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ABSTRAKT 

FUKA, S. Snížení výskytu povrchových vad bram při zahájení sekvence s ohledem na jakost 

finálního výrobku. Ostrava 2011. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství. Katedra metalurgie. 

Vedoucí práce: Prof. Ing. Jiří Baţan, CSc. 

 

Předmětem diplomové práce „Sníţení výskytu povrchových vad bram při zahájení sekvence 

s ohledem na jakost finálního výrobku“ bylo zjištění vlivu různých typů licích prášků na 

konečnou kvalitu prvních bram v sekvenci. Za účelem správné volby licího prášku pro 

zahájení sekvencí plynulého lití byly porovnány čtyři druhy licích prášků. Na základě 

výsledků byla předloţena doporučení pro sníţení výskytu povrchových vad u prvních bram 

v sekvencích.  

 

Klíčová slova: Povrchová kvalita, ocelové bramy, plynulé lití, licí prášky,  

 

 

ABSTRACT 

FUKA, S. Reduction of Surface Defects Occurrence for Slabs at Sequence Start Regarding 

Final Product Quality. Ostrava 2011. Diploma thesis. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. Department of 

Metallurgy. Thesis Supervisor: Prof. Ing. Jiří Baţan, CSc. 

 

The object of the thesis, entitled „Reduction of Surface Defects Occurrence for Slabs at 

Sequence Start Regarding Final Product Quality“ was to determine the effect of different 

types of casting powders on the final quality of the first slab in the sequence. Four different 

types of mould powders were compared in order to make the right choice of casting powder 

for opening of the continuous casting sequence. The recommendations to reduce first slab 

surface defects occurrence are introduced based on the results obtained. 

 

Keywords: Surface quality, steel slabs, continuous casting, casting powders, 
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SEZNAM POUŢITÝCH VELIČIN 

η .....................dynamická viskozita......................................................................... (Pa·s) 

A ....................arrheniova konstanta ........................................................................ (1) 

E .....................aktivační energie viskózního toku ................................................... (J·mol
-1

) 

R ....................plynová konstanta ............................................................................ (J·K
-1

·mol
-1

) 

T .....................teplota ............................................................................................... (K) 

q .....................jednotka spotřeby licího prášku ....................................................... (kg·m
-2

) 

Q ....................celková hodnota spotřebovaného prášku ......................................... (kg) 

T .....................tloušťka bramy ................................................................................. (m) 

W ...................šířka bramy....................................................................................... (m) 

L .....................délka bramy ...................................................................................... (m) 

Fl, Fs ...............třecí síla ............................................................................................ (kg·m
2
·s

-1
) 

vm ...................rychlost pohybu krystalizátoru ......................................................... (m·s
-1

) 

vc ....................licí rychlost....................................................................................... (m·s
-1

) 

dl ....................tloušťka tekuté vrstvy licího prášku ................................................. (m) 

S .....................plochy styku stěn krystalizátoru s licí kůrou.................................... (m
2
) 

 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

ZPO ....................................... zařízení plynulého odlévání oceli 

RRAD, CRY ............................... radiační odpor krystalické vrstvy licího prášku 

RCOND, CRY ............................. odpor vedení krystalické vrstvy licího prášku 

RRAD, MELT ............................. radiační odpor roztavené vrstvy licího prášku 

RINT ....................................... odpor rozhraní mezi krystalizátorem a vrstvou licího prášku 

TM ......................................... teplota povrchu krystalizátoru 

TMC ........................................ teplota povrchu krystalické vrstvy licího prášku 

TCL ........................................ teplota rozhraní utuhlé a tekuté vrstvy licího prášku 

TLS ......................................... teplota rozhraní tekutého licího prášku a utuhlé licí kůry 

TS .......................................... teplota utuhlé licí kůry 
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ÚVOD 

Povrchové vady plynule litých bram jsou častým a diskutovaným problémem nejen 

v ocelárnách. Vady litých bram prvních v kaţdé sekvenci jsou brány téměř jako technologická 

nutnost. Tato práce je zaměřena na sníţení jejich výskytu v sekvenci, především pomocí 

vhodně zvoleného licího prášku. Jsou zde však zmíněny i další moţnosti zvýšení povrchové 

jakosti plynule litých bram. 

Ve druhé kapitole je proveden souhrn nejčastěji se vyskytujících povrchových vad 

v podmínkách společnosti Evraz Vítkovice Steel, a.s. Jsou zde popsány důvody jejich vzniku, 

z nich vyplývající opatření vedoucí ke sníţení mnoţství jejich vzniku a nakonec moţnosti 

jejich odstranění. 

V další kapitole jsou podrobněji popsány „Faktory ovlivňující povrchovou jakost 

bram“. Nejde však o podrobný rozbor všech faktorů, ale pouze o jeden vybraný, kterým jsou 

licí prášky. Zde je poměrně podrobně uvedeno chemické sloţení běţně pouţívaných licích 

prášků. Vliv chemického sloţení na vlastnosti licích prášků, např. na viskozitu a teploty 

fázových přeměn. Dále je popsáno rozloţení jednotlivých fází licích prášků v krystalizátoru, 

způsob jejich pronikání do mezery mezi stěnami krystalizátoru a tuhnoucí kůru odlévaného 

bramového předlitku. A v neposlední řadě také vliv oscilací na chování licích prášků 

v krystalizátoru. 

Experimentální část této diplomové práce je věnována porovnání různých typů licích 

prášků, resp. jejich vlivu na povrchovou jakost válcovaných předlitků. Tato část je rozdělena 

na dvě etapy. V první jsou porovnány čtyři typy licích prášků, ze kterých byly vybrány dva 

s nejlepšími výsledky. Tyto prášky pak byly aplikovány ve druhé části experimentu, která 

proběhla v delším časovém úseku a tedy i s větším počtem hodnocených vývalků. V druhé 

části experimentu byl rovněţ kladen větší důraz na zajištění pokud moţno stejných podmínek 

pro kaţdý z hodnocených licích prášků. 

Závěrem práce je shrnutí dosaţených výsledků s ohledem na vedlejší vlivy. 

Ze souhrnu dosaţených vlivů pak vyplývají doporučení, která by měla přispět ke sníţení 

výskytu povrchových vad u prvních bram v sekvenci. 
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CHARAKTERISTIKA POVRCHOVÝCH VAD PLYNULE 

LITÝCH BRAM 

Vady bram jsou neoddělitelnou součástí procesu plynulého odlévání kaţdé ocelárny. 

Z hlediska jejich výskytu a tvaru je můţeme rozdělit do tří základních skupin: 

 vady rozměrové a tvarové, 

 vady vnitřní, 

 vady povrchové (podpovrchové). 

Experimentální část této práce se zabývá vlivem pouţitého startovacího licího prášku 

na povrchovou kvalitu bram. Z tohoto důvodu budou v této kapitole popsány právě 

povrchové, popř. podpovrchové vady plynule litých bram. 

Výskyt povrchových vad je ve většině případů vyšší neţ výskyt ostatních typů vad. 

Z hlediska jakosti způsobují povrchové vady běţně více problémů neţ vady vnitřní nebo 

tvarové, neboť během dalšího zpracování (válcování) jejich povrch oxiduje a následně se jiţ 

nesvaří. Je tedy moţné říct, ţe následné zpracování plynule litých bram nemá vliv na 

odstranění povrchových vad. Povrchové vady, vyskytující se na plynule litých bramách jsou 

následující [1, 2, 3, 4, 5]: 

 podélné trhliny na širokých stranách a rohové, 

 příčné trhliny na širokých stranách a rohové, 

 hvězdicovité (pavoukovité) trhliny, 

 podélné a příčné vborcení, 

 pórovitost, 

 oscilační vrásky, 

 strusková místa, 

 studený spoj, 

 nespojitá licí kůra, 

 rýhy, apod. 
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1.1 Podélné trhliny v rozích a na širokých stranách plynule litých bram 

Jedná se o nečastější vady povrchu plynule litých bram. Trhliny se vyskytují 

na plochách a v blízkosti rohů (podélných hran předlitku), ve směru lití. Mohou dosahovat 

délky od několika milimetrů aţ po několik metrů, hloubky aţ 15 mm a rozevírají se do šířky 

aţ 10 mm. Jsou tedy dobře rozpoznatelné pouhým okem, jak je patrno z obr. 1. 

Oba typy podélných trhlin vznikají v době, kdy povrch plynule lité bramy jiţ ztratil 

styk s krystalizátorem a pevnost vnější strany licí kůry je menší neţ napětí v této licí kůře. 

Hlavní příčinou vzniku podélných trhlin je mechanické pnutí v plynule litém bramovém 

předlitku, způsobené různými vlivy, jejichţ studiem se zabývá mnoho vědeckých prací. 

V podmínkách Evraz Vítkovice Steel, a.s. se na základě těchto studií zavádějí 

opatření, vedoucí ke sníţení těchto negativních vlivů, jako například: 

 sníţení teploty přehřátí oceli v mezipánvi, 

 optimální rychlost lití pro danou tloušťku bramy, 

 správné nastavení konicity stěn krystalizátoru, 

 mezisekvenční kontrola velikosti mezer v rozích krystalizátoru (max. 0,6 mm), 

Obr. 1: Podélné trhliny na povrchu bramy 
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 včasná výměna opotřebeného krystalizátoru, 

 sledování a případná výměna ucpaných trysek sekundárního chlazení, 

 správné seřízení technologické osy ZPO, oscilací, přechodů mezi segmenty apod. 

Nepřímou příčinou, podporující vznik podélných trhlin je chemické sloţení odlévané oceli: 

 oceli s obsahem uhlíku kolem 0,12 – 0,23 % hm, 

 oceli s nízkou koncentrací hliníku (0,004 % hm.), 

 oceli s obsahem niobu v rozmezí 0,02 – 0,04 % hm, 

 vyšší obsah síry v oceli, obzvlášť při poměru Mn:S menším neţ 13, 

 vyšší obsah dalších nečistot (P, Cu, Sb, As, Sn). 

 Z výčtu faktorů způsobujících vznik podélných trhlin je patrné, ţe se zárodky těchto 

trhlin tvoří převáţně v krystalizátoru, kde je povrch bramy ve vysokoteplotní zóně nízké 

pevnosti a taţnosti (nad 1340°C). K trhlinám pak dochází během několika sekund tuhnutí pod 

meniskem, popř. i hlouběji, pokud se zde vyskytují místa s vyšším přehřátím vlivem 

nerovnoměrného odvodu tepla. V menší míře mohou trhliny rovněţ vznikat těsně pod 

krystalizátorem, tedy v horní zóně sekundárního chlazení. Některé zdroje uvádějí, ţe k tvorbě 

trhlin dochází častěji na dolním povrchu odlévané bramy [6], avšak v podmínkách Evraz 

Vítkovice Steel, a.s. je tomu právě naopak. Lze tedy konstatovat, ţe tvorba podélných trhlin je 

úměrná podmínkám ZPO v jednotlivých provozech dané ocelárny. 

Někteří autoři vysvětlují vznik rohových trhlin vznikem tahových napětí na povrchu 

utuhlé kůry v rozích plynule lité bramy, která jsou výsledkem spolupůsobení tepelného 

smršťování a ferostatického tlaku a která převyšují hodnoty taţnosti oceli při teplotách nad 

1 340°C. Tyto děje probíhají v horní polovině krystalizátoru. 

Bylo rovněţ zjištěno, ţe sníţením výšky krystalizátoru z 1220 mm na 900 mm došlo 

k eliminaci výskytu podélných rohových trhlin, které se tvořily směrem nahoru 

v krystalizátoru asi 360 mm od menisku. Vznik těchto trhlin byl vţdy doprovázen vyboulením 

hrany bramy v důsledku nedostatečného podepření v počátku sekundární zóny tuhnutí [1, 2, 3, 

4, 6, 7, 8, 9, 10]. 

1.2 Příčné trhliny v rozích a na stranách plynule litých bram 

Tyto trhliny jsou často obtíţně viditelné, neboť se ve většině případů objevují 

v kořenech oscilačních vrásek, jejich hloubka se pohybuje od 1 mm do maximálně 
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10 - 15 mm, avšak v případě rohových trhlin můţe jejich hloubka dosáhnout aţ 50 mm. Na 

obr. 2 je znázorněn příklad výskytu příčné rohové trhliny. 

 

Hlavními příčinami vzniku těchto trhlin jsou mechanická tahová napětí nebo napětí 

tepelná. Nicméně nejdůleţitějším faktorem je tvorba oscilačních vrásek a tedy i vlivů 

působících na jejich tvorbu. Kromě těchto vlivů existují podmínky, rovněţ způsobující tvorbu 

příčných povrchových trhlin, mezi něţ mimo jiné patří: 

 chybné podmínky oscilace způsobující tvorbu hlubokých oscilačních vrásek, 

 intenzivní nebo nerovnoměrné sekundární chlazení, zvláště pak reohřev povrchu mezi 

jednotlivými ostřikovými úrovněmi v podélném směru, 

 rovnání plynule lité bramy způsobuje tvorbu trhlin v rozsahu teplot 700 – 900°C. 

Z hlediska chemického sloţení oceli pak vznik příčných povrchových trhlin ovlivňuje 

vyšší obsah hliníku a mikrolegujících prvků, jakými jsou například vanad a niob. Trhliny 

vznikají na hranicích austenitických zrn, obohacených hliníkem ve formě nitridu hliníku, 

který precipituje na povrchu otevřených trhlin. Přídavkem titanu v rozmezí 0,02 aţ 0,04 % 

hm., je moţné sníţit hladinu rozpustného dusíku v oceli. 

Sníţení výskytu příčných trhlin je moţné dosáhnout sníţením teplotních gradientů 

v průběhu chlazení plynule litého předlitku, tedy zamezení opakovaných cyklů ohřevu 

a ochlazování v jednotlivých rovinách sekundárního chlazení. V případech, kdy dochází 

ke tvorbě trhlin rovnáním předlitku, má sníţení intenzity chlazení rozhodující vliv 

za předpokladu, ţe teplota během rovnání bude vyšší neţ 900°C, coţ minimalizuje precipitaci 

AlN na hranicích zrn [1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Obr. 2: Příčná rohová trhlina plynule lité bramy 
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1.3 Hvězdicovité trhliny 

Jak je jiţ z názvu patrno, jedná se o trhlinky ve tvaru malých hvězdiček, někdy se také 

hovoří o tzv. pavoučích trhlinách. Jejich hloubka většinou nepřesahuje 1,5 mm, avšak 

ve výjimečných případech mohou dosáhnout aţ 4 mm pod povrch odlévané bramy. Zobrazení 

jejich vzhledu je na obr. 3. Jejich rozmístění na povrchu bramy můţe být náhodné. Většinou 

se však tyto vady vyskytují v podélných pásech na horním nebo dolním povrchu plynule lité 

bramy. Pro svou velikost jsou jen těţko pozorovatelné na povrchu bramy. Proto se 

na vybraných bramách provádí tzv. kontrolní zápal, coţ je opálení povrchu bramy. Na tomto 

opáleném, lesklém a hladkém povrchu lze hvězdicovité trhliny snadno najít pouhým okem. 

  

Obr. 3: Hvězdicovité povrchové trhliny 
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Příčinou vzniku 

hvězdicových trhlin je 

ve většině případů měď, 

vyloučená na hranicích 

zrn, která je buďto 

přítomna v oceli od 

jejího zpracování nebo, 

v případě krystalizátorů 

bez ochranné vrstvy, je 

strhávána ze stěn 

v průběhu lití. Takto 

zapříčiněné hvězdicové 

vady se pak nacházejí 

chaoticky roztroušeny 

po celém povrchu odlévané bramy, jak je znázorněno na obr. 4 [15]. 

 Další moţnou příčinou vzniku hvězdicových trhlin na širokých stranách plynule 

odlévaných bram mohou být tepelná pnutí způsobená nerovnoměrností (nehomogenitou) 

sekundárního chlazení, zejména v oblasti těsně pod krystalizátorem. Takto vzniklé vady se 

od předchozí příčiny liší místem výskytu. Nejsou roztroušena po celé ploše bramy, ale 

vyskytují se v podélných pásech v závislosti na místně zvýšeném odvodu tepla, způsobeného 

např. ucpáním trysek ostřikového chlazení [1, 2, 3, 4, 15]. 

1.4 Příčné a podélné vborcení plynule lité bramy 

V dnešní době jen zřídka se vyskytující povrchová vada plynule litých bram, resp. 

v podmínkách Evraz Vítkovice Steel, a.s. se nevyskytuje vůbec. V literatuře je jejich vznik 

připisován místnímu zeslabení nebo přerušení odvodu tepla z licí kůry v krystalizátoru, coţ 

má za následek zastavení růstu dendritů v tomto místě, popř. zpětné natavení jiţ utuhlé licí 

kůry tekutou ocelí. Takto vzniklá nesourodost licí kůry po jejím obvodu pak způsobuje 

v oblasti sekundárního chlazení větší smrštění v místě jejího zeslabení. 

Přispívat ke tvorbě tohoto druhu povrchových vad pak můţe také nekvalitní licí prášek, 

způsobující jiţ zmíněný nehomogenní odvod tepla z předlitku do krystalizátoru. 

Obr. 4: Rozloţení hvězdicových trhlin na ploše bramy 
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Podélné ani příčné vborcení nelze odstranit, pokud však jejich hloubka nepřesahuje 

hloubku kritickou, při které se mohou tvořit trhliny, je moţné následným válcováním její vliv 

eliminovat na minimum, resp. ji rozválcovat [1]. 

1.5 Pórovitost 

Rovněţ také nazývána póry, bodliny a bubliny. Pokud se vyskytuje, je rozprostřena 

chaoticky po celém povrchu bramy nebo těsně pod ním. Hlavní příčinou jejich vzniku je 

přítomnost plynových bublin v odlévané oceli v průběhu jejího tuhnutí. Tyto bubliny jsou 

zachyceny ve tvořící se licí kůře. Jsou zejména způsobeny nadměrnou injektáţí inertního 

plynu (argonu) do výtokového uzlu mezipánve, nedostatečnou desoxidací odlévané oceli 

a v menší míře pak mohou být způsobeny nekvalitním licím práškem. 

Tuto vadu je rovněţ obtíţné nalézt na povrchu bramy, resp. se projeví aţ 

po kontrolním zápalu. Kontrolní zápal se provede ve tvaru sinusoidy na horním, popř. 

spodním povrchu bramy. Pokud však není pórovitost včas odhalena a odstraněna, projeví se 

na válcovaném plechu, jak je znázorněno na obr. 5 [1, 3, 4]. 

Obr. 5: Projev pórovitosti na vyválcovaném plechu 
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1.6 Oscilační vrásky 

Oscilační vrásky nejsou vady jako takové, neboť jsou součástí kaţdého procesu 

plynulého odlévání, kde dochází k oscilaci krystalizátoru. Mohou však být spojovány 

s podporou vzniku vad, majících původ v kořenech těchto oscilačních vrásek. 

Významný vliv na jejich tvorbu má licí prášek, resp. jeho schopnost vytvořit 

podmínky pro tvorbu oscilačních vrásek nezpůsobujících a nepodporujících tvorbu 

povrchových vad. Mechanismus tvorby oscilačních vrásek bude blíţe popsán v kapitole 3.2.2. 

V současnosti existuje řada prací, zabývajících se tvorbou oscilačních vrásek. Jejich 

poznatky lze shrnout na ty, které vznik oscilačních vrásek připisují oscilacím krystalizátoru, 

a ty novější, které se přiklánějí k teorii, ţe velikost a hloubka oscilačních vrásek je ovlivněna 

intenzitou odvodu tepla v oblasti menisku. 

Většina těchto hypotéz je zaloţena na zkoumání oscilačních vrásek po jejich vzniku 

a utuhnutí odlévané oceli, protoţe nebylo moţné provádět přímá on-line pozorování. Obtíţné 

podmínky při plynulém odlévání oceli neumoţňují umístění měřících přístrojů nebo senzorů 

a je téměř nemoţné získat jakoukoliv vizualizaci tekutého menisku v průběhu odlévání. 

Názorná ukázka vzhledu oscilačních vrásek je na obr. 6a. Na obr. 6b a 6c jsou tyto oscilační 

vrásky znázorněny v příčném řezu [1, 2, 16, 17, 18]. 

  

Obr. 6: Oscilační vrásky včetně jejich příčného řezu 
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1.7 Studený spoj 

Vada spojována především s přerušením lití v průběhu výměny mezipánví, 

kdy dochází ke sníţení licí rychlosti na minimum a hladina oceli v krystalizátoru klesne 

zhruba na úroveň 300 mm od spodní hrany krystalizátoru. Celá operace můţe trvat i několik 

minut, přičemţ dochází ke zvětšení tloušťky licí kůry. Při následném naplnění krystalizátoru 

tekutou ocelí proto nedojde k úplnému spojení předlitku, coţ se projeví jako vada zvaná 

studený spoj, zobrazená na obr. 7. Tento typ vady nelze odstranit. V podmínkách Evraz 

Vítkovice Steel, a.s. je systém dělení bram nastaven tak, aby tato oblast byla po uřezání bramy 

zhruba 800 mm od jejího konce. Délka této bramy je navýšena o 1700 mm, po jejím 

vychladnutí se tato část oddělí a původní poţadovaná délka bramy je tak vţdy zachována 

[1, 2]. 

Obr. 7: Studený spoj v důsledku výměny mazipánve 
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POVRCHOVOU JAKOST BRAM 

Povrchová kvalita bram je ovlivněna několika parametry, mezi něţ patří: 

 volba licího prášku, 

 oscilace krystalizátoru, 

 kolísání hladiny v krystalizátoru, 

 konicita krystalizátoru, 

 stav primárního chlazení, 

 stav sekundárního chlazení na výstupu z krystalizátoru, 

 chemické sloţení oceli. 

Z výše uvedených faktorů ovlivňujících povrchovou kvalitu plynule litých bram, má 

na téměř kterýkoliv typ vady vliv vţdy licí prášek, resp. licí prášek můţe být strůjcem vzniku 

téměř všech povrchových vad plynule litých bram. 

Z tohoto důvodu bude v této části věnována pozornost pouze licím práškům, jejich 

vlastnostem a vlivu těchto vlastností na případnou tvorbu povrchových vad [1, 2, 4]. 

1.8 Licí prášky 

Licí prášky jsou v podstatě syntetické strusky, které rozdělujeme podle jejich tvaru 

a způsobu výroby do těchto základních skupin: 

 popílkové licí prášky – mechanické směsi, ve kterých převládá popílek; jejich 

nehomogenní konzistence omezuje jejich pouţití, 

 syntetické licí prášky – mechanické směsi velmi jemně mletých surovin, 

 předtavené nebo spékané licí prášky – obsahují značné mnoţství předtaveného 

a tříděného materiálu, 

 granulované licí prášky – kulovité granule s velmi malým podílem prachu oproti 

ostatním typům licích prášků; jsou vhodné do automatických dávkovačů licích 

prášků. [19] 

Práškové formy licích prášků jsou sice méně nákladné, avšak mohou způsobovat 

zdravotní problémy. Hlavně jsou však nehomogenní, protoţe v průběhu přepravy, vlivem 

otřesů, dochází k sedimentaci jemnějších podílů do spodní části přepravního obalu. 
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Čím dál tím častěji jsou pouţívány granulované a extrudované licí prášky, protoţe 

sniţují zdravotní rizika a zajišťují lepší povrchovou kvalitu plynule litých bram. 

Předtavené a spékané licí prášky byly zavedeny z důvodu zajištění homogenity 

chemického sloţení. 

Startovací licí prášky jsou navrţeny tak, aby byla co nejrychleji vytvořena tekutá 

vrstva strusky na hladině oceli v krystalizátoru. Svými vlastnostmi však rovněţ způsobují 

tvorbu poměrně většího rámečku v krystalizátoru, proto by neměly být uţívány déle neţ je 

nutné, resp. v mnoţství potřebném k vytvoření tekuté strusky na hladině oceli 

v krystalizátoru. 

Licí prášky mají nezastupitelnou úlohu v procesu plynulého odlévání oceli, protoţe 

musí být schopny zajistit následující úkoly: 

 ochrana menisku před vnější atmosférou, 

 zajištění dostatečné izolace hladiny oceli v krystalizátoru, aby nedocházelo 

k tuhnutí hladiny a tvorbě tzv. můstků ve spečené vrstvě licího prášku, 

 pohlcování Al2O3 vměstků, 

 mazání licího proudu podél stěn krystalizátoru, 

 homogenní odvod tepla přes vrstvu licího prášku mezi tekutou ocelí a stěnami 

krystalizátoru. 

 Je všeobecně uznáváno, ţe většina povrchových vad má svůj původ v oblasti menisku 

v krystalizátoru, tzn. v úrovni hladiny nebo těsně pod ní. Zdali dojde k rozvinutí těchto 

zárodků vad v trhliny, závisí na přechodu tepla v krystalizátoru a na výstupu z krystalizátoru. 

Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících přechod tepla v krystalizátoru je pouţitý licí prášek. 

Tvorba struskové vrstvy mezi tuhnoucí kůrou předlitkuku a měděnou stěnou krystalizátoru je 

velmi důleţitá z důvodu mazání a přenosu tepla. Obě tyto vlastnosti jsou ovlivněny právě 

tloušťkou struskové vrstvy a stupněm krystalizace. Tloušťka vrstvy strusky je většinou 2 aţ 4 

mm, ale rozdíl teploty v tomto průřezu můţe být aţ 950 °C. Tyto rozdíly velmi výrazně 

ovlivňují mazání, přenos tepla a tím i výslednou kvalitu povrchu [4, 5, 19, 20, 21]. 

V této části diplomové práce budou popsány funkce licích prášku, jejich chemické 

sloţení, fyzikální vlastnosti, jejich chování, mazací vlastnosti, přenos tepla a související 

poruchy. 
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1.8.1 Funkce a vlastnosti licích prášků 

Licí prášky, které jsou nepřetrţitě přidávány na hladinu tekuté oceli v krystalizátoru, 

se natavují a pronikají do mezery mezi stěnami krystalizátoru a licí kůrou. V krystalizátoru 

je licí prášek po natavení vrstven shora následovně – viz obr. 8: 

1) horní vrstva licího prášku v původní podobě, 

2) heterogenní spečená vrstva, 

3) vrstva roztaveného licího prášku přímo na hladině oceli v krystalizátoru. 

 

V blízkosti stěn krystalizátoru se rovněţ tvoří tzv. rámeček, který obsahuje různé fáze 

od pevných po tekuté, (tzn. sklovité, krystalické a tekuté). 

Obr. 8: Rozloţení fázových vrstev licího prášku v krystalizátoru 
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Mezi základní funkce licích prášků patří: 

 mazání v místě kontaktu licí kůry se stěnami krystalizátoru, 

 přenos tepla z oceli do krystalizátoru, 

 teplotní izolace hladiny oceli v krystalizátoru, 

 ochrana tekuté oceli před reoxidací, 

 pohlcování nekovových vměstků vyplouvajících k hladině oceli v krystalizátoru. 

Z těchto základních funkcí pak mezi nejdůleţitější patří mazání a přenos tepla. Obojí bude 

podrobněji zmíněno v následujících kapitolách. 

Licí prášky mají rovněţ rozhodující vliv jak na hospodárnost procesu plynulého 

odlévání bram, tak na jejich povrchovou kvalitu. Je známo několik klíčových jevů 

ovlivňujících účinky licích prášků: 

 tavení licího prášku, 

 vytváření vrstvy roztaveného licího prášku, 

 pronikání licího prášku do mezery krystalizátor – kov, 

 tvorba tuhých a tekutých vrstev licího prášku. 

Poslední zmíněná tvorba tuhé a tekuté vrstvy zajišťuje mazání v krystalizátoru a rovnoměrný 

a správný přenos tepla, obzvlášť v oblasti menisku. Nejdůleţitějším ze zmiňovaných jevů je 

pak samotné pronikání licího prášku do mezery krystalizátor – kov. Selhání licího prášku 

ve zmiňovaných oblastech můţe vést ke zvýšení zmetkovitosti produktů, popř. k průvalům 

z důvodu nalepení oceli na stěny krystalizátoru [4, 11, 17, 19, 21, 22]. 

1.8.1.1  Chemické sloţení licích prášků 

Licí prášky jsou navrhovány pro charakteristické třídy ocelí a podmínky jednotlivých 

oceláren. Jejich chemické sloţení se liší a závisí na poţadovaných vlastnostech. Běţně 

pouţívané licí prášky se skládají z těchto základních prvků a sloučenin: CaO-SiO2-Al2O3-

Na2O-CaF2. Základní sloţkou většiny licích prášku je SiO
2-

4. Tento tetraedr vytváří řetězce 

silikátů, jejichţ viskozita, rozsah tavení, a krystalizační teplota mohou být upraveny 

následovně: 

 Al2O3 a B2O3 – vytvářejí sklovitou formu a prodluţují řetězce, 

 CaO, MgO, BaO, SrO, Na2O, Li2O a K2O – tzv. modifikátory, narušující řetězce 

silikátů, 

 F
-
 - anion, který ztekucuje a můţe nahradit dvojmocný kyslíkový iont vzniklý 

rozkladem (štěpením) sítě Si-O, současně sniţuje viskozitu strusky [11, 23]. 
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Dále je do licích prášků přidáván uhlík k úpravě poţadované rychlosti tavení, není však 

v tekutém licím prášku podstatný. V tab. 1 je přehled chemického sloţení běţně pouţívaných 

prášků. Na jejich chování v průběhu tavení má, kromě chemického sloţení, rovněţ částečný 

vliv i mineralogické sloţení. Dva licí prášky stejného chemického sloţení mohou tedy 

v průběhu natavování vykazovat různé chování právě z důvodu různého mineralogického 

sloţení. Rovněţ je vhodné mít na paměti, ţe chemické sloţení tekutého licího prášku se můţe 

v průběhu lití měnit. Především je pak zajímavé pohlcování oxidů hliníku při odlévání ocelí 

dezoxidovaných hliníkem, coţ můţe naprosto měnit hodnotu viskozity licího prášku. Dle 

některých zdrojů můţe, v závislosti na účinnosti ochrany proti reoxidaci, vzrůst obsah Al2O3 

v licím prášku o 3 aţ 15 % hm. [4, 21, 23, 24, 25, 26]. 

Tab. 1: Přehled chemického sloţení běţně pouţívaných licích prášků [12] 

Sloučenina/Prvek 
Obsah [% hm.] 

CaO 25 – 45 

SiO2 20 – 50 

Al2O3 < 10 

TiO2 < 5 

C 1 – 25 

Na2O 1 – 20 

K2O < 5 

FeO < 5 

MgO < 10 

MnO < 10 

BaO < 10 

Li2O < 10 

B2O3 < 10 

F 4 – 10 

 

Podíl jednotlivých komponent se mění v závislosti na poţadovaných vlastnostech 

prášků. Jsou jimi ovlivňovány především viskozita, teplota krystalizace a teplota tavení. 

Vhodnou kombinací jednotlivých komponent je tak moţné získat licí prášky vhodné pro 

různé jakosti odlévaných ocelí za různých licích rychlostí. V tab. 2 je naznačen vliv zvýšení 



   21 

 

FUKA, S. Sníţení výskytu povrchových vad bram při zahájení sekvence s ohledem na jakost finálního výrobku, 

FMMI, VŠB – TU Ostrava, 2011. 

obsahu jednotlivých komponent licích prášků na sníţení (-) nebo zvýšení (+) hodnot daných 

fyzikálnívh vlastností [19]. 

Tab. 2: Vliv chemického sloţení na vlastnosti licích prášků 

Zvýšený obsah 
Viskozita Teplota krystalizace Teplota tavení 

CaO - + + 

SiO2 + - - 

CaO/SiO2 - + + 

Al2O3 + - + 

Na2O - - - 

F - + - 

Fe2O3 - - - 

MnO - - - 

MgO - - - 

B2O3 - - - 

BaO - - - 

Li2O - - - 

TiO2 neovlivňuje + + 

K2O - - - 

1.8.1.2  Viskozita licích prášků 

Viskozitu roztaveného licího prášku určuje především teplota a chemické sloţení. 

Teplotní závislost viskozity v určitém rozmezí teplot je pak vyjádřena Arrheniovou 

rovnicí (1). Je zřejmé, ţe s rostoucí teplotou bude viskozita roztaveného licího prášku klesat. 

 (1)  

kde: η dynamická viskozita (Pa·s) 

A Arrheniova konstanta (1) 

E aktivační energie viskózního toku (J · mol
-1

) 

R plynová konstanta (J · K
- 1

 · mol
-1

) 

T teplota (K) 
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Vliv chemického sloţení na viskozitu je v porovnání s vlivem teploty poněkud 

sloţitější. Viskozita licích prášků je nejvíce ovlivňována mnoţstvím oxidů křemíku. Dalším 

oxidem ovlivňujícím viskozitu je Al2O3. Jeho obsah v roztaveném licím prášku můţe 

dosahovat aţ 20 % hm. Pro hodnoty bazicity licích prášků od 0,67 do 1,2 (typickou pro 

většinu prášků), má stejný vliv na viskozitu jako SiO2. Přestoţe mnoţství Al2O3 v licím 

prášku vţdy ovlivňuje viskozitu, úroveň ovlivnění je dána i jeho dalšími sloţkami. Studie 

prokázaly, ţe je moţné charakterizovat licí prášky, jejichţ fyzikální vlastnosti jsou jen málo 

ovlivnitelné obsahem Al2O3, a to za podmínky, ţe v těchto případech je obsah Al2O3 

pod 10 % hm [11, 27, 28, 29]. 

Mezi sloţky sniţující viskozitu licích prášků patří tzv. modifikátory síťoví: 

 fluoridy - NaF, CaF2, 

 alkálie - Na2O, K2O, Na2O, 

 zásadité oxidy - CaO, MgO, BaO, SrO, 

 B2O3 - přestoţe není modifikátor, také sniţuje viskozitu, díky tomu, ţe sniţuje rozsah 

teploty tavení [29]. 

Viskozita licích prášků můţe být stanovována na základě měření nebo pomocí 

výpočtů zaloţených na předchozích výsledcích měření. Hodnota viskozity licího prášku 

za dané teploty má být taková, aby bylo zaručeno dokonalé mazání styčné plochy odlévaného 

kovu a stěn krystalizátoru. Jak jiţ bylo zmíněno, viskozita je ovlivňována chemickým 

a mineralogickým sloţením licího prášku a teplotou. Na druhé straně viskozita licího prášku, 

v průběhu lití, ovlivňuje především mnoţství pronikajícího roztaveného licího prášku 

do mezery krystalizátor – kov. Společně s povrchovým napětím ovlivňuje rovněţ pohlcování, 

resp. smáčení nekovových vměstků. [2, 19, 21, 26, 29, 30]. 

1.8.1.3  Teploty měknutí, tavení a tečení 

Licí prášky se v závislosti na chemickém a mineralogickém sloţení vyznačují různými 

teplotami měknutí, tavení a tečení. Licí prášek se po přidání do krystalizátoru postupně 

ohřívá, spéká, měkne a taví. Postupně přechází do mezery mezi stěnami krystalizátoru 

a vznikající licí kůrou plynule litého předlitku. Při styku se stěnami krystalizátoru je prudce 

ochlazován a částečně vytváří krystalickou, převáţně však sklovitou strukturu. 

Stejně jako viskozita, je také krystalizační teplota silně ovlivněna chemickým 

sloţením licích prášků. Ty s vyšší hodnotou poměru CaO/SiO2 (zásaditostí) zvyšují 

krystalizační teplotu. Jiné práce uvádějí, ţe BaO sniţuje schopnost krystalizace licího prášku 
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a přidáním určitého mnoţství Al2O3 můţe licí prášek změnit strukturu z krystalické 

na sklovitou. 

Roztavené licí prášky bohaté na SiO2 přecházejí do sklovité formy za podobných 

podmínek, při kterých by měly být v krystalické podobě. Naproti tomu zásadité strusky 

bohaté na CaO vykazují jen sklovitou strukturu. Vlastnosti většiny licích prášku se pohybují 

někde mezi výše zmíněnými extrémy. 

Výskyt sklovitých a krystalických vrstev byl potvrzen rozborem vzorků odebraných 

z krystalizátoru a pomocí simulačních experimentů, pomocí kterých byly zjištěny tato fakta 

[31]: 

 vrstva strusky tloušťky 800 μm je rozdělena na přibliţně 150 μm krystalické struktury 

na straně stěny krystalizátoru a přibliţně 650 μm sklovité struktury na straně licí kůry, 

 mezi těmito strukturami není rozdíl v chemickém sloţení, 

 v krystalické vrstvě se vyskytují malé póry, které jsou hlavní příčinou, proč mají licí 

prášky s vysokou krystalizační teplotou vyšší tepelný odpor. 

Intervaly teplot tavení jsou ovlivněny několika faktory: 

 hustotou tepelného toku ve vertikálním směru, tedy přenosem tepla z oceli do licího 

prášku. Tepelný tok je ovlivněn např. licí rychlostí, přehřátím odlévané oceli 

a turbulencí oceli v krystalizátoru, 

 mnoţstvím volného uhlíku v licím prášku. Zvýšený obsah volného uhlíku sniţuje 

teplotu tavení, 

 druhem a velikostí částeček uhlíku. Částice uhlíku od sebe oddělují částice minerálů, 

čímţ zpomalují proces spékání. Platí tedy, ţe čím více uhlíku je obsaţeno v licím 

prášku, tím se prodluţuje interval tavení. Zároveň platí, ţe čím jemnější jsou částečky 

uhlíku, tím více od sebe oddělují částečky minerálů a tím prodluţují interval tavení. 

Shrnutím poznatků z dostupných zdrojů vyplývají následující konkrétní poznatky: 

 licí prášky s přebytkem Na2O mají niţší teplotu tání neţ licí prášky s vyšším obsahem 

CaF2, 

 pokud je zachováno chemické sloţení a mění se pouze poměr CaO/SiO2, pak teplota 

tání roste s rostoucí basicitou v rozmezí 0,92 aţ 1,27, 

 vliv Al2O3 byl experimentálně zjištěn jeho postupným přidáváním od 5 aţ do 20 % 

hm. Se zvyšujícím se obsahem se rovněţ zvyšovala teplota tavení, 

 zvýšením obsahu LiO2 a B2O3 se výrazně sníţí interval teploty tavení, 
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 uhličitany teplotu tavení zvyšují, 

 nepatrné zvýšení obsahu ZrO2 a CeO2 má za následek výrazné zvýšení viskozity 

a sníţení tekutosti [4, 11, 17, 31, 32]. 

1.8.1.4  Pohlcování nekovových vměstků 

Další z důleţitých vlastností licích prášků, je schopnost pohlcovat nekovové vměstky, 

především pak vměstky Al2O3. Současně však schopnost licích prášků pohlcovat vměstky 

nesmí ovlivňovat jejich další vlastnosti. K optimalizaci pohlcování nekovových vměstků 

je potřeba zajistit následující podmínky: 

 velký kontaktní úhel mezi vměstkem a tekutým kovem, 

 dobré smáčení vměstku roztaveným licím práškem, 

 z pohledu mezifázového napětí je pohlcování vměstku podporováno zejména velikostí 

výše zmíněného úhlu kontaktu (přibliţně 130°). 

Rozdíly mezi licími prášky (ve schopnosti pohlcovat nekovové vměstky), spočívají 

ve schopnosti tyto vměstky rozpouštět. Pokud nedojde k rozpuštění nekovových vměstků 

na rozhraní kov – struska, má to za následek vznik heterogenní struktury roztaveného licího 

prášku nasycené těmito vměstky, které jsou následně přenášeny do oblasti menisku. V oblasti 

menisku pak dochází k jejich přechodu do tuhnoucí licí kůry, coţ můţe mít za následek [33]: 

 zvýšení viskozity licího prášku a tím narušení mazacích schopností roztaveného licího 

prášku, 

 nerovnoměrný přenos tepla z předlitku do krystalizátoru, 

 v nejhorším případě pak můţe dojít i k průvalu. 

Kinetiku rozpouštění nekovových vměstků zlepšují následující faktory: 

 homogenní tekutá struska nízké viskozity, 

 zvýšený obsah fluoridů (sniţují viskozitu), 

 zvýšená zásaditost roztavené strusky, 

 nízký počáteční obsah Al2O3 v licím prášku. 

V důsledku pohlcování nekovových vměstků roztaveným licím práškem roste obsah 

Al2O3, coţ má za následek zvýšení teploty tání, zvýšení viskozity roztaveného prášku 

a sníţení tloušťky vrstvy roztaveného prášku v mezeře forma – kov a tím zhoršení mazání 

a odvodu tepla. Abychom se tomuto problému vyhnuli, je třeba minimalizovat přísun Al2O3 

a zředit jeho obsah v tekutém prášku zvýšením jeho spotřeby [19]. 
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V závislosti na podmínkách zabraňujících reoxidaci tekutého kovu v průběhu 

plynulého odlévání se můţe obsah Al2O3 v roztaveném licím prášku zvýšit o 3 aţ 15 % hm. 

Některé zdroje uvádí, ţe pouhým pouţitím stínící trubice se sníţí míra pohlcených vměstků 

z 12 na 5 % hm. Vyšší podíl pohlcených vměstků byl zaznamenán v okolí ponorné výlevky, 

tento podíl se pak sniţoval směrem k úzkým stranám krystalizátoru. 

Autoři článku [34] zkoumali vliv kolísaní licí rychlosti na výskyt nekovových vměstků 

na povrchu plynule litých bram a těsně pod ním. Pozorováním a rozborem došli k těmto 

závěrům: 

 většina nekovových vměstků větších neţ 10 μm se vyskytovala 0,5 – 3,5 mm 

pod povrchem bram. Jen velmi málo nekovových vměstků bylo nalezeno v hloubce 

větší nebo rovné 4,5 mm, 

 při sníţení licí rychlosti z 1,4 m·min
-1

 na 0,6 m·min
-1

, byly nekovové vměstky 

zaznamenány pouze v té části bramy, která se na počátku sníţení nacházela 

v krystalizátoru. Následné plynulé sníţení licí rychlosti a zastavení na hodnotě 

0,6 m·min
-1

, nemělo na výskyt vměstků ţádný vliv, 

 při zvyšování licí rychlosti z 0,6 m·min
-1

 na 1,4 m·min
-1

 byly nekovové vměstky 

nalezeny pouze v oblasti, ustálení licí rychlosti na hodnotě 1,4 m·min
-1

. Počátek 

změny rychlosti ani její průběh neměly na výskyt vměstků vliv, 

 při vyšších licích rychlostech (1,4 m·min
-1

) jiţ nepatrná změna licí rychlosti znamená 

zvýšený výskyt nekovových vměstků. Proto by měla být změna licí rychlosti 

prováděna pomalu a plynule. Pokud je to moţné, je nejlepším řešením vyhnout se 

zbytečným změnám licí rychlosti. [4, 19, 33, 34, 35, 36, 37]. 

1.8.1.5  Tepelně izolační vlastnosti licích prášků 

Schopnost licích prášků tepelně izolovat hladinu roztavené oceli, především v oblasti 

menisku, je jejich další důleţitou vlastností. Dobrá tepelná izolace sniţuje pevnost zárodků 

oscilačních vrásek, zajišťuje dobré pronikání tekutého prášku do mezery forma – kov, sniţuje 

výskyt podpovrchových vad, zejména bodlin (póry, bubliny). Dobré izolační vlastnosti sniţují 

výskyt bodlin, z důvodu vyšší pracovní teploty oceli v oblasti menisku a tím tvorbě tenčí licí 

kůry. 

Rychlost odvodu tepla z oceli je ovlivněna přechodem tepla horní vrstvou licího 

prášku, která má původní tvar a vlastnosti (není rozpuštěná). Zjednodušeně řečeno – přenos 

tepla vrstvou nerozpuštěného licího prášku je ovlivněn jeho objemovou hmotností 
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a neustálým udrţováním dostatečné výšky nerozpuštěného prášku na hladině. Nesmí docházet 

k odkrývání hladiny nataveného licího prášku. Doporučená výška nerozpuštěného licího 

prášku je 25 aţ 30 mm, někteří autoři doporučují přidávat větší mnoţství prášku v oblasti 

ponorné výlevky, kde dochází vlivem přenosu tepla z výlevky ke většímu natavování prášku, 

coţ vede k tvorbě „můstků“ mezi výlevkou a stěnou krystalizátoru [19]. 

Licí prášky určené pro plynulé odlévání nízko uhlíkatých ocelí musí mít sníţený obsah 

uhlíku, aby nedocházelo k jeho přechodu z prášku do kovu. Aby byla vyrovnána ztráta 

izolačních vlastností, způsobená sníţeným obsahem uhlíku, musí být sníţena měrná hmotnost 

licího prášku. Jednou z účinných metod sníţení měrné hmotnosti licích prášků, je pouţití 

dutých granulí, kdy můţe být dosaţeno měrné hmotnosti aţ 500 kg · m
-3

. 

Další moţností udrţení vyšší teploty v oblasti menisku je pouţití exotermických licích 

prášků. U ocelí s vysokým obsahem uhlíku se při pouţití exotermických prášků zvýšila 

teplota v oblasti menisku o 3 aţ 4°C. Vyšší teplota v oblasti menisku pomáhá stabilizovat 

natavování a spotřebu těchto licích prášků a rovněţ přispívá k homogennější podpovrchové 

struktuře odlévaných bram s menšími háčky u kořene oscilačních vrásek [38]. 

Licí prášek musí chránit před částečnou silicifikací horního povrchu oceli 

v krystalizátoru, přesněji řečeno v menisku poblíţ stěn krystalizátoru. Zlepšená tepelná 

izolace zvyšuje teplotu v oblasti menisku, coţ přispívá k tvorbě méně problémových 

oscilačních vrásek s následným sníţeným výskytem podpovrchových vad. 

Hlavním faktorem ovlivňujícím tepelnou izolaci je hustota licího prášku, avšak také 

druh uhlíku pouţitého v licím prášku můţe ovlivnit jeho izolační vlastnosti [22, 35]. 

1.8.1.6  Chování licích prášků v krystalizátoru 

Licí prášky se do krystalizátoru přidávají buďto manuálně obsluhou nebo automaticky 

pomocí dávkovačů. Ty pak zajišťují rovnoměrnou homogenní vrstvu licího prášku po celé 

ploše hladiny oceli v krystalizátoru. Po přidání licího prášku do krystalizátoru nastávají dva 

významné jevy: 

1) licí prášek je zahříván při kontaktu s tekutým kovem, natavován a postupně pokrývá 

hladinu oceli v krystalizátoru tekutou vrstvou, 

2) tekutá vrstva se rovnoměrně rozprostírá na hladině tekutého kovu a proniká do mezery 

krystalizátor – kov v průběhu oscilačního cyklu, kde utuhne a vytváří tuhou vrstvu, 

která zajišťuje mazání styčných ploch krystalizátor – kov. 
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Proces tavení licího prášku po přidání do krystalizátoru se skládá z těchto fází: 

1) prášek je zahříván, ale jeho struktura a tvar se nemění, 

2) s postupným ohřevem dochází k oxidaci uhlíku obsaţeného v licím prášku, 

3) počátek procesu spékání, který se stupňuje se zvyšující se teplotou a oxidací uhlíku, 

tvorba spečené vrstvy licího prášku, 

4) počátek tavení licího prášku, tvorba kašovité a tekuté vrstvy, ta je jakýmsi zásobníkem 

tekuté strusky slouţící k mazání. Výška tekuté vrstvy musí být větší, neţ výška zdvihu 

krystalizátoru, 

5) tvorba sklovité vrstvy licího prášku v mezeře krystalizátor – kov, která následně 

krystalizuje. Tato vrstva má tloušťku přibliţně 2 – 4 mm, 

6) tvorba tekutého filmu zajišťujícího mazání licího proudu, běţně tloušťky 0,1 mm. 

Jak je vidět na obr. 9, licí prášek přidávaný do krystalizátoru, se po styku s tekutou 

ocelí spéká, taví a proniká do mezery mezi krystalizátorem a tuhnoucí licí kůrou. Vlivem 

ochlazování zde znovu tuhne a vytváří sklovitou a krystalickou strukturu. Ze schématu 

je rovněţ patrné, ţe se nad rámečkem vytváří vrstva spečeného prášku. Ta je typická zejména 

při odlévání tenkých bram vysokými rychlostmi, z důvodu vyššího teplotního gradientu 

chlazení. 

 

Obr. 9: Rozloţení vrstev licího prášku v průběhu odlévání 
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Licí prášek musí splňovat všechny výše uvedené kroky bez výjimky. Nesplnění těchto 

podmínek má za následek zvýšené problémy s povrchovou kvalitou plynule litých bram, popř. 

problémy spojené se samotným procesem odlévání. Na schématu na obr. 10 jsou znázorněny 

jednotlivé stupně chování licích prášků v krystalizátoru. 

Ze všech fází, zobrazených ve schématu na obr. 10, je pravděpodobně nejdůleţitějším 

krokem pronikání roztavené strusky do mezery forma – kov. Ta zajišťuje mazání licího 

proudu, proto při přerušení pronikání tekuté strusky do mezery můţe dojít k nalepení licí kůry 

na stěny krystalizátoru a její narušení. To můţe v nejhorším případě vézt k roztrţení licí kůry 

pod krystalizátorem, tzv. průval, s následnými ekonomickými škodami [4, 21, 39, 40, 41, 42, 

43]. 

 

Vsypání licího prášku na hladinu oceli v krystalizátoru

Ohřev, spékání a natavování licího prášku

Vytvoření dostatečné vrstvy nataveného licího prášku

Pronikání roztavené strusky do mezery forma - kov

Tvorba sklovité a krystalické vrstvy

Mazání a odvod tepla z licího proudu

Obr. 10: Schematické znázornění průběhu chování licího prášku v krystalizátoru 
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1.8.1.7  Spotřeba a pronikání licího prášku do mezery krystalizátor – kov 

Pronikání nataveného licího prášku mezi stěny krystalizátoru a tuhnoucí licí kůru 

je klíčový jev v procesu plynulého odlévání oceli, který musí zaručit jak dokonalé mazání, 

tak rovnoměrný odvod tepla mezi licím proudem a krystalizátorem. V případě nedodrţení 

těchto podmínek můţe dojít ke tvorbě povrchových vad a průvalů z důvodu nalepení oceli 

na stěny krystalizátoru. Natavený licí prášek je vtlačován do mezery forma – kov působením 

sestupného pohybu stěn krystalizátoru a rámečku v krystalizátoru. V zásadě by natavený licí 

prášek mohl být vtahován do mezery i při vzestupném pohybu krystalizátoru. Nedochází 

k tomu z toho důvodu, ţe při tomto pozitivním stripování je meniskus přitlačován ke stěně 

krystalizátoru a mezera se tím alespoň částečně uzavírá. Je zřejmé, ţe získání informací 

o pronikání licího prášku do mezery krystalizátor – kov je obtíţné, nicméně určité informace 

byly odvozeny rozborem vzorků licích prášků odebraných těsně pod krystalizátorem nebo 

z utuhlé licí kůry vytvořené při přerušení lití. Souvislá vrstva je pravděpodobně tvořena 

většinou nízko viskózním licím práškem, zatímco přerušované vrstvy jsou tvořeny vysoce 

viskózními licími prášky. 

Hodnota spotřeby licího prášku poskytuje základní informace vztahující se k pronikání 

prášku do mezery a jeho mazacím schopnostem. Za předpokladu, ţe dochází k homogenní 

infiltraci prášku do mezery, je moţné určit průměrnou tloušťku spotřebovaného roztaveného 

licího prášku, která nesmí být zaměňována s aktuální tloušťkou licího prášku, která 

je přítomna v daném místě mezery. Ta se mění s výškou krystalizátoru a rovněţ není moţné 

opomenout velké mnoţství prášku, zachyceného v oscilačních vráskách. Celková tloušťka 

licího prášku byla zjištěna v rozmezí 1 aţ 2 mm, zatímco vrstva tekutého prášku vypočtená 

ze spotřeby má hodnoty pod 0,1 mm.  

Průměrné mnoţství spotřebovaného licího prášku je hodnoceno pomocí jeho váţení 

při přidávání do krystalizátoru v průběhu odlévání, resp. jeho zůstatek před a po odlití určité 

hmotnosti oceli. Ztrátu těkavých látek a uhlíku ţíháním je nutno odečíst a počátek sekvence 

nezahrnovat do výpočtu z důvodu tvorby prvotní vrstvy nataveného licího prášku. Spotřeba je 

vyjadřována různě, buďto v kg · t
-1

 oceli nebo v kg · min
-1

, je úměrná velikosti průřezu bramy 

a tedy povrchu odlévaného kovu. Proto je nejvhodnějším vyhodnocovacím kritériem spotřeba 

licího prášku vyjádřená   v kg · m
-2

, dle rovnice (2): 

 (2)  
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kde: q jednotka spotřeby licího prášku (kg · m
-2

), 

 Q celková hodnota spotřebovaného prášku (kg), 

 T tloušťka bramy (m), 

 W šířka bramy (m), 

 L délka bramy (m). 

Průměrné naměřené hodnoty spotřeby se pohybují v rozmezí 0,3 – 0,6 kg · m
-2

 popř. 

0,3 – 0,7 kg · t
-1

 oceli. Hodnoty spotřeby mezi 1 – 1,2 kg · t
-1

 oceli byly zaznamenány u licích 

prášku s nízkou viskozitou (asi 1 poise při 1400°C), při nízkých licích rychlostech (0,5 – 0,7 

m · min
-1

). Vysoká spotřeba můţe indikovat povrchové vady, jakými jsou hluboké oscilační 

vrásky zachycení licího prášku v licí kůře, naproti tomu spotřeba licího prášku pod 0,25 

kg · m
-2

 způsobuje nedostatečné mazání povrchu odlévané bramy a můţe vést k jejímu 

roztrţení (průvalu). 

Rozloţení spotřeby po průřezu krystalizátoru, resp. odlévané bramy, je největší 

v blízkosti úzkých stran, niţší v okolí ponorné výlevky a nejniţší mezi těmito oblastmi. 

Spotřeba je rovněţ ovlivněna viskozitou. Při pouţití licích prášků s vysokou viskozitou 

spotřeba kolísá a u licích prášků s nízkou viskozitou není rovnoměrná po obvodu 

krystalizátoru. 

Spotřeba licích prášků obecně roste se: 

 sniţující se viskozitou, 

 sniţující se licí rychlostí, 

 sniţující se frekvencí oscilací krystalizátoru. 

Spotřeba licích prášků se naopak sniţuje se: 

 sniţující se licí teplotou, 

 sniţující se rychlostí tavení, 

 zvyšující se licí rychlostí. 

Dle [44] nemá na spotřebu licích prášků téměř ţádný vliv oscilace krystalizátoru, 

coţ je v rozporu s dřívějšími názory. Zvýšený zdvih krystalizátoru jen nepatrně zvyšuje 

spotřebu. Autoři článku se proto domnívají, ţe zmíněný vyšší zdvih krystalizátoru ovlivňuje 

rychlost posunu utuhlé vrstvy licího prášku, toto tvrzení však vyţaduje další zkoumání. 

Dle stejného zdroje se spotřeba licího prášku sniţuje se zvyšující se frekvencí kmitání 

krystalizátoru. Bylo rovněţ potvrzeno, ţe se zvyšující se rychlostí lití klesá spotřeba licího 
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prášku. Se zvýšením licí rychlosti se však nutně zvyšuje i frekvence oscilací. [4, 17, 21, 44, 

45, 46]. 

1.8.1.8 Mazání 

Z důvodu vysoké teploty a poměrně rovnoměrného tlaku jsou v horní části 

krystalizátoru rozhodující třecí síly tekutého licího prášku. V dolní oblasti krystalizátoru jsou 

to třecí síly mezi dvěma povrchy v tuhém stavu. Celková třecí síla je pak dána součtem 

zmíněných třecích sil. 

Za předpokladu, ţe gradient rychlosti mezi stěnami krystalizátoru a licím proudem 

je lineární (coţ je hrubý odhad, neboť gradient statického tlaku a gradient teploty ovlivňují 

gradient rychlosti) je třecí síla v oblasti tekutého licího prášku dána rovnicí (3): 

 (3)  

kde: Fl třecí síla v oblasti tekutého prášku (kg·m
-2

·s
-1

) 

vm rychlost pohybu krystalizátoru (m·s
-1

), 

 vc licí rychlost (m·s
-1

), 

 η viskozita licího prášku (kg·m
-1

·s
-1

), 

 d1 tloušťka tekuté vrstvy licího prášku (m), 

 S  plochy styku stěn krystalizátoru s licí kůrou (m
2
). 

Je předpokládáno, ţe se tření sníţí: 

 pokud se sníţí viskozita licího prášku η, 

 pokud se zvětší tloušťka d1, (k tomu dochází, kdyţ se sníţí viskozita a licí rychlost 

a zároveň zvýší frekvence oscilací), 

 pokud se sníţí licí rychlost vc, 

 pokud se sníţí plocha S. 

Za předpokladu, ţe je koeficient smykového tření nezávislý na rychlosti, je třecí síla 

v oblasti ztuhlého licího prášku dána rovnicí (4) [4, 30, 48]: 

  (4)  

kde: Fs třecí síla v oblasti ztuhlého licího prášku (kg·m
2
·s

-1
) 

ks koeficient smykového tření (1), 

 Ff síla vyplývající z ferostatického tlaku, Ff = ρ · g · h (kg·m
2
·s

-1
). 
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1.8.1.9 Přenos tepla vrstvami licího prášku 

Poslední z výčtu vlastností licích prášků je jejich schopnost odvádět teplo z plynule 

litého předlitku směrem ke stěnám vodou chlazeného krystalizátoru. Řádný a homogenní 

odvod tepla zaručuje dobrý povrch bramy a předchází havárii v podobě průvalu. 

Nehomogenní nebo nadměrný odvod tepla vytváří teplotně indukované napětí, způsobující 

tvorbu podélných trhlin. Na druhé straně nedostatečný odvod tepla v oblasti primárního 

chlazení nevytváří dostatečně silnou licí kůru, která nedostatečně odolává ferostatickému 

tlaku sloupce tekuté oceli [4, 17, 39, 44, 49, 50]. 

Přestup tepla jednotlivými vrstvami z tekuté oceli přes licí prášek, vzduchovou 

mezerou aţ do krystalizátoru probíhá takto: 

1) prouděním v roztavené oceli, 

2) vedením přes utuhlou licí kůru oceli, 

3) přestupem tepla přes vrstvu licího prášku pronikající do mezery krystalizátor – kov, 

4) přestup tepla přes vzduchovou mezeru mezi stěnami krystalizátoru a odlévaným 

kovem, 

5) vedením přes stěny krystalizátoru, 

6) prouděním na rozhraní krystalizátoru a chladící vody. 

Přenos tepla v krystalizátoru je jedním z nejdůleţitějších úkazů v průběhu plynulého 

odlévání oceli, protoţe významně ovlivňuje povrchovou kvalitu odlévaných bram. Výskyt 

povrchových vad plynule litých bram je silně ovlivněn rychlostí přenosu tepla v průběhu 

počátečního tuhnutí oceli v krystalizátoru. Vysoká místní hodnota tepelného toku můţe 

zapříčinit vznik podélných trhlin. Z tohoto důvodu je k zamezení výskytu povrchových vad 

důleţité zajistit rovnoměrné rozloţení tepelného toku v celém krystalizátoru. Například 

některé průzkumy a zkušenosti oceláren ukazují, ţe pokud je míra tepelného toku příliš 

vysoká a nehomogenní napříč šířky krystalizátoru, způsobí to vznik napětí, vedoucí ke vzniku 

podélných trhlin. Na druhou stranu nedostatečný lokální odvod tepla způsobuje tvorbu 

nedostatečně pevné licí kůry, která je více náchylná k vydutí a průvalu [1, 2, 49]. 

Kdyţ tekutá ocel vstupuje do krystalizátoru přes ponornou výlevku, má vysoké 

přehřátí. Krystalizátor je ochlazován proudící vodou, která musí odvést teplo přehřátí z tekuté 

oceli a následně latentní teplo tak, aby byla zajištěna tvorba krystalizačních zárodků a tím 

tvorba licí kůry. Licí prášek, pokrývající hladinu oceli v krystalizátoru, zabraňuje reoxidaci 
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a vytváří tekutou vrstvu, která proniká kaţdou mezerou mezi stěnami krystalizátoru a licí 

kůrou. [4, 17, 39, 50]. 

Schéma na obr. 11 ukazuje průběh odvodu tepla z odlévané oceli do stěn 

krystalizátoru. Jednotlivé zkratky, uvedené v obrázku, jsou objasněny v seznamu zkratek na 

straně 3 této práce. 

Obr. 11: Schéma teplotních polí vrstvami licího prášku 
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1.9 Oscilace krystalizátoru 

Krystalizátor v průběhu plynulého odlévání oceli osciluje. Zabraňuje se tím nalepení 

tuhnoucí kůry na jeho stěny. Oscilace rovněţ hrají velmi důleţitou roli v procesu pronikání 

licího prášku do mezery krystalizátor – kov [4, 21] 

1.9.1 Oscilační vrásky 

Oscilační vrásky jsou nejlépe rozpoznatelné rysy plynulého odlévání a mohou být 

spojeny s podpovrchovými vadami, které se vyskytují na výrobcích z plynule litých bram. 

Oscilační vrásky jako takové nemusí za určitých okolností způsobovat problémy v podobě 

výskytu povrchových vad. 

Průzkumy ukázaly, ţe mechanismus tvorby oscilačních vrásek je u nízkouhlíkatých 

ocelí ovlivněn zvýšenou rychlostí tuhnutí v oblasti menisku v krystalizátoru. Tato zvýšená 

rychlost tuhnutí je způsobena přiblíţením menisku ke stěnám krystalizátoru. Studie připouští 

moţnost ovlivnění tvorby oscilačních vrásek buďto změnou přenosu tepla v oblasti menisku 

nebo změnou polohy tekutého menisku, popř. kombinací obojího. 

Aktuální úvahy o mechanismu vzniku oscilačních vrásek je moţné rozdělit do dvou 

hlavních kategorií: 

1) na ty, které připisují vznik oscilačních vrásek ohýbání licí kůry způsobené oscilacemi 

krystalizátoru, 

2) na ty, které tvrdí, ţe vznik oscilačních vrásek způsobuje urychlené částečné tuhnutí 

menisku. 

Většina hypotéz je zaloţena na zkoumání oscilačních vrásek po jejich vzniku a utuhnutí 

odlévané oceli. Obtíţné podmínky při plynulém odlévání oceli neumoţňují umístění měřících 

přístrojů, proto je téměř nemoţné získat jakoukoliv vizualizaci tekutého menisku v průběhu 

odlévání [4, 16, 17, 18, 44, 51, 52]. 

1.9.2 Mechanismus tvorby oscilačních vrásek 

Počáteční fáze tuhnutí oceli v blízkosti menisku v průběhu odlévání obsahují četné 

komplexní přechodové jevy, způsobující tvorbu oscilačních vrásek, podpovrchových háčků 

a s tím souvisejících povrchových vad. Tzv. háčky se tvoří tuhnutím a růstem dendritů 

v tekutém menisku v průběhu negativního stripování. Oscilační vrásky se pak tvoří, kdyţ 

tekutá ocel přeteče přes právě vytvořený háček a utuhne při styku se stěnou krystalizátoru. 
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Mechanismus tvorby oscilačních vrásek byl popsán na základě provozních zkušeností 

různých ocelárenských závodů, včetně různorodosti charakteristik tvorby oscilačních vrásek 

za různých podmínek odlévání a souvislostí se spotřebou licího prášku a negativního 

či pozitivního stripování. Z důvodu minimalizace výskytu vad spojených s tvorbou 

oscilačních vrásek je nyní tendence inklinovat k vyšším frekvencím oscilací s menší výškou 

zdvihu. To napomáhá ke sníţení doby negativního stripování (perioda v kaţdém oscilačním 

cyklu, během které se krystalizátor pohybuje dolů ve směru lití rychleji, neţ je licí rychlost) 

a vytvářejí se tak plytké oscilační vrásky. 

Postupy minimalizující hloubku oscilačních vrásek a ostrost podpovrchových háčků 

vyţadují exotermické licí prášky nízké hustoty, speciální ponorné výlevky nesinusové 

průběhy oscilací, teplejší vrchní části krystalizátorů a nahrazení desoxidace hliníkem 

desoxidací křemíkem. 

Třída oceli rovněţ velmi ovlivňuje tvorbu oscilačních vrásek. Oscilační vrásky se 

nejvíce projevují u peritektických ocelí s obsahem C od 0,07 do 0,15 % hm. Naproti tomu 

háčky se stávají ostřejšími s klesajícím obsahem uhlíku [53]. 

Dřívější práce, zabývající se tvorbou oscilačních vrásek, uváděly vţdy jeden nebo více 

fyzikálních jevů, způsobujících tvorbu oscilačních vrásek, vţdy však opomíjely vlivy jiné. 

Různé kombinace vlivů za různých podmínek vedou ke tvorbě odlišných typů oscilačních 

vrásek. Například oscilační vrásky u horizontálního odlévání a oscilační vrásky tvořené při 

pouţití oleje se tvoří jiným mechanismem neţ při pouţití licího prášku na vertikálních ZPO. 

Doposud popsané mechanismy tvorby oscilačních vrásek je moţné rozdělit do tří základních 

skupin: 

1) mechanismus přerušované tvorby licí kůry – přilepení ke stěně krystalizátoru 

při počátečním tuhnutí narušuje růst kůry. Následná tuhnutí napravuje přerušené 

hrany tuhnoucí kůry a tvoří se oscilační vrásky, 

2) mechanismus přehnutí kůry a přetečení – prvotní špička tuhnoucí kůry je vlivem 

pnutí nucena odklonit se od stěny krystalizátoru. Následuje přetečení tekuté oceli 

přes ohnutou licí kůru a tím ke tvorbě oscilačních vrásek, 

3) mechanismus utuhnutí v menisku s následným přetečením – zahnutý meniskus 

utuhne a následně přes něj přeteče tekutá ocel, čímţ se vytvoří oscilační vráska. 
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Porozumět tvorbě háčků, oscilačních vrásek a ostatním povrchovým vadám, vyţaduje 

správné vyhodnocení mnoha přechodových jevů, vyskytujících se současně v počáteční fázi 

tuhnutí oceli poblíţ menisku. Některé nejvýznamnější přechodové jevy jsou zobrazeny na 

obr. 12 a popsány následovně [16, 17, 18, 53]: 

1) Změna tvaru menisku z důvodu proudění tekuté oceli: dynamická rovnováha mezi 

povrchovým napětím, hydrostatickými a tlakovými silami v třífázové oblasti, 

kde dochází ke styku špičky tuhnoucí licí kůry s roztaveným licím práškem a tekutá 

ocel vytváří zaoblený meniskus, jehoţ tvar je ovlivněn jevy spojenými s prouděním 

oceli v krystalizátoru: 

 rychlost oceli vstupující do krystalizátoru ponornou výlevkou můţe způsobit 

vlnění hladiny v krystalizátoru, tedy v oblasti menisku, 

 tlakové síly oscilujícího krystalizátoru mohou periodicky měnit zakřivení 

menisku, 

Obr. 12: Přechodové jevy v oblasti menisku v krystalizátoru 
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 neočekávané rozkolísání hladiny, způsobené chaotickým turbulentním 

prouděním oceli v krystalizátoru, z důvodu nenadálých události (uvolnění větší 

bubliny argonu, uvolnění zaneseného profilu výtoku ponorné výlevky, apod.). 

Výše uvedené jevy jsou velmi důleţité, protoţe tvar menisku při jeho tuhnutí určuje konečný 

tvar povrchu odlévané bramy. 

2) Místní přehřátí: přehřátí oceli v době, kdy dojde k jejímu kontaktu s meniskem 

je kolem 30 % původní teploty přehřátí. Tato hodnota se v čase mění v závislosti 

na proudění oceli v krystalizátoru, čímţ dochází i ke změně tvaru menisku. 

3) Odvod tepla z oceli do krystalizátoru: tekutá ocel tuhne poblíţ menisku, tvořící licí 

kůru v závislosti na velikosti tepla, odvedeného přes vrstvy licího prášku (tekuté 

i utuhlé) do stěny krystalizátoru. Tento přenos tepla se většinou řídí velikostí 

a vlastnostmi mezifázové mezery v blízkosti menisku. Velikost a tvar této mezery 

je ovlivněn zakřivením krystalizátoru, přechodovým odporem, oscilujícím 

ferostatickým tlakem a pevností nově vytvořené licí kůry. Proto je tepelný tok 

v blízkosti menisku vysoce nehomogenní jak v čase, tak v prostoru. Nedávná měření 

nízkouhlíkatých ocelových bram ukázala, ţe tepelný tok v menisku prudce roste 

v průběhu negativního stripování [45, 53]. 

4) Tuhnutí menisku: vysoké hodnoty přenosu tepla do vodou chlazeného krystalizátoru 

mohou přechladit tekutou ocel a způsobit utuhnutí menisku daleko od špičky utuhlé 

kůry. Takto ztuhlý tvar menisku můţe být zachován v konečné mikrostruktuře. 

Nízkouhlíkaté oceli jsou obzvláště náchylné tuhnutí menisku, které se rozšiřuje 

aţ do vzdálenosti 10 mm od stěny krystalizátoru, v porovnání se 3 mm v případě 

vysoko uhlíkatých ocelí. To je přičítáno rozdílu teplot likvidu, tenčí měkké oblasti 

(15 °C rozsah tuhnutí oproti 50 °C u vysoko uhlíkatých ocelí) a vyšší podchlazení 

před nukleací dendritů (200 °C oproti 145 °C u středně uhlíkatých ocelí). 

5) Deformace špičky utuhlé kůry: mnoţství tepla předaného z licí kůry do krystalizátoru 

se mění, pokud se špička tuhnoucí kůry naruší nebo ohne od nebo ke stěně 

krystalizátoru. Tato tepelná deformace se stává váţnější, pokud nečekaně klesne 

hladina oceli v krystalizátoru, coţ na moment vystaví vnitřní povrch licí kůry 

natavenému licímu prášku. Míra deformace rovněţ závisí na jakosti oceli. Velké 

smrštění provází transformaci δ → γ. K plastické deformaci můţe rovněţ dojít, 
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pokud se část licí kůry přilepí ke stěně krystalizátoru, zatímco zbytek je vtahován 

dolů ve směru lití licí rychlostí. Špička tuhnoucí kůry se rovněţ můţe během prvních 

okamţiků tuhnutí vyvíjet, místně se tím změní hodnota tepelného toku a konečný 

tvar a velikost povrchových vad. [18, 45, 52, 53, 54, 55] 

1.9.3 Mechanismus pronikání licího prášku mezi stěnu krystalizátoru a tuhnoucí 

licí kůru 

Jednou z nejdůleţitějších funkcí licího prášku, v procesu plynulého odlévání oceli, 

je mazání prostoru mezi formou (krystalizátorem) a odlévaným kovem. Zvýšení mazavosti 

licího prášku zabraňuje nalepení odlévaného kovu k povrchu formy krystalizátoru a sniţuje 

mnoţství povrchových vad. Licí prášek tedy představuje jeden z důleţitých faktorů 

pro stabilizaci provozu plynulého odlévání a kvalitu odlévaného kovu. Přesné poznatky 

o pronikání licího prášku do mezery mezi krystalizátorem a odlévaným kovem a změny 

tohoto pronikání za různých podmínek jsou nezbytné při stanovení vhodného licího prášku. 

Mnoho studií se zabývalo pronikáním licího prášku. Některé tento děj popisovaly na základě 

experimentů, jiné tento děj odvodily na základě teoretických výpočtů. Další formulovali 

empirická pravidla zaloţená na shromáţděných datech z provozů oceláren. Mnoho běţných 

teoretických modelů předpokládalo, ţe vzdálenost mezery mezi krystalizátorem a odlévaným 

kovem je neměnná a ţádná z dřívějších studií nebrala v úvahu vliv sklonu odlévaného kovu 

ke stěnám krystalizátoru, který vyplývá ze smršťování kovu v průběhu tuhnutí. 

Nicméně, jak je patrné z obr. 13 vzdálenost mezi krystalizátorem a odlévaným kovem 

není v průběhu odlévání stálá. Na začátku pohybu krystalizátoru proti směru odlévání 

(vzhůru) je licí kůra přitlačována ke stěnám krystalizátoru (obr. 13a). Při vyšší rychlosti 

pohybu krystalizátoru se mezera zvětšuje a předpokládá se, ţe se vrstva licího prášku 

pohybuje mírně nahoru (obr. 13b). Naopak při pohybu krystalizátoru ve směru lití je licí 

prášek vtahován do mezery krystalizátor – kov (obr. 13c). Při opětovném zpomalení rychlosti 

pohybu krystalizátoru se mezera znovu uzavírá a spotřeba prášku se blíţí nule (obr. 13d) 

[4, 52, 56]. 
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Obr. 13: Ilustrace nestacionárních jevů při pronikání licího prášku do mezery krystalizátor – kov 
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EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VLIVU STARTOVACÍHO 

LICÍHO PRÁŠKU NA POVRCHOVOU JAKOST PRVNÍCH 

BRAM V SEKVENCI 

K nejvíce znečistěné části plynule odlévaných bram patří primární, resp. první 

sekundární brama dané sekvence. Mezi příčiny tohoto znečištění patří zejména nekovové 

vměstky strhávané z ochranné vyzdívky (nástřiku) mezipánve. Patří zde rovněţ neroztavený 

licí prášek, jehoţ část je strhávána do povrchových oblastí plynule lité bramy vlivem 

neustálého proudění tekuté oceli v krystalizátoru a především pak vlivem nedostatečného času 

natavení licího prášku. Důsledkem je pak výskyt vad na povrchu válcovaných plechů – 

tmavých skvrn ve tvaru slz (interní označení Evraz Vítkovice Steel, a.s.: vada 310). 

Licí prášek pouţívaný při kaţdém startu sekvence by měl tedy mít co nejmenší 

zrnitost a co nejniţší teplotu tání. Jelikoţ v podmínkách Evraz Vítkovice Steel, a.s. není 

moţné provádět vlastní experimenty ovlivňující fyzikálně-chemické parametry licích 

prášků, bylo při jejich volbě přihlíţeno ke zkušenostem dodavatele. 

Práce se tedy zabývá vlivem doporučeného „startovacího“ licího prášku na výskyt 

vady 310 (šupy) na povrchu válcovaných plechů. Cílem práce bylo experimentální ověření 

vlivu tří typů licích prášků a jednoho startovacího licího prášku, pouţívaných v krystalizátoru 

při startech sekvencí, na zmetkovitost ocelových plechů, válcovaných z bram odlitých jako 

prvních v kaţdé sekvenci. 

Sledování bylo rozděleno do dvou období, v prvním období (rok 2009) byl podrobně 

zkoumán vliv tří licích prášků a jednoho startovacího prášku, v dalším období (rok 2010) byly 

vybrány dva licí prášky s nejlepšími výsledky z předchozího období. Tyto dva typy byly 

znovu sledovány a dosaţené výsledky budou popsány ve druhé části experimentu. 
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1.10 Charakteristika zkoumaných licích prášků 

V tab. 3, 4 a 5 jsou uvedeny základní fyzikální vlastnosti licích prášků, které byly 

pouţity při startech sekvencí. V experimentu tedy nebyl hodnocen pouze doporučený 

startovací prášek, nýbrţ všechny licí prášky pouţité v daném období. 

  

Tab. 3: Bazicita, objemová hmotnost a forma licích prášků [59, 60, 61, 62] 

Licí prášek Bazicita 
Objemová hmotnost 

[kg·m
-3

] 
Forma 

A 0,82 900 Prášek 

B 1,13 890 Prášek 

C 1,12 920 Prášek 

D 1,11 800 Granulát 

 

Tab. 4: Dynamická viskozita podle materiálových listů výrobce [59, 60, 61, 62] 

Licí prášek 

Dynamická viskozita η [Pa · s] 

1200°C 1300°C 1400°C 

A    

B 0,28 0,15 0,09 

C 0,51 0,26 0,14 

D 0,51 0,26 0,14 

 

Tab. 5: Teploty měknutí, tavení a tečení dle údajů výrobce [59, 60, 61, 62] 

Licí prášek 
Teplota měknutí 

(slinování) tm [°C] 

Teplota tavení ts 

[°C] 

Teplota tečení tl 

[°C] 

A 1095 1100 1105 

B 1100 1130 1145 

C 1140 1160 1180 

D 1135 1170 1190 
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V tab. 6 je pak uvedeno chemické sloţení těchto prášků. Doporučený startovací prášek 

typu A neměl ve svém materiálovém listu uvedeny všechny sloučeniny nebo prvky, které 

obsahuje. Zejména pak chyběl údaj o hodnotě viskozity. 

Tab. 6: Chemické sloţení porovnávaných licích prášků [59, 60, 61, 62] 

Licí prášek A B C D 

Sloučenina/Prvek [% hm.] 

CaO 32,70 33,40 33,30 33,00 

SiO2 40,00 29,60 29,80 29,60 

Al2O3 < 4,00 7,40 7,10 7,10 

TiO2 < 1,00 0,19 0,40 0,40 

C 3,00 6,20 5,21 5,58 

Na2O 8,40 7,20 5,80 5,80 

K2O 11,90 0,40 0,76 0,60 

Fe2O3 13,50 0,92 2,10 2,20 

MgO < 4,00 0,89 1,50 1,40 

MnO2  1,20 0,08 0,10 

P2O6  0,24 0,50 0,60 

CO2  5,50 8,40 8,50 

F  6,90 5,65 5,75 

H2O 0,60 0,17 0,11 0,17 

1.11 První série experimentů 

Porovnávání vlivů licích prášků bylo rozděleno do dvou období. V prvním období 

porovnávání, které probíhalo od června do září 2009, byly sledovány tyto licí prášky: 

 A – zkušební startovací licí prášek, doporučený dodavatelem pro počátky sekvencí. 

 B – zkušební licí prášek, dle výrobce rovněţ vhodný pro zahájení sekvence. 

 C – zkušební negranulovaná (prášková) forma níţe uvedeného granulátu „D“. 

 D – standardní licí prášek (granulát) pouţívaný při odlévání bram tloušťky 250 mm, 

rychlostí do 0,88 m · min
-1

 a obsahem C = 0,07 – 0,21 % hm. 
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V jednotlivých měsících byl sledován vliv licího prášku na zmetkovitost prvních 

sekundárních bram v sekvenci. Všechny sledované bramy byly válcovány na válcovací stolici 

typu Kvarto 3,5 m. 

V tab. 7 jsou zobrazeny údaje o počtu vyřazených sekundárních bram (vývalků) 

odlévaných v jednotlivých měsících. V příloze práce jsou uvedeny podkladové materiály 

(tab. I – XIII), na jejichţ základě byly sestaveny porovnávací tabulky, obsahující potřebné 

údaje. Povrchová kvalita v těchto podkladových tabulkách byla hodnocena především na 

základě počtu vyřazených vývalků z prvních sekundárních bram. 

V tabulkách je zmínka o tzv. vyřazených a zmetkovaných vývalcích. Vyřazené 

vývalky jsou ty, u kterých došlo na jejich povrchu k výskytu zmiňované vady. Zmetkované 

vývalky jsou pak ty z vyřazených vývalků, které nebylo moţné opravit broušením a bylo 

nutné je zařadit do skupiny vratného šrotu k opětovnému zpracování. 

Tab. 7: Přehled vyřazených vývalků za první sledované období. 

Licí prášek Vyřazené vývalky 
Zmetkované 

vývalky 
Vývalky celkem 

A 

(září 2009) 

8 ks 0 ks 27 ks 

30 % 0 % 100 % 

B 

(srpen 2009) 

3 ks 1 ks 23 ks 

13 % 4 % 100 % 

C 

(červenec 2009) 

23 ks 12 ks 55 ks 

42 % 22 % 100 % 

D 

(červen 2009) 

22 ks 9 ks 59 ks 

37 % 15 % 100 % 

 

Z tab. 7 je zřejmé, ţe nejlepší výsledky byly dosaţeny při pouţití licího prášku typu B. 

Z celkového počtu 23 hodnocených vývalků byly pouze 3 vyřazeny, coţ odpovídá hodnotě 

13%. Naopak nejhorší výsledky byly dosaţeny při pouţití licího prášku typu C, u něhoţ došlo 

k vyřazení 23 vývalků z celkového počtu 55 hodnocených, coţ je velmi výrazných 42% 

vyřazených vývalků. Licí prášek typu D dosáhl druhé nejvyšší úrovně vyřazení 

37% z celkového počtu 59 hodnocených vývalků, tedy 22 vyřazených. Jako druhý nejlépe 

hodnocený, se umístil licí prášek typu A. Z 27 hodnocených vývalků bylo vyřazeno 8, coţ 
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odpovídá hodnotě 30 %. Ve prospěch tohoto prášku mohla hrát jistou roli velikost odebírané 

hlavy, jak bude zmíněno později. 

Při vyhodnocování je nutné si uvědomit, ţe vyřazenou a zmetkovanou hmotnost, 

hodnocenou měsíčně v Evraz Vítkovice Steel, a.s., výrazně ovlivňuje vyráběný (válcovaný) 

sortiment plechů. Při zvýšeném mnoţství výroby plechů s většími rozměry (objemy) hrozí 

větší vyřazená, resp. zmetkovaná hmotnost při stejném počtu vývalků. Proto byl podíl 

vyřazené a zmetkované hmotnosti vyjádřen procentuálně, coţ přesněji charakterizuje míru 

vyřazení a zmetkovitosti, jak je uvedeno v tab. 8: 

Tab. 8: Procentuálně hmotnostní vyjádření zmetkovitosti vývalků 

Licí prášek 

Hmotnost 

vyřazená 

(kg) 

Hmotnost 

zmetkovaná 

(kg) 

Hmotnost 

vývalků 

celkem 

(kg) 

Podíl 

vyřazené 

hmotnosti 

(%) 

Podíl 

zmetkované 

hmotnosti 

(%) 

A 

(září 2009) 
14 907 0 173 660 8,6 0,0 

B 

(srpen 2009) 
8 432 3 862 158 690 5,3 2,4 

C 

(červenec 2009) 
61 200 32 953 351 275 17,4 9,4 

D 

(červen 2009) 
58 480 24 265 397 140 14,7 6,1 

  

Z tab. 8 je patrné, ţe nejlepších výsledků opět dosáhl licí prášek typu B s podílem 

vyřazené hmotnosti 5,3% a zmetkované hmotnosti 2,4%. Vyřazená hmotnost zastupuje 

hmotnost plechů vyřazených z důvodu výskytu povrchové vady (typu 310 – šupy) 

a zmetkovanou hmotností jsou vývalky, označené zmetkovou komisí jako neopravitelné. 

Zmetková komise je sloţena z odborníků jednotlivých útvarů společnosti Evraz Vítkovice 

Steel, a.s., kteří kaţdý týden přehodnocují vyřazené vývalky a rozhodují o jejich dalším 

osudu. 

Údaje v tab. 8 jsou vztaţeny ke hmotnostem hodnocených vývalků. Z celkových 

hmotností vývalků a jejich celkových počtů (tab. 7) je moţné vypočítat průměrnou hmotnost 

vývalků pro jednotlivé licí prášky. Tyto průměrné hmotnosti se pohybují v rozmezí od 6386 

kg (typ C) aţ po 6899 kg (typ B). Tyto hodnoty jsou však velmi zavádějící, neboť z nich není 
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patrné, jaké rozměry plechů je ovlivnily. Pokud ve skupině hodnocených vývalků převládaly 

plechy větší tloušťky, mohlo být hodnocení ovlivněno negativně a naopak. 

Je však rovněţ nutno poznamenat, ţe v průběhu pouţívání a sledování licího prášku 

typu A byla odebírána hlava odlitku v průměru o cca 440 kg větší hmotnosti. Toto nevhodně 

načasované opatření sice ztěţuje konečné objektivní vyhodnocení vlivu licích prášků, zároveň 

však významně podporuje sniţování zmetkovitosti prvních sekundárních bram v sekvenci, 

coţ bylo v daném období prioritou. Hmotnosti odebraných hlav předlitků za první hodnocené 

období, pro jednotlivé licí prášky jsou uvedeny v tab. 9. 

Tab. 9: Hmotnosti odebíraných hlav u sledovaných licích prášků 

Licí prášek 
Směrodatná 

odchylka 

Minimální 

hmotnost 

hlavy 

Maximální 

hmotnost 

hlavy 

Průměrná 

hmotnost 

hlavy 

A 71 kg 1 204 kg 1 392 kg 1 312 kg 

B 49 kg 817 kg 960 kg 875 kg 

C 118 kg 615 kg 1 020 kg 880 kg 

D 138 kg 310 kg 1 040 kg 863 kg 

 

Z hodnot v tab. 9 je moţné vidět, ţe nejvíce, resp. nejpříznivěji bylo velikostmi hlav 

ovlivněno hodnocení vývalků licího prášku typu A. Nejpříznivěji proto, ţe v počátečních 

oblastech plynule litého předlitku se vyskytuje několikanásobně vyšší mnoţství nekovových 

vměstků (nenatavený licí prášek apod.). Čím větší (delší) tedy bude hlavový odpad, tím více 

bude odstraněno předlitku s velkým mnoţstvím nečistot způsobujících povrchové vady.   

Dalším neopomenutelným faktorem je mnoţství opravené hmotnosti sledovaných 

vývalků broušením. Jak je patrné z tab. 10, mnoţství vybroušených vývalků byl u licích 

prášků A a B opravdu výrazné. Tento fakt mohl být ovlivněn, jak vyráběným sortimentem 

v daném období, tak rovněţ poţadavkem vedení společnosti na odstranění povrchových vad. 

Broušení povrchu válcovaných plechů zvyšuje náklady na jejich výrobu. Proto je třeba 

zabránit tvorbě povrchových vad jiţ v průběhu jejich odlévání. Z hodnot podílu hmotnosti 

opravených vývalků je moţné vyčíst, ţe výskyt vad na bramách, resp. vývalcích ještě nemá 

za následek jejich vyřazení. 
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Tab. 10: Podíl hmotnosti opravených vývalků z celkové hmotnosti vývalků 

Licí prášek 
Hmotnost vývalků 

celkem 

Hmotnost 

vybroušených 

vývalků celkem 

Podíl hmotnosti 

vybroušených 

vývalků 

A 173 660 kg 63 428 kg 36,5 % 

B 158 690 kg 30 069 kg 19,0 % 

C 351 275 kg 12 457 kg 3,6 % 

D 397 140 kg 3 197 kg 0,8 % 

 

V tab. 11 jsou záměrně uvedeny pouze počty vývalků. Z celkového počtu 27 vývalků 

u licího prášku typu A jich bylo nutné opravit 8, coţ představuje 30 %, resp. u 30% vývalků 

byl zjištěn výskyt vady 310, tedy stopy po neroztaveném licím prášku. U licích prášků typu C 

a D byla hodnota opravovaných vývalků 20, resp. 22%. Licí prášek typu B dosáhl oproti 

ostatním práškům výrazně lepších výsledků. Pouhých 9% vývalků bylo nutno opravit 

broušením. Z těchto údajů je zřejmé, ţe pokud byl posuzován vliv jednotlivých typů licích 

prášků na kvalitu povrchu plynule litých bram, pak není podstatná jejich hmotnost, ale jejich 

počet. Nebylo sledováno, zda vada bude eliminována či nikoliv, ale zda došlo k jejímu 

výskytu a v jakém mnoţství. Proto bude v dalším textu pracováno pouze s počty kusů, nikoliv 

s jejich hmotnostmi. 

Tab. 11: Počet opravených vývalků z celkového počtu vývalků 

Licí prášek 
Počet vývalků 

celkem 

Počet vybroušených 

vývalků celkem 

Podíl počtu 

vybroušených 

vývalků 

A 27 ks 8 ks 30 % 

B 23 ks 2 ks 9 % 

C 55 ks 11 ks 20 % 

D 59 ks 13 ks 22 % 

 

Podíl tzv. zachráněné hmotnosti vývalků významně ovlivňuje výsledky sledování 

licích prášků a tím i znesnadňuje vyhodnocení jejich vlivu na kvalitu prvních sekundárních 

bram. Jedná se však o technologickou nutnost, jejíţ mnoţství je, jak jiţ bylo zmíněno, silně 
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ovlivněno rozdílnými nároky vedení společnosti na odstranění povrchových vad, jejichţ 

výskyt nesouvisí pouze s pouţitým licím práškem, ale především s vyráběnou jakostí oceli. 

Kromě výše uvedeného ovlivňuje výskyt vady 310 na vývalku jeho tloušťka. 

Tenčí vývalky jsou méně náchylné k výskytu většiny povrchových vad plynule litých bram. 

Z dosaţených výsledků první série pokusů v období červen – srpen 2009 je zřejmé, 

ţe pouţití licího prášku B při zahájení sekvencí má nejmenší negativní dopad na zmetkovitost 

plechů válcovaných z prvních sekundárních bram úvodních taveb v sekvenci. 

Výsledky hodnocení tohoto licího prášku jednoznačně ukazují na nejmenší podíl 

vyřazených vývalků. Naproti tomu licí prášky C a D v hodnocení neobstály a do druhé části 

experimentu proto nebyly zahrnuty. 

Výsledky hodnocení doporučeného startovacího licího prášku typu A se zprvu zdály 

uspokojivé. Bylo však rovněţ poukázáno na fakt, ţe těmto příznivým výsledkům dopomohly 

zvýšené úběry hmotnosti hlav, v průměru o cca 440 kg, a nejvyšší hodnota vyřazené 

hmotnosti vývalků, přes to, ţe byly následně zachráněny broušením. 

Dosaţené výsledky prvního období sledování vedou k závěru, ţe je moţné v dalším 

zúţit výběr na licí prášky s nejlepšími dosaţenými výsledky, tedy na licí prášky typu B a A. 

Bylo tedy přikročeno ke druhému období hodnocení, při současném dosaţení pokud moţno 

stejných podmínek při hodnocení obou typů licích prášků. Druhé období sledování probíhalo 

po celý rok 2010, ve kterém sice došlo k odstávce ocelárny na zhruba čtyři kalendářní měsíce, 

přesto mnoţství hodnocených vývalků z prvních sekundárních bram výrazně převyšuje počet 

hodnocení v prvním období. To podporuje všeobecný názor, ţe větší počet měření zvyšuje 

jeho přesnost a objektivitu. 

Jediným, leč velmi výrazným rozdílem, oproti prvnímu období zkoušení, 

bylo začlenění nově vybudované technologie scarfingu do výrobního toku ZPO. 

Tato technologie spočívá v odstraňování povrchu plynule litých bram plamenem, a tedy 

umoţňuje odstranění povrchové vrstvy bramy, ve které mohou být ukryty povrchové vady, 

popř. jejich zárodky, obvykle v kořenech oscilačních vrásek. Začlenění tohoto zařízení 

do technologického toku plynulého odlévání bylo rovněţ zohledněno při hodnocení licích 

prášků v průběhu druhého hodnotícího období. 
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1.12 Druhá série experimentů 

Z výsledků prvního sledovaného období byly nejlépe hodnoceny licí prášky typu B 

a A. Proto byly tyto licí prášky podrobeny dalšímu porovnávání, resp. byl porovnán jejich 

vliv na povrchovou kvalitu prvních bram v sekvencích. 

Stejně jako u prvního hodnotícího období bylo třeba v průběhu druhé série pokusů 

věnovat pozornost vedlejším vlivům. Vliv velikosti hlavy předlitku byl částečně eliminován 

jen nepatrným zvýšením jejich délek, resp. hmotností, v průběhu druhé série pokusů. 

V tab. 12 je přehled hodnot hmotností a délek hlavového odpadu u hodnocených 

vývalků. Z uvedených hodnot je patrné, ţe rozdíl hmotností a tím i délek hlav, je oproti první 

sérii pokusů menší. Pro připomenutí, hodnota rozdílu hmotnosti hlav činila první sérii pokusů 

cca 440 kg, zatímco ve druhé sérii klesl rozdíl průměrných hmotností hlavového odpadu na 

pouhých 57 kg, opět ve prospěch licího prášku typu A. Z hlediska tohoto faktoru je tedy licí 

prášek typu B v nevýhodě. 

Tab. 12: Rozdíl hmotností a délek hlavového odpadu u hodnocených vývalků 

Licí prášek 
Minimální 

hlava 

Maximální 

hlava 
Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
Medián Modus 

A 565 kg 1506 kg 1231 kg 283 kg 1363 kg 1500 kg 

B 919 kg 1389 kg 1174 kg 126 kg 1230 kg 1233 kg 

A 293 mm 540 mm 487 mm 30 mm 500 mm 501 mm 

B 400 mm 500 mm 449 mm 10 mm 449 mm 450 mm 

 

Z údajů o délkách a hmotnostech hlav předlitků je patrné, ţe licí prášek typu A mohl 

být ve výhodě. Průměrná velikost hlavy odstraněné z předlitku v případě pouţití tohoto licího 

prášku je vyšší, neţ u licího prášku typu B. Větší odebraná hlava je výhodou, neboť obsahuje 

velké mnoţství vměstků, způsobujících vznik povrchových vad. 

Dalším významným faktorem ovlivňujícím výskyt povrchových vad, který není moţné 

opomenout je skarfování horního povrchu odlévaných bram. Skarfování je v podmínkách 

Evraz Vítkovice Steel, a.s. realizováno strojně, vţdy na celém horním povrchu bramy. 

Skarfování je v podstatě odstranění cca 2 - 6 mm horní vrstvy bramy opalováním plamenem, 

resp. kyslíkem. Je tedy moţné říci, ţe pomocí skarfování by měly být odstraněny téměř 

všechny zárodky povrchových vad v závislosti na hloubce jejich výskytu pod povrchem. 



   49 

 

FUKA, S. Sníţení výskytu povrchových vad bram při zahájení sekvence s ohledem na jakost finálního výrobku, 

FMMI, VŠB – TU Ostrava, 2011. 

V tab. 13 je vidět, do jaké míry ovlivnilo skarfování horního povrchu výskyt vad, 

jejich vyřazení a zmetkování. Je zřejmé, ţe ani zde zdánlivá výhoda neznamená úspěch 

v konečném součtu a licí prášek typu B je znovu hodnocen lépe. 

Tab. 13: Přehled vyřazených a zmetkovaných vývalků po skarfování 

Licí prášek Vývalky celkem 
Skarfované 

vývalky 

Vyřazené 

vývalky 

Zmetkované 

vývalky 

A 
190 ks 111 ks 8 ks 5 ks 

100 % 58 % 4 % 3 % 

B 

64 ks 21 ks 0 ks 0 ks 

100 % 33 % 0 % 0 % 

 

Z hodnot vyřazených vývalků po skarfování je moţné usoudit, ţe zbytky 

neroztaveného licího prášku typu A se vyskytují pod povrchem hlouběji neţ 3 mm, coţ je 

tloušťka skarfované vrstvy horního povrchu plynule litých bram. 

Vzhledem k poměrně velkému počtu hodnocených skarfovaných vývalků je také 

moţné vyloučit jinou příčinu povrchových vad, neţ vliv licího prášku. 

Z výčtu různých faktorů ovlivňujících hodnocení sledovaných licích (startovacích) 

prášků je zcela zřejmé, ţe lepších výsledků dosáhl jednoznačně licí prášek typu B. Licí prášek 

typu A, doporučený dodavatelem, v konečném důsledku hůře eliminoval výskyt povrchových 

vad. 

V tab. 14 je pro úplnost uveden celkový počet hodnocených vývalků pro jednotlivé licí 

prášky. Dále je zde uveden celkový podíl vyřazených a zmetkovaných vývalků. 

To vše bez ohledu na vedlejší vlivy, které provázely druhou část experimentu. 
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Tab. 14: Přehled vyřazených a zmetkovaných vývalků pro jednotlivé licí prášky celkem 

Licí prášek Vyřazené vývalky 
Zmetkované 

vývalky 
Vývalky celkem 

A 

22 ks 17 ks 190 ks 

12 % 9 % 100 % 

B 

3 ks 2 ks 64 ks 

5 % 3 % 100 % 

 

Dosaţené hodnoty vyřazených vývalků pro licí prášek typu B jsou 2,4 x niţší neţ je 

tomu u hodnot pro licí prášek typu A. Nicméně obě hodnoty několikanásobně převyšují limity 

zmetkovitosti stanovené v podmínkách společnosti Evraz Vítkovice Steel, a.s.  

Vzhledem k poměrně velkému počtu hodnocených vývalků je moţné tento experiment 

povaţovat za dostatečný. Jeho výsledky jsou však poněkud překvapivé. Licí prášek A 

doporučený výrobcem pro pouţití při zahajování sekvencí nedosáhl očekávaných výsledků. 

Dvanáct procent vyřazených vývalků při pouţití licího prášku typu A oproti pěti 

procentům vyřazených vývalků při pouţití licího prášku typu B znamená více neţ padesáti 

procentní rozdíl. 

Limitu výskytu všech vad plynule litých bram v podmínkách Evraz Vítkovice Steel, 

a.s. je zhruba do 0,4 %. Proto má zmetkovitost dvanáct, ale i pouhých pět procent u jedné 

skupiny vad, negativní dopad na celkový podíl zmetkovitosti ve společnosti Evraz Vítkovice 

Steel, a.s. 
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VYHODNOCENÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ 

Dosaţené výsledky porovnávání vlivu licích prášků na povrchovou kvalitu prvních 

bram v sekvenci zcela nenaplnily naše očekávání. V prvním sledovaném období byl dán 

poţadavek na hodnocení vlivu třech licích a jednoho startovacího prášku na výskyt 

povrchových vad prvních bram v sekvenci v závislosti na vyřazené resp. zmetkované 

hmotnosti. 

Z výsledků je zřejmé, ţe nejlepších parametrů dosáhly licí prášek typu B a startovací 

licí prášek typu A. Oba zmiňované prášky vykázaly niţší výskyt zmetkovitosti vůči licímu 

granulátu typu D i jeho jemnější práškové formě typu C. Díky dosaţeným výsledkům byly 

prášky A a B zařazeny do druhé části experimentu. 

V druhé části byly vybrané licí prášky typu A a B podrobeny zkoumání v delším 

časovém úseku, coţ zvyšuje objektivnost dosaţených výsledků z hlediska jejich pouţití pro 

širokou škálu sortimentu. Konkrétně bylo období zkoumání trojnásobně delší u prášku typu B 

a dokonce pěti násobně delší u prášku typu A. 

Druhá část experimentu nebyla nijak ovlivněna poţadavky vedení společnosti. Proto 

se řídila jednoduchým pravidlem. Buďto se na prvním vývalku v sekvenci vyskytla vada nebo 

nikoliv. To bylo jediné a logické rozhodující pravidlo pro hodnocení vlivu licích prášků 

na povrchovou kvalitu prvních bram v sekvenci. 

Závěrem je třeba upozornit na faktory ovlivňující průběh porovnávání obou 

hodnotících období. Jejich výčet je následující: 

1) První série experimentu: 

a) poţadavky vedení společnosti, 

b) proměnná velikost hlavového odpadu, 

2) Druhá série experimentu: 

a) skarfování horního (sledovaného) povrchu bramy, 

b) proměnná velikost hlavového odpadu (menší rozdíly neţ v prvním období). 

Výše zmíněné faktory, v průběhu obou období hodnocení, vţdy pozitivně ovlivňovaly 

hodnocení startovacího licího prášku typu A. Přesto tento licí prášek v celkovém hodnocení 

neobstál. Jak je z průběhu obou experimentů patrné, nejlepší výsledky dosáhl licí prášek 

typu B. 
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NÁVRH OPATŘENÍ 

Z dosaţených výsledků experimentů vychází návrh opatření, vedoucích ke sníţení 

výskytu povrchových vad prvních bram v sekvenci. Je zřejmé, ţe trvalým pouţíváním licího 

prášku typu B při zahajování sekvencí se sníţí výskyt povrchových vad prvních bram 

v sekvenci. 

Skarfování horního povrchu odlévaných bram rovněţ přispělo ke sníţení podílu 

vyřazení hodnocených vývalků. Je proto vhodné skarfovat horní povrch prvních bram 

v sekvenci. 

Rovněţ je nutné porovnat ekonomické hledisko skarfování s případnou nutností 

opravy válcovaného plechu broušením. 

Zvýšení hmotnosti, resp. délky hlavového odpadu, nemá na sníţení výskytu 

povrchových vad výrazný vliv, nepatrně však zvyšuje hodnotu předváhy oceli. Proto by bylo 

vhodné zváţit návrat k původním délkám hlavového odpadu cca 300 mm ze stávajících 

450 mm. 

O výsledcích experimentální části této práce byli rovněţ informováni zástupci 

dodavatele licích prášků. Z jejich prvních reakcí je zřejmá snaha modifikovat původní 

doporučený startovací licí prášek typu A tak, aby vyhovoval provozním podmínkám ocelárny 

Evraz Vítkovice Steel, a.s. Svými výsledky by měl rovněţ předčít jiţ zmiňovaný licí prášek 

typu B. 

Výše uvedené návrhy opatření, vedoucích ke sníţení výskytu povrchových bram 

v podmínkách Evraz Vítkovice Steel, a.s. je moţné shrnout následovně: 

1) pouţívání licího prášku typu B při zahájení sekvencí a odlévání bram tloušťky 250 

mm, 

2) skarfování prvních bram v sekvenci, 

3) modifikace stávajícího startovacího licího prášku ve spolupráci s dodavatelem tak, 

aby vyhovoval podmínkám bramového ZPO v Evraz Vítkovice Steel, a.s. 

Kombinace zmíněných opatření je vůbec nejlepší volbou. Jak je zřejmé z výsledků 

druhé série experimentů, skarfovaní a současné pouţití licího prášku typu B mělo za následek 

nulový podíl vyřazených vývalků. 



   53 

 

FUKA, S. Sníţení výskytu povrchových vad bram při zahájení sekvence s ohledem na jakost finálního výrobku, 

FMMI, VŠB – TU Ostrava, 2011. 

ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vybrat nejvhodnější typ licího prášku pouţívaného 

při zahájení sekvencí. Vybraný licí prášek měl zajistit u prvních bram v sekvenci sníţení 

výskytu povrchových vad na minimum. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část uvádí rozbor dostupné literatury 

zabývající se uvedenou problematikou, ve druhé části práce – experimentální části – byl 

hodnocen vliv licích prášků, pouţívaných při startech sekvencí, na povrchovou jakost plynule 

litých bram. 

V teoretické části je pozornost věnována charakteristice povrchových vad plynule 

litých předlitků bramového typu včetně ovlivňujících faktorů. 

Ve druhé části teoretického rozboru je provedena literární analýza dvou faktorů, které 

z největší míry ovlivňují povrchovou jakost plynule litých bram. Jedná se o vliv licího prášku 

a vliv oscilací krystalizátoru. 

Pro následující experimentální část práce byl vybrán první faktor – vliv licího prášku. 

Experimentální část práce proběhla ve dvou fázích. V první fázi byly porovnávány čtyři druhy 

licích prášků. Jelikoţ v průběhu porovnávání nebyly, z důvodu externích vlivů, zajištěny 

stejné podmínky pro všechny porovnávané licí prášky, bylo v průběhu hodnocení nutné 

k těmto vlivům přihlédnout. 

Výsledkem vyhodnocení první fáze experimentu byl s ohledem na povrchovou kvalitu 

proveden výběr dvou nejlépe hodnocených licích prášků. 

Následovala druhá série pokusů, ve které byl kladen větší důraz na omezení externích 

vlivů. Přesto je nebylo moţné úplně eliminovat. Byly však nastaveny tak, aby pokud moţno 

rovnoměrně ovlivnily hodnocení obou typů licích prášků. 

Po shrnutí dosaţených výsledků obou experimentů byly tyto následně vyhodnoceny. 

Ze čtyř sledovaných prášků neobstály v hodnocení prášky, jinak běţně pouţívané pro 

odlévání cca 80% produkce zařízení plynulého odlévání ve společnosti Evraz Vítkovice Steel, 

a.s. Ze dvou licích prášku s nejlepšími výsledky byl jako nejlepší vybrán prášek, jinak 

doporučený pro odlévání mikrolegovaných konstrukčních značek ocelí. 

Licí prášek doporučený dodavatelem výhradně pro zahájení sekvencí v tomto smyslu 

neobstál. Skončil v obou sériích experimentů vţdy na druhém místě. 
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Je potřeba rovněţ upozornit na fakt, ţe vedlejší vlivy, ovlivňující hodnocení, vţdy 

hrály v prospěch tohoto licího (startovacího) prášku. Měl tedy lepší podmínky, přesto skončil 

na druhém místě. 

Doporučení jsou pak popsány v kapitole „Návrh opatření“ a jsou také zřejmé 

z dosaţených výsledků. Obsahují nejen navrţenou volbu licího prášku, ale rovněţ návrh 

na velikost hlavového odpadu a skarfování horního povrchu odlévaných bram. Kombinace 

těchto opatření by měla zaručit minimální výskyt povrchových vad u prvních bram 

v sekvenci. 

Skarfování horního povrchu plynule litých bram jednoznačně vedlo ke značnému 

sníţení výskytu povrchových vad plynule litých bram. Tato operace je však ekonomicky 

nákladná. 

V dalším je zapotřebí hledat moţnosti, jak i nadále sniţovat výskyt povrchových vad 

pomocí licích prášků při startech sekvencí. Ve spolupráci s dodavatelem se pokoušíme tento 

problém i nadále řešit. V následné fázi sledování (mimo rámec této práce) by měl být ve 

spolupráci s výrobcem a dodavatelem licích prášků navrţen a vyuţíván takový licí prášek, 

jehoţ pouţitím dojde u prvních bram v sekvenci k dalšímu sníţení výskytu povrchových vad. 
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Tab. I: Vyřazené a zmetkované vývalky – licí prášek A 

Zmetkované a vyřazené vývalky – licí prášek A 

Datum 
Číslo 

sekvence 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy [mm] 

Šířka 
bramy 
[mm] 

Hmotnost 
vývalku 

[kg] 

Vyřazená 
hmotnost 

[kg] 

Zmetkovaná 
hmotnost 

[kg] 

17.9.2009 

11123 24456 250 1580 6595 0 0 

11124 13692 250 1580 6535 0 0 

11125 24467 250 1580 6610 0 0 

11126 13701 250 1580 6690 2826 0 

18.9.2009 

11127 13704 250 1580 6515 0 0 

11128 24478 250 1580 6535 0 0 

11129 13711 250 1400 6500 0 0 

19.9.2009 

11130 13717 250 1400 6590 707 0 

11131 24491 250 1400 6535 0 0 

11132 13731 250 1580 6600 2826 0 

11133 13734 250 1530 6230 0 0 

20.9.2009 

11134 24506 250 1580 6625 2826 0 

11135 13745 250 1400 6605 707 0 

11136 13752 250 1400 6575 0 0 

21.9.2009 

11137 13754 250 1530 6570 0 0 

11138 13764 250 1530 9665 0 0 

11139 24532 250 1530 6805 924 0 

22.9.2009 
11141 13770 250 1530 6565 0 0 

11142 13774 250 1530 6475 2677 0 

23.9.2009 

11143 24547 250 1530 6410 0 0 

11144 24550 250 1400 6610 0 0 

11145 24559 250 1400 6575 0 0 

24.9.2009 

11146 13790 250 1400 6575 0 0 

11147 13799 250 1400 6565 1414 0 

11148 13807 250 1400 6590 0 0 

25.9.2009 11149 13817 250 1400 6515 0 0 
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Tab. II: Vyřazené a zmetkované vývalky – licí prášek B 

Zmetkované a vyřazené vývalky – licí prášek B 

Datum 
Číslo 

sekvence 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy [mm] 

Šířka 
bramy 
[mm] 

Hmotnost 
vývalku 

[kg] 

Vyřazená 
hmotnost 

[kg] 

Zmetkovaná 
hmotnost 

[kg] 

24.8.2009 

11046 24020 250 1530 6545 0 0 

11047 24026 250 1530 6565 0 0 

11048 24035 250 1530 6545 2780 0 

25.8.2009 

11049 24041 250 1530 6545 0 0 

11050 24047 250 1530 6500 2826 1036 

11051 24054 250 1530 6510 0 0 

26.8.2009 

11052 24063 250 1530 7410 0 0 

11053 24067 250 1500 12935 0 0 

11054 24070 250 1530 6695 0 0 

11055 24076 250 1530 6510 0 0 

11056 24083 250 1400 6595 0 0 

27.8.2009 

11057 24089 250 1400 6670 0 0 

11058 24093 250 1400 6705 0 0 

11059 24098 250 1400 6670 0 0 

11060 24104 250 1400 6485 2826 2826 

28.8.2009 

11061 24108 250 1400 6630 0 0 

11062 24116 250 1400 6695 0 0 

11063 24121 250 1400 6635 0 0 

29.8.2009 

11064 24127 250 1400 6600 0 0 

11065 24133 250 1400 6495 0 0 

11066 24139 250 1400 6660 0 0 

11067 24144 250 1400 6495 0 0 

30.8.2009 11068 24150 250 1400 6595 0 0 
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Tab. III: Vyřazené a zmetkované vývalky – licí prášek C 

Zmetkované a vyřazené vývalky – licí prášek C 

Datum 
Číslo 

sekvence 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy [mm] 

Šířka 
bramy 
[mm] 

Hmotnost 
vývalku 

[kg] 

Vyřazená 
hmotnost 

[kg] 

Zmetkovaná 
hmotnost 

[kg] 

2.7.2009 

10837 22762 250 1530 6615 1413 1413 

10838 22778 250 1300 6495 2826 2826 

10839 22786 250 1300 6570 2826 2826 

3.7.2009 

10841 22793 250 1300 6515 0 0 

10842 22797 250 1300 6500 0 0 

10843 22802 250 1300 6375 0 0 

10844 22810 250 1530 6460 1413 1413 

4.7.2009 

10845 22817 250 1530 6510 0 0 

10846 22824 250 1530 6420 2560 0 

10847 22830 250 1530 6545 0 0 

5.7.2009 

10848 22840 250 1530 6465 1818 1818 

10849 22846 250 1530 6490 2826 2826 

10850 22852 250 1530 6525 5652 5652 

6.7.2009 

10852 22868 250 1050 5150 0 0 

10853 22876 250 1530 6500 2826 0 

10854 22882 250 1530 6630 0 0 

7.7.2009 

10856 22896 250 1530 6575 0 0 

10857 22905 250 1530 6580 0 0 

10858 22912 250 1530 6620 2826 0 

8.7.2009 

10859 22918 250 1530 6420 0 0 

10860 22925 250 1530 6530 0 0 

10861 22929 250 1530 6555 0 0 

10862 22936 250 1530 6525 0 0 

9.7.2009 10863 22943 250 1530 8290 0 0 

10.7.2009 

10865 22955 250 1530 6465 2826 0 

10866 22961 250 1530 6495 0 0 

10867 22967 250 1530 6525 1413 1413 

10868 22973 250 1530 6540 0 0 

11.7.2009 

10869 22978 250 1530 6565 0 0 

10870 22983 250 1530 6555 0 0 

10871 22986 250 1530 6515 3258 942 

10872 22991 250 1530 6500 2826 0 

10873 22997 250 1530 6520 0 0 

12.7.2009 

10874 23002 250 1530 6560 0 0 

10875 23008 250 1530 6560 2826 0 

10876 23014 250 1530 6480 2773 979 

13.7.2009 

10881 23032 250 1530 6500 0 0 

10882 23039 250 1530 6520 2773 2773 

10883 23044 250 1050 4100 0 0 

14.7.2009 
10884 23055 250 1050 5185 0 0 

10885 23069 250 1530 6570 0 0 

15.7.2009 

10886 23074 250 1530 6595 0 0 

10887 23078 250 1050 5105 0 0 

10888 23089 250 1530 6580 0 0 

10889 23095 250 1530 6285 2638 0 
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16.7.2009 

10890 23101 250 1300 6480 0 0 

10892 23111 250 1530 6500 2826 706 

10893 23115 250 1530 6840 2990 1714 

10894 23122 250 1530 6490 2826 1413 

21.7.2009 

10912 23236 250 1530 6530 1413 1413 

10913 23242 250 1530 6545 2826 2826 

10914 23248 250 1050 5060 0 0 

22.7.2009 

10915 23260 250 1530 9595 0 0 

10916 23265 250 1530 8575 0 0 

10917 23268 250 1530 6500 0 0 
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Tab. IV: Vyřazené a zmetkované vývalky – licí prášek D 

Zmetkované a vyřazené vývalky – licí prášek D 

Datum 
Číslo 

sekvence 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy 
[mm] 

Šířka 
bramy 
[mm] 

Hmotnost 
vývalku 

[kg] 

Vyřazená 
hmotnost 

[kg] 

Zmetkovaná 
hmotnost 

[kg] 

5.6.2009 

10750 22315 250 1300 7700 0 0 

10751 22316 250 1300 6510 0 0 

10752 22317 250 1300 7150 0 0 

10753 22319 250 1530 7555 3178 3178 

6.6.2009 
10754 22323 250 1530 7430 0 0 

10755 22346 250 1530 7505 1854 78 

7.6.2009 

10759 22358 250 1530 6595 5652 0 

10760 22362 250 1530 7500 0 0 

10761 22365 250 1530 7480 0 0 

8.6.2009 

10762 22370 250 1050 5145 0 0 

10763 22379 250 1050 5120 1356 0 

10764 22386 250 1530 7540 0 0 

9.6.2009 
10767 22397 250 1300 6265 0 0 

10768 22404 250 1300 6400 2660 0 

10.6.2009 

10769 22410 250 1300 6380 2660 588 

10770 22415 250 1300 6350 0 0 

10771 22420 250 1300 6405 2716 0 

11.6.2009 
10772 22426 250 1530 7545 3071 3071 

10773 22430 250 1530 7530 3071 0 

12.6.2009 

10775 22443 250 1530 7220 0 0 

10776 22447 250 1530 7740 2081 0 

10777 22452 250 1530 8240 1130 0 

13.6.2009 10780 22468 250 1530 7485 0 0 

21.6.2009 
10801 22563 250 1530 7560 3197 1414 

10802 22567 250 1530 7545 3197 1794 

22.6.2009 

10803 22574 250 1530 7595 0 0 

10804 22577 250 1530 7505 3197 3197 

10805 22583 250 1050 5320 0 0 

10806 22589 250 1530 7860 0 0 

23.6.2009 

10807 22594 250 1530 7520 0 0 

10808 22595 250 1530 7690 0 0 

10809 22597 250 1050 4140 1570 0 

10810 22603 250 1530 9895 0 0 

10811 22606 250 1530 7535 3071 3071 

24.6.2009 

10812 22611 250 1530 9705 0 0 

10813 22613 250 1530 7295 0 0 

10814 22620 250 1530 7525 0 0 

25.6.2009 

10815 22625 250 1530 7560 1963 1963 

10816 22626 250 1530 5845 0 0 

10817 22629 250 1050 5130 0 0 

26.6.2009 

10818 22634 250 1050 4145 0 0 

10819 22639 250 1530 8020 3391 1413 

10820 22644 250 1530 7620 0 0 

27.6.2009 
10821 22649 250 1050 4110 0 0 

10822 22655 250 1050 4140 0 0 
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10823 22660 250 1530 7355 0 0 

28.6.2009 

10824 22666 250 1530 7480 0 0 

10825 22671 250 1530 7485 3071 0 

10826 22677 250 1530 7585 1963 1963 

10827 22680 250 1530 7070 1696 1696 

29.6.2009 
10828 22690 250 1530 7925 0 0 

10829 22696 250 1530 7600 0 0 

30.6.2009 

10831 22721 250 1530 5615 0 0 

10832 22727 250 1530 7495 0 0 

10833 22734 250 1530 6545 0 0 

1.7.2009 
10835 22750 250 1530 6475 0 0 

10836 22757 250 1530 6460 2735 839 
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Tab. V: Velikosti hlavového odpadu v první sérii experimentů – licí prášek A 

Velikosti hlav – licí prášek A 

Počet 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy [mm] 

Šířka bramy 
[mm] 

Délka hlavy 
[mm] 

Hmotnost 
hlavy [kg] 

Vyřazen Zmetkován 

1 24456 250 1580 450 1392 ne ne 

2 13692 250 1580 450 1392 ne ne 

3 24467 250 1580 448 1386 ne ne 

4 13701 250 1580 449 1389 ano ne 

5 13704 250 1580 450 1392 ne ne 

6 24478 250 1580 448 1386 ne ne 

7 13711 250 1400 439 1204 ne ne 

8 13717 250 1400 448 1228 ano ne 

9 24491 250 1400 449 1230 ne ne 

10 13731 250 1580 450 1392 ano ne 

11 13734 250 1530 451 1351 ne ne 

12 24506 250 1580 449 1389 ano ne 

13 13745 250 1400 452 1239 ano ne 

14 13752 250 1400 448 1228 ne ne 

15 13754 250 1530 449 1345 ne ne 

16 13764 250 1530 449 1345 ne ne 

17 24532 250 1530 448 1342 ano ne 

18 24538 250 1530 450 1348 ne ne 

19 13770 250 1530 450 1348 ne ne 

20 13774 250 1530 449 1345 ano ne 

21 24547 250 1530 450 1348 ne ne 

22 24550 250 1400 449 1230 ne ne 

23 24559 250 1400 450 1233 ne ne 

24 13790 250 1400 451 1236 ne ne 

25 13799 250 1400 451 1236 ano ne 

26 13807 250 1400 450 1233 ne ne 

27 13817 250 1400 451 1236 ne ne 
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Tab. VI: Velikosti hlavového odpadu v první sérii experimentů – licí prášek B 

Velikosti hlav – licí prášek B 

Počet 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy [mm] 

Šířka bramy 
[mm] 

Délka hlavy 
[mm] 

Hmotnost 
hlavy [kg] 

Vyřazen Zmetkován 

1 24020 250 1530 300 898 ne ne 

2 24026 250 1530 298 893 ne ne 

3 24035 250 1530 298 893 ano ne 

4 24041 250 1530 321 960 ne ne 

5 24047 250 1530 300 898 ano ne 

6 24054 250 1530 298 893 ne ne 

7 24063 250 1530 300 898 ne ne 

8 24067 250 1500 320 940 ne ne 

9 24070 250 1530 321 960 ne ne 

10 24076 250 1530 301 901 ne ne 

11 24083 250 1400 300 822 ne ne 

12 24089 250 1400 339 930 ne ne 

13 24093 250 1400 314 860 ne ne 

14 24098 250 1400 314 860 ne ne 

15 24104 250 1400 300 822 ano ano 

16 24108 250 1400 339 930 ne ne 

17 24116 250 1400 314 860 ne ne 

18 24121 250 1400 299 819 ne ne 

19 24127 250 1400 299 819 ne ne 

20 24133 250 1400 299 819 ne ne 

21 24139 250 1400 300 822 ne ne 

22 24144 250 1400 298 817 ne ne 

23 24150 250 1400 300 822 ne ne 
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Tab. VII: Velikosti hlavového odpadu v první sérii experimentů – licí prášek C 

Velikosti hlav – licí prášek C 

Počet 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy [mm] 

Šířka bramy 
[mm] 

Délka hlavy 
[mm] 

Hmotnost 
hlavy [kg] 

Vyřazen Zmetkován 

1 22762 250 1530 298 893 ano ano 

2 22778 250 1300 338 860 ano ano 

3 22786 250 1300 312 793 ano ano 

4 22793 250 1300 342 870 ne ne 

5 22797 250 1300 342 870 ne ne 

6 22802 250 1300 338 861 ne ne 

7 22810 250 1530 301 901 ano ano 

8 22817 250 1530 300 898 ne ne 

9 22824 250 1530 341 1020 ano ne 

10 22830 250 1530 205 615 ne ne 

11 22840 250 1530 206 617 ano ano 

12 22846 250 1530 299 895 ano ano 

13 22852 250 1530 302 904 ano ano 

14 22868 250 1050 300 617 ne ne 

15 22876 250 1530 299 895 ano ne 

16 22882 250 1530 302 904 ne ne 

17 22896 250 1530 299 895 ne ne 

18 22905 250 1530 299 895 ne ne 

19 22912 250 1530 341 1020 ano ne 

20 22918 250 1530 341 1020 ne ne 

21 22925 250 1530 298 893 ne ne 

22 22929 250 1530 300 898 ne ne 

23 22936 250 1530 301 901 ne ne 

24 22943 250 1530 298 893 ne ne 

25 22955 250 1530 341 1020 ano ne 

26 22961 250 1530 341 1020 ne ne 

27 22967 250 1530 331 990 ano ano 

28 22973 250 1530 300 898 ne ne 

29 22978 250 1530 301 901 ne ne 

30 22983 250 1530 341 1020 ne ne 

31 22986 250 1530 341 1020 ano ne 

32 22991 250 1530 331 990 ano ne 

33 22997 250 1530 300 898 ne ne 

34 23002 250 1530 301 901 ne ne 

35 23008 250 1530 299 895 ano ne 

36 23014 250 1530 341 1020 ano ne 

37 23032 250 1530 299 895 ne ne 

38 23039 250 1530 341 1020 ano ano 

39 23044 250 1050 316 650 ne ne 

40 23055 250 1050 300 617 ne ne 

41 23069 250 1530 324 970 ne ne 

42 23074 250 1530 324 970 ne ne 

43 23078 250 1050 300 617 ne ne 

44 23089 250 1300 298 758 ne ne 

45 23095 250 1300 300 763 ano ne 
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46 23101 250 1300 342 870 ne ne 

47 23111 250 1530 299 895 ano ne 

48 23115 250 1530 299 895 ano ano 

49 23122 250 1530 299 895 ano ne 

50 23236 250 1530 301 901 ano ano 

51 23242 250 1530 341 1020 ano ano 

52 23248 250 1050 299 615 ne ne 

53 23260 250 1530 300 898 ne ne 

54 23265 250 1530 300 898 ne ne 

55 23268 250 1530 299 895 ne ne 
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Tab. VII: Velikosti hlavového odpadu v první sérii experimentů – licí prášek D 

Velikosti hlav – licí prášek D 

Počet 
Číslo 
tavby 

Tloušťka 
bramy [mm] 

Šířka bramy 
[mm] 

Délka hlavy 
[mm] 

Hmotnost 
hlavy [kg] 

Vyřazen Zmetkován 

1 22315 250 1300 122 310 ne ne 

2 22316 250 1300 310 790 ne ne 

3 22317 250 1300 310 790 ne ne 

4 22319 250 1530 341 1020 ano ano 

5 22323 250 1530 341 1020 ne ne 

6 22346 250 1530 341 1020 ano ne 

7 22358 250 1530 299 895 ano ne 

8 22362 250 1530 300 898 ne ne 

9 22365 250 1530 301 901 ne ne 

10 22370 250 1050 301 619 ne ne 

11 22379 250 1050 331 680 ano ne 

12 22386 250 1530 302 904 ne ne 

13 22394 250 1530 302 904 ne ne 

14 22397 250 1300 340 865 ne ne 

15 22404 250 1300 303 771 ano ne 

16 22410 250 1300 300 763 ano ne 

17 22415 250 1300 342 870 ne ne 

18 22420 250 1300 303 771 ano ne 

19 22426 250 1530 300 898 ano ano 

20 22430 250 1530 341 1020 ano ne 

21 22443 250 1530 301 901 ne ne 

22 22447 250 1530 301 901 ano ne 

23 22452 250 1530 341 1020 ano ne 

24 22468 250 1530 301 901 ne ne 

25 22544 250 1530 300 898 ne ne 

26 22563 250 1530 299 895 ano ne 

27 22567 250 1530 302 904 ano ano 

28 22574 250 1530 324 970 ne ne 

29 22577 250 1530 300 898 ano ano 

30 22583 250 1050 298 613 ne ne 

31 22589 250 1530 301 901 ne ne 

32 22594 250 1530 280 838 ne ne 

33 22595 250 1530 340 1018 ne ne 

34 22597 250 1050 299 615 ano ne 

35 22603 250 22603 20 895 ne ne 

36 22606 250 22603 20 893 ano ano 

37 22611 250 22603 23 1018 ne ne 

38 22613 250 22603 23 1010 ne ne 

39 22620 250 22603 20 887 ne ne 

40 22625 250 22603 20 887 ano ano 

41 22626 250 22603 24 1040 ne ne 

42 22629 250 1050 320 657 ne ne 

43 22634 250 1050 297 610 ne ne 

44 22639 250 1530 299 895 ano ano 

45 22644 250 1530 299 895 ne ne 
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46 22649 250 1050 299 615 ne ne 

47 22655 250 1050 301 619 ne ne 

48 22660 250 1530 300 898 ne ne 

49 22666 250 1530 340 1018 ne ne 

50 22671 250 1530 299 895 ano ne 

51 22677 250 1530 298 893 ano ano 

52 22680 250 1530 298 893 ano ano 

53 22690 250 1530 299 895 ne ne 

54 22696 250 1530 299 895 ne ne 

55 22721 250 1530 341 1020 ne ne 

56 22727 250 1530 299 895 ne ne 

57 22734 250 1530 302 904 ne ne 

58 22750 250 1530 300 898 ne ne 

59 22757 250 1530 300 898 ano ne 
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Tab. XI: Úspěšně vybroušené plechy vývalků v první sérii experimentu 

Úspěšně broušené vývalky v první sérii experimentu 

Datum Číslo tavby 
Hmotnost 

vývalku [kg] 
Hmotnost broušené části 

vývalku [kg] 
Počet vybroušených 

vývalků 

30.6.2009 22727 7495 3197 1 

14.7.2009 23055 5185 2754 2 

15.7.2009 23095 6285 2638 1 

21.7.2009 
23236 6530 4239 3 

23242 6545 2826 1 

24.8.2009 
24026 6565 5652 2 

24035 6545 2766 1 

25.8.2009 24047 6500 2826 1 

26.8.2009 
24076 6510 4695 5 

24083 6595 5652 2 

29.8.2009 
24127 6600 5652 2 

24133 6495 2826 1 

17.9.2009 

24456 6595 5652 4 

13692 6535 5652 2 

24467 6610 4239 3 

13701 6690 4239 3 

18.9.2009 

13704 6515 5652 2 

24478 6535 2826 2 

13711 6500 5652 2 

19.9.2009 

13717 6590 1414 2 

24491 6535 2826 1 

13731 6600 2826 1 

20.9.2009 

24506 6625 1413 1 

13745 6605 1414 2 

13752 6575 2121 3 

21.9.2009 
13754 6570 2908 1 

24532 6805 462 1 

23.9.2009 24559 6575 2826 1 

24.9.2009 

13790 6575 2121 3 

13799 6565 707 1 

13807 6590 5652 2 

25.9.2009 13817 6515 2826 1 
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Tab. X: Velikosti hlavového odpadu ve druhé sérii experimentu – licí prášek A 

Velikosti hlavového odpadu – 2. část – licí prášek A 

Počet 
bram 

Číslo 
sekvence 

Číslo 
tavby 

Tloušťka bramy 
[mm] 

Šířka bramy 
[mm] 

Délka hlavy 
[mm] 

Hmotnost 
hlavy [kg] 

1 11718 26152 250 1200 450 1057 

2 11719 26158 250 1200 450 1057 

3 11720 26163 250 1200 447 1050 

4 11721 26171 250 1400 451 1236 

5 11722 26180 250 1400 410 1124 

6 11723 26192 250 1530 449 1345 

7 11724 26201 250 1530 450 1348 

8 11725 26210 250 1530 430 1288 

9 11726 26218 250 1530 448 1342 

10 11728 26238 250 1530 450 1348 

11 11729 26246 250 1530 451 1351 

12 11731 26266 250 1400 450 1233 

13 11738 26348 145 1530 453 787 

14 11741 26371 145 1300 454 670 

15 11742 26375 145 1300 453 669 

16 11754 26448 250 1530 452 1354 

17 11756 26461 250 1400 410 1124 

18 11757 26469 250 1400 450 1233 

19 11759 26496 250 1400 450 1233 

20 11760 26504 250 1400 450 1233 

21 11761 26512 250 1530 449 1345 

22 11762 26519 250 1530 410 1228 

23 11763 26525 250 1400 410 1124 

24 11764 26532 250 1400 452 1239 

25 11765 26534 250 1400 452 1239 

26 11766 26542 250 1400 451 1236 

27 11768 26563 250 1400 450 1233 

28 11769 26565 250 1400 540 1480 

29 11770 26573 250 1400 451 1236 

30 11773 26594 250 1400 451 1236 

31 11774 26596 250 1400 452 1239 

32 11775 26604 250 1400 410 1124 

33 11776 26612 250 1400 452 1239 

34 11778 26636 250 1400 451 1236 

35 11809 26873 250 1400 450 1233 

36 11810 26882 250 1400 502 1376 

37 11812 26900 250 1400 501 1373 

38 11813 26908 250 1050 510 1048 

39 11817 26957 250 1400 501 1373 

40 11818 26963 250 1400 501 1373 

41 11819 26971 250 1400 500 1370 

42 11820 26979 250 1400 500 1370 

43 11822 26998 250 1530 501 1500 

44 11834 27116 180 1530 503 1085 

45 11835 27125 180 1530 503 1085 
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46 11836 27134 180 1530 503 1085 

47 11837 27141 180 1530 503 1085 

48 11838 27148 180 1530 500 1078 

49 11839 27152 180 1530 502 1083 

50 11840 27159 180 1530 501 1080 

51 11841 27167 180 1530 500 1078 

52 11842 27175 180 1530 501 1080 

53 11843 27182 180 1530 499 1076 

54 11844 27188 180 1530 500 1078 

55 11845 27195 180 1530 497 1072 

56 11846 27201 180 1530 450 970 

57 11847 27206 180 1530 450 970 

58 11848 27209 180 1300 502 920 

59 11849 27217 180 1300 501 918 

60 11850 27222 180 1300 501 918 

61 11851 27230 180 1300 450 824 

62 11852 27238 180 1300 501 918 

63 11853 27245 180 1300 502 920 

64 11854 27253 180 1300 502 920 

65 11855 27261 180 1300 450 824 

66 11856 27265 250 1300 499 1270 

67 11857 27271 250 1300 500 1272 

68 11858 27277 250 1400 500 1370 

69 11859 27285 250 1400 499 1368 

70 11860 27289 250 1400 500 1370 

71 11861 27290 250 1400 501 1373 

72 11862 27296 250 1400 499 1368 

73 11863 27305 250 1400 499 1368 

74 11864 27307 250 1530 500 1497 

75 11865 27314 250 1530 500 1497 

76 11867 27325 250 1530 499 1494 

77 11868 27331 250 1530 500 1497 

78 11869 27333 250 1530 498 1491 

79 11870 27339 250 1530 498 1491 

80 11871 27345 250 1530 450 1348 

81 11873 27353 250 1530 501 1500 

82 11874 27357 250 1400 500 1370 

83 11875 27365 250 1400 497 1362 

84 11876 27373 250 1400 499 1368 

85 11878 27378 250 1400 498 1365 

86 11879 27383 250 1400 498 1365 

87 11880 27387 250 1400 500 1370 

88 11884 27423 250 1300 499 1270 

89 11885 27426 250 1400 498 1365 

90 11886 27438 250 1400 499 1368 

91 11887 27448 250 1400 501 1373 

92 11888 27450 250 1400 500 1370 

93 11889 27457 250 1400 499 1368 

94 11890 27467 250 1400 499 1368 

95 11891 27474 250 1400 497 1362 
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96 11893 27484 250 1530 497 1489 

97 11894 27492 250 1530 500 1497 

98 11895 27498 250 1530 501 1500 

99 11896 27501 250 1530 498 1491 

100 11897 27509 250 1530 498 1491 

101 11899 27519 250 1400 500 1370 

102 11900 27521 250 1400 498 1365 

103 11901 27528 145 1000 499 567 

104 11902 27538 145 1000 498 565 

105 11903 27544 145 1000 498 565 

106 11904 27546 145 1000 501 569 

107 11905 27555 145 1000 501 569 

108 11906 27557 145 1300 501 739 

109 11907 27569 145 1300 502 741 

110 11908 27575 145 1300 502 741 

111 11909 27581 145 1300 503 742 

112 11910 27584 145 1300 501 739 

113 11911 27598 145 1530 501 870 

114 11912 27607 145 1530 496 862 

115 11913 27609 145 1530 500 869 

116 11915 27618 145 1530 496 862 

117 11916 27620 145 1300 500 738 

118 11918 27635 145 1300 502 741 

119 11919 27643 145 1300 497 734 

120 11921 27655 250 1530 501 1500 

121 11926 27710 250 1400 499 1368 

122 11927 27713 250 1400 497 1362 

123 11946 28001 250 1530 440 1318 

124 11947 28009 250 1530 496 1486 

125 11948 28015 250 1530 500 1497 

126 11949 28024 250 1530 501 1500 

127 11950 28032 250 1530 499 1494 

128 11953 28046 250 1530 498 1491 

129 11954 28053 250 1530 500 1497 

130 11955 28059 250 1530 501 1500 

131 11956 28066 145 1000 500 568 

132 11958 28080 145 1000 501 569 

133 11960 28096 145 1300 500 738 

134 11961 28104 145 1300 503 742 

135 11963 28121 145 1300 501 739 

136 11964 28129 145 1300 502 741 

137 11966 28144 145 1300 504 744 

138 11967 28146 145 1300 503 742 

139 11968 28157 145 1300 501 739 

140 11969 28159 145 1530 500 869 

141 11970 28160 145 1530 503 874 

142 11971 28161 250 1530 501 1500 

143 11972 28165 250 1530 503 1506 

144 11974 28177 250 1530 500 1497 

145 11975 28185 250 1530 501 1500 
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146 11976 28193 250 1530 501 1500 

147 11977 28200 250 1530 502 1503 

148 11978 28208 250 1530 502 1503 

149 11979 28216 250 1530 500 1497 

150 11980 16361 250 1530 501 1500 

151 11981 28227 250 1530 501 1500 

152 11982 28235 250 1530 500 1497 

153 11983 16375 250 1530 500 1497 

154 11984 28249 250 1530 501 1500 

155 11985 28256 250 1530 500 1497 

156 11986 28260 250 1530 501 1500 

157 11987 28266 250 1530 498 1491 

158 11989 28281 250 1530 293 878 

159 11990 28292 250 1530 499 1494 

160 11992 16417 250 1530 501 1500 

161 11993 28321 250 1530 497 1489 

162 11994 28327 250 1530 499 1494 

163 11996 16442 250 1530 499 1494 

164 11997 16444 250 1400 499 1368 

165 11999 28367 250 1400 499 1368 

166 12000 28370 250 1400 500 1370 

167 12002 16464 250 1530 499 1494 

168 12003 28386 250 1530 501 1500 

169 12004 28408 250 1530 499 1494 

170 12005 28418 250 1530 500 1497 

171 12006 28438 250 1530 501 1500 

172 12007 28445 250 1530 501 1500 

173 12010 28473 250 1400 501 1373 

174 12011 28485 250 1400 500 1370 

175 12012 16549 250 1530 499 1494 

176 12014 28512 250 1530 501 1500 

177 12015 28520 250 1530 502 1503 

178 12016 16561 250 1530 502 1503 

179 12017 28548 250 1530 344 1030 

180 12019 28565 250 1530 499 1494 

181 12021 28590 250 1530 500 1497 

182 12022 28599 250 1530 500 1497 

183 12023 28614 250 1530 500 1497 

184 12024 28617 250 1400 502 1376 

185 12025 28634 250 1400 501 1373 

186 12026 16652 250 1400 500 1370 

187 12027 16659 250 1400 501 1373 

188 12030 28649 250 1530 500 1497 

189 12031 28665 250 1530 502 1503 

190 12032 28670 250 1530 501 1500 
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Tab. XI: Velikosti hlavového odpadu ve druhé sérii experimentu – licí prášek B 

Velikosti hlavového odpadu – 2. část – licí prášek B 

Počet 
bram 

Číslo 
sekvence 

Číslo 
tavby 

Tloušťka bramy 
[mm] 

Šířka bramy 
[mm] 

Délka hlavy 
[mm] 

Hmotnost 
hlavy [kg] 

1 11474 15696 250 1400 449 1230 

2 11475 15699 250 1400 400 1096 

3 11476 15706 250 1400 450 1233 

4 11477 15713 250 1400 448 1228 

5 11478 15721 250 1400 449 1230 

6 11479 15729 250 1400 449 1230 

7 11480 15737 250 1400 449 1230 

8 11481 15746 250 1400 449 1230 

9 11482 15753 250 1400 440 1206 

10 11483 15759 250 1400 449 1230 

11 11484 15767 250 1400 451 1236 

12 11485 15772 250 1400 450 1233 

13 11486 15779 250 1400 450 1233 

14 11487 15786 250 1400 450 1233 

15 11488 15796 250 1400 449 1230 

16 11489 15803 250 1400 449 1230 

17 11490 15811 250 1400 448 1228 

18 11491 15817 250 1400 450 1233 

19 11492 15827 250 1400 449 1230 

20 11493 15835 250 1200 449 1055 

21 11494 15839 250 1200 449 1055 

22 11495 15848 250 1200 450 1057 

23 11498 15870 250 1050 500 1028 

24 11499 15883 250 1400 450 1233 

25 11500 15887 250 1400 450 1233 

26 11501 15894 250 1400 450 1233 

27 11502 15901 250 1400 450 1233 

28 11503 15903 250 1400 450 1233 

29 11504 15908 250 1400 430 1178 

30 11505 15914 250 1200 450 1057 

31 11506 15922 250 1200 450 1057 

32 11507 15931 250 1200 450 1057 

33 11508 15938 250 1530 451 1351 

34 11509 15944 250 1530 449 1345 

35 11511 15955 250 1400 447 1225 

36 11512 15963 250 1400 448 1228 

37 11513 15968 250 1400 449 1230 

38 11514 15977 250 1400 448 1228 

39 11515 15979 250 1400 451 1236 

40 11516 15987 250 1400 449 1230 

41 11517 15997 250 1530 451 1351 

42 11518 16001 250 1050 450 925 

43 11519 16010 250 1050 450 925 

44 11520 16019 250 1400 450 1233 

45 11521 16028 250 1400 450 1233 
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46 11522 16035 250 1400 450 1233 

47 11523 16043 250 1050 451 927 

48 11524 16053 250 1580 449 1389 

49 11525 16058 250 1530 448 1342 

50 11526 16061 250 1530 448 1342 

51 11527 16067 250 1530 449 1345 

52 11529 16081 250 1200 450 1057 

53 11530 16083 250 1400 450 1233 

54 11532 16090 250 1400 450 1233 

55 11533 16098 250 1400 451 1236 

56 11534 16106 250 1200 449 1055 

57 11535 16108 250 1400 449 1230 

58 11536 16116 250 1200 449 1055 

59 11542 16160 250 1050 449 923 

60 11543 16169 250 1050 449 923 

61 11544 16179 250 1050 450 925 

62 11545 16184 250 1050 450 925 

63 11546 16191 250 1050 447 919 

64 11564 25024 250 1400 420 1151 
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Tab. XII: Přehled skarfovaných bram ve druhé sérii experimentu – licí prášek A 

Skarfované bramy – licí prášek A 

Počet 
bram 

Číslo 
sekvence 

Číslo 
tavby 

Hmotnost 
skarfovaného odpadu 

[kg] 
Vyřazeno Zmetkováno 

1 11721 26171 370 ano ano 

2 11722 26180 160 ne ne 

3 11723 26192 970 ne ne 

4 11724 26201 970 ne ne 

5 11725 26210 740 ne ne 

6 11726 26218 950 ne ne 

7 11728 26238 190 ne ne 

8 11729 26246 190 ne ne 

9 11731 26266 170 ne ne 

10 11754 26448 980 ne ne 

11 11756 26461 160 ne ne 

12 11759 26496 150 ne ne 

13 11760 26504 230 ne ne 

14 11761 26512 940 ano ano 

15 11762 26519 950 ano ano 

16 11763 26525 170 ne ne 

17 11764 26532 970 ne ne 

18 11765 26534 600 ano ano 

19 11770 26573 270 ne ne 

20 11774 26596 210 ne ne 

21 11778 26636 210 ne ne 

22 11809 26873 230 ne ne 

23 11810 26882 920 ne ne 

24 11817 26957 150 ne ne 

25 11819 26971 630 ne ne 

26 11822 26998 960 ne ne 

27 11840 27159 250 ne ne 

28 11841 27167 260 ne ne 

29 11842 27175 260 ne ne 

30 11844 27188 260 ne ne 

31 11846 27201 210 ne ne 

32 11847 27206 480 ne ne 

33 11853 27245 210 ne ne 

34 11854 27253 230 ne ne 

35 11855 27261 930 ne ne 

36 11856 27265 200 ne ne 

37 11857 27271 920 ne ne 

38 11858 27277 850 ne ne 

39 11859 27285 250 ne ne 

40 11860 27289 360 ne ne 

41 11861 27290 210 ne ne 

42 11864 27307 970 ne ne 

43 11869 27333 300 ne ne 

44 11871 27345 300 ano ano 

45 11874 27357 250 ne ne 
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46 11875 27365 280 ano ne 

47 11876 27373 890 ne ne 

48 11878 27378 200 ne ne 

49 11880 27387 1120 ne ne 

50 11885 27426 220 ne ne 

51 11886 27438 180 ne ne 

52 11887 27448 1030 ne ne 

53 11888 27450 310 ne ne 

54 11889 27457 980 ne ne 

55 11890 27467 280 ne ne 

56 11891 27474 280 ne ne 

57 11893 27484 300 ne ne 

58 11894 27492 300 ne ne 

59 11899 27519 230 ne ne 

60 11900 27521 620 ne ne 

61 11921 27655 1080 ne ne 

62 11926 27710 280 ne ne 

63 11927 27713 270 ne ne 

64 11946 28001 630 ne ne 

65 11947 28009 560 ne ne 

66 11949 28024 630 ne ne 

67 11950 28032 150 ne ne 

68 11953 28046 610 ne ne 

69 11955 28059 240 ne ne 

70 11971 28161 170 ne ne 

71 11972 28165 140 ne ne 

72 11974 28177 740 ne ne 

73 11975 28185 610 ne ne 

74 11976 28193 630 ne ne 

75 11977 28200 710 ne ne 

76 11978 28208 170 ne ne 

77 11979 28216 150 ne ne 

78 11980 16361 600 ne ne 

79 11981 28227 880 ne ne 

80 11982 28235 120 ne ne 

81 11983 16375 670 ne ne 

82 11984 28249 290 ne ne 

83 11989 28281 390 ne ne 

84 11990 28292 190 ne ne 

85 11992 16417 190 ne ne 

86 11993 28321 160 ne ne 

87 11994 28327 110 ne ne 

88 11997 16444 130 ne ne 

89 11999 28367 140 ne ne 

90 12000 28370 140 ne ne 

91 12002 16464 170 ne ne 

92 12003 28386 180 ne ne 

93 12004 28408 120 ne ne 

94 12005 28418 650 ne ne 

95 12006 28438 150 ne ne 
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96 12007 28445 570 ne ne 

97 12010 28473 100 ne ne 

98 12011 28485 950 ano ne 

99 12012 16549 150 ne ne 

100 12014 28512 180 ne ne 

101 12015 28520 250 ne ne 

102 12016 16561 160 ne ne 

103 12017 28548 110 ne ne 

104 12019 28565 110 ne ne 

105 12021 28590 670 ne ne 

106 12022 28599 670 ne ne 

107 12024 28617 130 ne ne 

108 12025 28634 140 ne ne 

109 12026 16652 140 ne ne 

110 12031 28665 190 ne ne 

111 12032 28670 1060 ano ne 
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Tab. XIII: Přehled skarfovaných bram ve druhé sérii experimentu – licí prášek B 

Skarfované bramy – licí prášek B 

Počet 
bram 

Číslo 
sekvence 

Číslo 
tavby 

Hmotnost 
skarfovaného odpadu 

[kg] 
Vyřazeno Zmetkováno 

25 11500 15887 320 ne ne 

26 11501 15894 680 ne ne 

27 11502 15901 710 ne ne 

28 11503 15903 680 ne ne 

29 11504 15908 690 ne ne 

30 11505 15914 680 ne ne 

31 11506 15922 790 ne ne 

32 11507 15931 650 ne ne 

33 11508 15938 840 ne ne 

34 11509 15944 120 ne ne 

35 11511 15955 180 ne ne 

36 11512 15963 940 ne ne 

37 11513 15968 810 ne ne 

39 11515 15979 610 ne ne 

52 11529 16081 970 ne ne 

53 11530 16083 1020 ne ne 

54 11532 16090 170 ne ne 

55 11533 16098 880 ne ne 

56 11534 16106 130 ne ne 

58 11536 16116 880 ne ne 

64 11564 25024 430 ne ne 

 

 


