k ose ingotu se začínají rovněž vyskytovat velké částice sekundárního cementitu 

v mezidendritických prostorech, které propojují řediny, jejichž největší četnost je na vzorcích 

MS3S a MS2P, tedy ve čtvrtině šířky v patní úrovni a v osové části ve středové úrovni, viz. 

Obr. 53, 54 a 55. 

Tab. 10 Vyhodnocení mikrostruktury 

Vzorek Mikrostruktura 

MS1H 
Lamelární perlit a sekundární cementit, který je místy po hranicích sekundárních zrn, 
místy ve shlucích. 

MS2H Lamelární perlit a sekundární cementit, který je místy po hranicích sekundárních zrn, 
místy ve shlucích. 

MS3H 
Lamelární perlit a sekundární cementit po hranicích původních primárních i 
sekundárních zrn a v mezidendritických prostorech. 

MS1S Částečně sferoidizovaný perlit a karbidy které tvoří shluky a místy lemují hranice 
bývalých sekundárních austenitických zrn. 

MS2S Globulární perlit. 

MS3S Globulární perlit, v okolí ředin jsou velké částice sekundárního cementitu, které 
propojují řediny. 

MS1P 
Lamelární perlit a sekundární karbidy, které jsou rozmístěny převážně ve shlucích 
v mezidendritických prostorech. 

MS2P 

Lamelární perlit a sekundární cementit, který je koncentrován převážně 
v mezidendritických prostorech, kde tvoří shluky a lemuje hranice bývalých 
sekundárních austenitických zrn. Místy jsou patrné velké částice sekundárního 
cementitu, zvláště v blízkosti ředin. 

MS3P Lamelární perlit a částice sekundárního cementitu, které jsou koncentrovány převážně 
po hranicích a v okolí hranic bývalých austenitických zrn. 
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Řediny které je možno vidět na předešlých třech obrázcích, vznikají v místech největší 

segregace uhlíku, kdy se v mezidendritických prostorách nacházejí částice sekundárního 

cementitu, které vznikají při obsahu uhlíku vysoko přes 1%. Tuto skutečnost nelze postihnout 

objemovou chemickou analýzou podle níž maximální koncentrace uhlíku činí 0,88 hm.%. 

Tam, kde vznikají částice sekundárního cementitu dochází při chladnutí ingotu ke 

vzniku trhlin, které navíc propojují jednotlivé mikrostaženiny. 
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7 SHRNUTÍ A ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

V následujícím textu budou stručně analyzovány dosažené výsledky v rámci 

experimentální části práce. Tyto výsledky popisují hlavní poznatky, které byly získány na 

základě simulací odlévání ingotu formátu I 1 0 N H (hmotnost ingotu cca 10 tun) a při 

vyhodnocení vnitřní jakosti experimentálně odlitého ingotu téhož formátu oceli DHQ1. Na 

základě experimentální výsledků bylo stanoveno, že: 

1. Jako klíčový faktor, umožňující odstranění osové porezity ingotů, se jeví geometrie 

kokily (zejména úkos kokily). 

2. Pro účely posouzení geometrických změn byly provedeny numerické simulace odlévání 

a tuhnutí ingotu I 10 N H v programu MAGMAsoft. Tyto simulace byly provedeny pro 

geometrické rozměry stávajícího ingotu a rovněž pro nový formát ingotu, jehož 

geometrické parametry byly upraveny na základě informací získaných ze simulace 

původního ingotu. 

3. Při simulaci původního formátu bylo zjištěno, že při úkosu 2,5° dochází při tuhnutí 

ingotu ke vzniku mikroporezity, která se vyskytovala po výšce těla ingotu od 800 mm a 

zasahovala až do výšky 1700 mm. Vznik mikroporezity je v případě ingotů oceli DHQ1 

velmi nežádoucí, neboť způsobuje dále ve tvářecím procesu (kování) poměrně velké 

obtíže. Ocel DHQ1 je obtížně tvařitelná a je problematické zabezpečit kovářské 

svařování dutin (mikroporezity) ve středových partií budoucího výkovku. Požadavkem 

je tedy eliminovat oblasti mikroporezity ingotů již v průběhu jejich odlévání. Zejména 

pak u obtížně tvařitelných značek oceli, mezi než patří také ocel DHQ1. 

4. Po vyhodnocení simulace původního ingotu byla navržena změna geometrie stávajícího 

ingotu na nový formát ingotu. Došlo ke změně úkosu kokily z 2,5° u původního ingotu 

na 6° pro nový formát ingotu. Další geometrické rozměry byly pak upraveny na základě 

změny úkosu kokily, tak aby byla zajištěna stejná hmotnost odlévaného ingotu (cca 

10 t). 

5. Bylo prokázáno, že při stejných podmínkách odlévání ingotu způsobuje změna úkosu 

kokily na 6° lepší tok kovu během odlévání a tuhnutí a mikroporezita se v tomto případě 

nevyskytla. 
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6. Pro vyhodnocení skutečného stavu, zejména osové porezity, byl odlit spodem 

experimentální ingot I10NH o úkosu 2,5°. Z ingotu byly mechanicky vyřezány tři pláty, 

na kterých se provedla kapilární zkouška. Výsledek z této zkoušky potvrdil osovou 

porezitu, kterou nasimuloval program MAGMAsoft, osová porezita se ovšem 

vyskytovala v mnohem větším rozsahu, zejména po šířce těla ingotu. 

7. Při vyhodnocení chemické heterogenity po celé délce těla ingotu v pěti úrovních bylo 

zjištěno, že největší tendence k segregacím mají uhlík, chróm a síra, přičemž v patní 

části docházelo k úbytku koncentrace uhlíku a naopak v hlavové části docházelo k jeho 

navyšování koncentrace. U chrómu se v patní části očekávalo rovněž snížení 

koncentrace, avšak k tomuto úbytku nedošlo, v podhlavové části docházelo k jeho 

největším segregacím. Pro určení heterogenity síry se také provedl Baumanův otisk, 

z výsledků vyplývá, že k její segregaci docházelo ve středové úrovni v osové části. 

8. Po stránce mikročistoty se ingot I10NH projevil jako vyhovující, tudíž vměstky by 

neměly na výkovcích hrát významnou roli. 

9. Z hlediska mikrostruktury byl ve všech odebraných vzorcích prokázán předpokládaný 

perlit, ovšem v osové části byl nalezen sekundární cementit vznikající při chladnutí 

ingotu, kdy v jeho přítomnosti dochází ke vzniku trhlin a mikrostaženin. Tuto 

skutečnost nelze bohužel ovlivnit a při následném kovárenském zpracování může tento 

fakt způsobit značné potíže. 
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ZÁVĚR 

Současný trend zákazníků je neustále stupňovat požadavky na kvalitu finálního 

výrobku, a proto je nutné neustále přizpůsobovat procesy výroby pro udržení stávajících a 

získávání nových zákazníků. U námi sledovaných válců pro válcovací stolice se zásadním 

požadavkem zákazníků jeví minimum vnitřních vad u hotového výrobku. 

Analýzy provedené na ingotu odlitém do kokily s úkosem 2,5° potvrdily, že tento úkos 

není dostatečně velký pro zamezení vzniku vad u ingotu dále kovaného na válec. Tyto 

výsledky byly v zásadě v souladu s počítačovou simulací v programu MAGMAsoft, i když u 

odlitého ingotu zasahovala oblast vad více do stran ingotu. Počítačová simulace pro ingot 

odlitý do kokily s úkosem 6° již vady nepredikuje, a potvrzení tohoto předpokladu je 

plánováno ve společnosti PILSEN STEEL, s.r.o. v blízké době. Při předpokládaném potvrzení 

vhodnosti kokil s větším úkosem bude vhodné inovovat kokilový park nově navrženými 

kokilami. Z výsledků dosažených v experimentální části práce vyplývá, že cíl práce byl 

splněn. 
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