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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vytékání ochranných a izolačních 
zásypů z hlav ocelových ingotů v kovárenských pecích. Ochranné zásypy slouží k izolaci 
hladiny kovu od okolního prostředí při lití ocelí do forem. Po vychladnutí a následném ohřevu 
ingotu na další technologické zpracování pak dochází k vytečení této hmoty. Na zásyp ingotů 
se používá exotermický a izolační zásyp, tvořený převážně z oxidů SiO2 a Al2O3. U malých 
ingotů jde o směs exotermického prášku a ochranného zásypu, u velkých ingotů se používá 
pouze ochranný zásyp, v praxi známý spíše pod provozním názvem „rýžové plevy“.  

Kromě těchto dvou zásypů je v ingotové hlavě přítomen i tzv. licí prášek, který má za 
úkol chránit hladinu kovu při samotném lití a současně i usnadnit stripování ingotu. Horní 
kovací teplota se však pohybuje v rozmezí 1 150 - 1 250 °C, což by nemělo zásypovou směs 
roztavit, jelikož výrobci zásypů deklarují teploty likvidu těchto zásypových směsí vysoce nad 
tvářecí teploty. K vytékání ingotových hlav však neustále dochází, a to u velkých i malých 
ingotů, bez ohledu na dobu ohřevu, či jakost oceli.  

Klíčová slova: ingot, kovací teplota, exotermický zásyp. 

ABSTRACT 

This thesis deals with the issuing of protective and insulating powders from the heads 
of steel ingots in forging furnaces. Protective powders are used to isolate the metal surface 
from the surrounding environment when casting steel into molds. After cooling and 
subsequent heating of ingot for further processing technology then there is a leak of this 
matter. The powder is used ingots exothermic and insulating powder, consisting mainly of the 
oxides SiO2 and Al2O3. For small ingots for the exothermic mixture of powder and protective 
filling, in large ingots are used only protective powder, in practice better known under the 
working title „rice husks“.  

In addition to these two powders is present in the head and ingot casting the powder, 
which is to protect the metal surface in the actual casting and also to facilitate stripping of 
ingot. The upper forging temperature, however, ranges from 1 150 - 1 250 ° C, which would 
not melt mixture backfilling, backfilling as producers declare liquidus temperature of the 
backfill mixture at high temperature deformation. The leakage ingot´s heads, however, 
constantly occur, for large and small ingots, regardless of heating time, or quality of steel.  

Keywords: ingot, forging temperature, exothermic powder. 
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ÚVOD 

Problémy s vytékáním ochranných zásypů ingotových hlav v kovárenských pecích 
začaly ve VÍTKOVICÍCH HEAVY MACHINERY a.s. (VHM) přibližně v roce 2003. Zásypy 
ingotové hlavy se dělí na licí prášek a izolační zásypy a aplikují se v průběhu lití, respektive 
ihned po odlití ocelového ingotu na tekutou hladinu kovu. Po následném zatuhnutí ingotu se 
pak na jeho hlavě vytvoří charakteristický sklokeramický povlak o tloušťce cca 100 -
 200 mm. Při dalším ohřevu ingotu na tvářecí teplotu, dále jen horní kovací teplotu (HKT), se 
tento povlak mění v keramickou „lávu“, která vytéká na pecní vůz, kde poškozuje vyzdívku 
i pecní uzávěry. U největších ingotů může dosáhnout celkové množství „lávy“ z ochranného 
zásypu ingotové hlavy až 400 kg.  

Zajímavé je, že vytékají hlavy ingotů všech velikostí, bez zjevné souvislosti s HKT, či 
dobou ohřevu. Chemické složení přípravků, které tvoří hlavní keramickou složku v hlavě 
ingotu, však nenaznačují možnost tavení pod 1 400 °C, a to ani v případě nízkoteplotního 
eutektika v binární soustavě SiO2 a Al2O3. Dle provozních pracovníků vytéká vzniklá 
tavenina z hlav ingotů i v případech, kdy je HKT nižší, než 1 200 °C. Nejedná se o výrobní 
chybu vítkovické ocelárny, jelikož podobné problémy se vyskytují i u ingotů ve ŽĎAS a.s. 
a ŠKODA PLZEŇ a.s. Odsledováním sázení ingotů do kovárenských pecí byla navíc zcela 
vyloučena možnost, že by na vytečení ingotové hlavy mohlo mít vliv přímé působení hořáků, 
takže se jedná o čistě materiálový problém. 

Poškozen je především vůz pece a pecní lavice, což způsobuje provozu problémy 
z důvodu odstávky poškozených pecí z důvodu neplánovaných oprav, spojených samozřejmě 
s vynaložením nemalých finančních prostředků. Cílem této diplomové práce je prokázat, jaká 
je hlavní příčina natavení a následného vytečení ingotových hlav. 
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1   VLIV VYTEKLÉ INGOTOVÉ HLAVY NA VYZDÍVKU 
PECNÍHO VOZU 

Chemické složení roztaveného ochranného zásypu je závislé především na různých 
poměrech oxidů, ze kterých se jednotlivé složky zásypů skládají. Jedná se především o oxidy 
SiO2 a Al2O3, ke kterým je třeba připočíst i vliv Fe2O3, CaO, K2O a Na2O, které se v zásypech 
vyskytují v menším množství. Toto množství se mění podle velikosti ingotu a různého 
poměru mezi licím práškem a ochranným zásypem. Toto měnící se složení má vliv na změnu 
teploty likvidu zásypové směsi v ingotové hlavě.  

Vytečení ingotové hlavy má pochopitelně za následek především poškození pecní 
nístěje. Vyteklá zásypová směs tedy nejvíce poškozuje vůz pece, může však dojít 
i k poškození laviček a litin pece, v případech, že část „lávy“ zateče až do pecních žlabů, kde 
ztuhne. Při vyjetí vozu pak občas dojde k vytržení litin a části vyzdívky. 

1.1   Poškození vyzdívky pecního vozu 

Důvodem penetrace tekuté keramické „lávy“ do vyzdívky je pórovitost použitých 
žárovzdorných materiálů a stupeň tekutosti roztavené keramické hmoty. Skutečná pórovitost 
použitých materiálů ve vyzdívce pecního vozu dosahuje 74 % a tekutost roztavených 
zásypových hmot je dána jejich viskozitou, vyšší než 103 Pas, která odpovídá viskozitě skla. 
Z toho je zřejmé, že zalití žárovzdorných materiálů roztavenou taveninou vede k jejich 
zničení. Tavenina vnikne také do dilatačních spár vyplněných rohoží, čímž je také zcela zničí. 
Jedinou možností je pak výměna celého lemu vyzdívky vozu. Zatečení taveniny na pecní 
lavice způsobuje problémy při výjezdech vozu a vede po čase k vylamování staviva.  

Na obrázku č. 1 je vidět poškození pecních lavic, způsobené vyteklou ingotovou 
hlavou. Roztavená keramická hmota steče z pecního vozu po okujích na pecní lavice 
a penetruje do vyzdívky. Černá barva je způsobena uhlíkem, který je jednou ze složek licího 
prášku. Chemické složení licího prášku bude podrobněji popsáno v kapitole 3.1.1. 

 
Obr. 1  Poškozené pecní lavice zalitím ingotové hlavy 
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1.2   Poškození litin a pecních uzávěrů 

V případě zatečení sklokeramické „lávy“ do pecních uzávěrů dojde téměř okamžitě 
k rychlému zatuhnutí této hmoty z důvodu nižší teploty této části pece. V oblasti pecních 
uzávěrů klesá teplota pod 800 °C. Při výjezdu vozu pak dojde k pokřivení a následnému 
vytržení litin, což vede k vylomení vyzdívky z pecních laviček i vozu pece. Na obrázku č. 2 je 
vidět poškození vozu, které vzniklo zatečením ingotové hlavy do pecního uzávěru. Při 
výjezdu vozu se vzpříčily litiny a došlo k vytržení vyzdívky. Obsluha pece si poškození 
všimne až při úplném výjezdu vozu, jelikož motor pecního vozu má výkon uzpůsoben na 
maximální vsázku 250 tun, takže při vzpříčení litin a vytržení vyzdívky nedojde ani ke 
zpomalení pohybu vozu. 

 
Obr. 2  Poškozený pecní vůz s vytrženou vyzdívkou 

Hlavní škody, způsobené vytékáním ingotových hlav jsou především finanční, 
z důvodu nevyhnutelných oprav vyzdívek vozu, pecních lavic a pecních uzávěrů. Dalším 
negativním důsledkem tohoto jevu je však i omezení kontinuity výroby. Pravidelné 
neplánované opravy ohřívacích pecí snižují celkovou výrobní kapacitu, zasahují do 
dlouhodobého plánování a narušují plynulost výroby. 
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2   PROBLEMATIKA INGOTOVÝCH HLAV 

Výroba ingotů má svá specifika, které se i přes současnou úroveň a pokroky 
v simulování procesů lití a tuhnutí nedaří modelovat. Jedná se především o problematiku 
ingotových hlav. Ty jsou v tuhém stavu z materiálového hlediska sklokeramickou hmotou, 
a byť je jejich podíl na váze ingotu méně než půl procenta, v případě největších ingotů se 
může jednat o hmotu v celkové váze cca 400 kg. Jedná se o potenciálně nestabilní keramickou 
krustu, která může v průběhu ohřevu na HKT přejít ze stavu pevného do stavu tekutého. 

S rostoucí hmotností ingotů se mění i chemické složení ingotové hlavy a nelze na ně 
v plné míře uplatnit kriteria známé při modelování lití a tuhnutí běžných odlitků. Například 
bylo zjištěno, že běžně používané teploty likvidu a solidu se u zásypových hmot výrazně liší 
na počátku tuhnutí a v průběhu tuhnutí tzv. kašovité středové zóny, kdy v důsledku odmíšení 
dochází k výrazné změně chemického složení. Tato změna chemického složení bude 
podrobněji rozebrána v kapitole č. 8. Na obrázku č. 3 je zobrazen běžný kovárenský ingot se 
záběrem na ingotovou hlavu. 

 

Obr. 3  Kovárenský ingot 

Ve společnosti VHM a.s. se vyrábějí kovárenské ingoty od hmotnosti 3 tuny až do 
hmotnosti 195 tun. Cílem této diplomové práce je popsat oblast lití a tuhnutí ingotů až do 
fáze, kdy je ingot připraven ke tváření. Na úvod problematiky je nutné vysvětlit několik 
pojmů, se kterými se můžeme dále setkávat. Licí deska je univerzální hematitová deska 
sloužící pro lití ingotů. V licí desce je vybrání pro uložení hvězdice a licích kanálků. 
Podložka je hematitová deska kruhového nebo oválného tvaru, která má uprostřed licí otvor 
(licí otvory). Podložka pro ingoty je standardně vyráběna z tvárné litiny. Kokila je nádoba 
kruhového nebo obdélníkového průřezu sloužící k odlévání ingotů vyrobená z hematitu, nebo 
z tvárné litiny. Hlavový nástavec je ocelolitinová nádoba kuželového tvaru. Může být 
vyzděná žárovzdornými izolačními tvarovkami nebo vybetonovaná žárobetonem, na který se 
uchytí desky z vláknité izolace nebo celokovová, na kterou se uchytí desky z vláknité izolace. 
Nálevka je ocelolitinová trojdílná roura vyplněná žárovzdornými trubkami a vysypaná 
křemičitým pískem, sloužící k nalévání oceli do kokily.  
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2.1   Odlévání ingotů 

Ve VÍTKOVICÍCH HEAVY MACHINERY a.s. se ocel, vyrobená v elektrické 
indukční peci, odlévá spodem do litinových kokil. Lepší stripování zajišťuje mazací, častěji 
také nazývaný licí prášek, který se umísťuje před litím do kokily. Při stoupání kovu pak na 
hladině vytváří škraloup, který plynule maže stěny kokily a chrání hladinu stoupajícího kovu. 
Po odlití ingotu se jeho hlava zasype ochrannými exotermickými a izolačními zásypy, které 
udržují teplo a opět chrání hladinu kovu před pronikáním plynů. 

Odlévání ingotů se ve VHM a.s. řídí interní směrnicí. Před stavěním licí soupravy se 
provede řádné vyčištění a kontrola stavu všech kokil potřebných do licí soupravy. Po kontrole 
správnosti vyzdění licí desky, jejího stavu a vyčištění, se provede pro lepší orientaci označení 
vtoků bílou křídou. Na takto připravené licí desky se pomocí jeřábu staví kokily tak, aby vtok 
byl ve středu průřezu kokily. Na jednotlivé licí desky se staví vždy tolik kokil, aby nebránily 
v bezpečném postavení nálevky. Před stavěním je nutno nálevku řádně očistit na dosedací 
ploše, popřípadě také ve spoji trychtýře a šamotového spodku. 

2.1.1   Postup lití do kokil 

Kovárenské ingoty jsou odlévány spodem do soupravy jedné, nebo dvou kokil, podle 
velikosti. Obsluha pomocí jeřábu převeze nálevku, zapnutou za obě ucha, na příslušnou 
(čistou) licí desku, kde se do ní vsune dřevěný vodící kůl, jehož spodní část se zasune do 
otvoru hvězdy. K utěsnění nálevky se vloží kolem otvoru hvězdy věnec ze žárovzdorné 
hmoty. Spuštěním nálevky na licí desku se provede její ustavení. Řádného usazení nálevky 
s kulatým spodkem se dosáhne pootočením pomoci ocelové tyče jedním nebo oběma směry, 
až se přebytečná těsnící hmota vytlačí zpod nálevky. Nálevkou s čtvercovou základnou se 
neotáčí. 

Zda není nálevka přesazená, se zjistí povytažením a spuštěním dřevěného kůlu, zdali 
tento nedrhne. Po vytažení dřevěného kůlu se provede kontrola pomocí svítilny, zda v nálevce 
není vysypán písek nebo vytlačeny zbytky žárovzdorné těsnící hmoty. Pokud je vše 
v pořádku, provede se dosypání nálevky pískem. Horní část nálevky (trychtýř) se omaže 
žárovzdornou hmotou a dostaví se zbývající kokily. Po postavení kokily a hlavového nástavce 
se pomocí vysavače odsají nečistoty z podložky a licí desky.  

Kovárenské kokily stavěné na podložky se automaticky vysávají všechny. U kokil 
stavěných na kartóny se provede vysání nečistot až po jejich vypálení. Takto připravenou 
soupravu pak první odlévač zakryje kartóny před případným novým znečištěním. K zabránění 
zatékání oceli pod kokilu, se provede u všech typů kokil vysypání vnitřního obvodu kokily 
ocelovými třískami nebo granulátem. Utěsnění je možno provést také vylitím vodního skla 
s grafitem. Tavby určené pro externího zákazníka se staví na papírové kartony nebo případně 
na těsnící vložky z vláknitého materiálu. 

Na obrázku č. 4 je zobrazen model licí soustavy. Licí soustava se liší podle velikosti 
odlévaného ingotu. U ingotů malých velikostí může být na licí kůl napojeno několik rozvodů, 
k optimálnímu využití obsahu licí pánve. U ingotů střední velikosti je běžné využití dvou 
ingotů, přičemž plánovač zvolí ideální dvojici vzhledem k zakázkové náplni. Ingoty nad 70 
tun se lijí samostatně a ingoty nad 100 tun ze dvou i tří taveb. V levé části se nachází 
souprava dvou kokil s vtokovou soustavou a v pravé části je model tvaru vnitřní formy, 
včetně vtokového kanálu. 
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Obr. 4  Model licí soustavy, (a) souprava, (b) ingot 

Při lití se za normální podmínky považují: teplota okolí 20 °C, teplota kokily 50° C, 
teplota lití 1 565 °C, odsledovaná rychlost plnění těla ingotu je 13 minut a hlavy ingotu 
7 minut. Proudění má být klidné, hladina taveniny nemá vykazovat znatelné zvlnění. Proudění 
taveniny prochází středem ingotu s mírným vlněním do všech stran, ochlazená tavenina podél 
bočních stěn se vrací do spodní části ingotu. Celkově ingot ztuhne v čase cca 10 hodin po 
nalití. Po celou dobu stoupání taveniny maže stěny ingotu mazací (licí) prášek, jehož zbytek 
zůstane po odlití na hladině. Po skončení lití se povrch ingotu ošetřuje pomocí předem 
nasazeného hlavového nástavce a ochranných zásypů. 

2.2   Ochranné zásypy a hlavové nástavce 

Ochranné zásypy se dělí na exotermické a izolační. Oba tyto zásypy působí v tzv. 
hlavovém nástavci, jehož úkolem je udržet teplo a umožnit samostatné stripování (uvolnění 
ingotu z kokily). V roce 2002 došlo ke změně vyzdívky hlavového nástavce kokil, a to 
konkrétně k přechodu z šamotu na hlinito-křemičitou vlnu, která má značně lepší izolační 
vlastnosti. Hlava ingotu nyní chladne pomaleji než u šamotových nástavců. 

2.2.1   Exotermické zásypy 

Exotermické zásypy slouží k vývinu tepla v hlavě ingotu, dostačujícího na udržení 
ingotové hlavy v tekutém stavu. Exotermický zásyp se aplikuje na hladinu kovu ihned po 
odlití ingotu a jeho množství je určeno interní směrnicí. Aktivní složkou vyvíjející teplo je 
práškový hliník. Při styku s kovem začne exotermická reakce uvolňující značně vysoké teplo, 
minimálně 1 700 °C, a po vyhoření pak zůstane dobře izolující popel. Na exotermický zásyp 
se ještě přidává vrstva zásypu izolačního, který má zabránit rychlému vychladnutí ingotové 
hlavy. 

2.2.2   Ochranné zásypy 

Izolační (ochranný) zásyp slouží především k udržení tepla. Ochranný zásyp sám 
o sobě teplo nevytváří. U malých ingotů se aplikuje izolační zásyp na exotermický prášek, 
u velkých ingotů nad 40 tun se používá bez exotermického zásypu. Důvod je ten, že velké 
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ingoty mají dostačujícího množství vlastního tepla ze samotného těla ingotu, které udržuje 
hlavu tekutou po potřebnou dobu. Hlavní ochrannou složkou je SiO2, jehož obsah dosahuje až 
90 %. 

2.3   Stripování ingotů 

Postup stripování ingotů je následující: 

• U kovárenských ingotů se nejprve pomocí vázacích prostředků sundá jeřábem 
z hlavy ingotu hlavový nástavec.  

• Jeřábem, pomocí vázacích prostředků, se provede stripování ingotu. 
• Po vystripování ingotu a vychlazení licí jámy se odklínuje dolní díl nálevky, 

vytáhnou se zajišťovací tyče z licí desky a otočí se čepy mimo osu nálevky o 180°.
 

• Odklínuje se střední díl nálevky a otočí se nosy čepů mimo osu nálevky o 180°.  
• Jeřábem, pomocí vázacích prostředků, se pověsí střední a horní díl za úchyty 

středního dílu nálevky a nálevka se vytáhne z licího kůlu. Totéž se provede 
s dolním dílem nálevky. 

V případě neoddělení podložky od ingotu je nutno mírným zvedáním a spouštěním 
docílit jejího oddělení. Stripování hlavy ingotu probíhá o hodinu až dvě dříve, než stripování 
těla ingotu. Simulace ukazuje, že povrchová teplota na patě ingotu po stripování se většinou 
pohybuje v rozmezí 500 až 650 °C. Minimální teplota 400 °C (440 °C při kratší době 
stripování) je velmi omezeně jen na vnějším zaoblení hrany paty ingotu. Povrchová teplota ve 
středu ingotu je v intervalu 700 až 850 °C a vnější teplota hlavy kolem 800 °C. Maximální 
teplota v ose hlavy je 1300 °C. Tyto hodnoty velmi dobře souhlasí s naměřenými hodnotami. 
Výsledky simulací ukazují, že ingot ve fázi tuhnutí do času stripování se chová prakticky 
stejně pro obě doby stripování.  

2.4   Vychlazení a převoz na kovárnu 

Při manipulaci a převozu ingotu do kovárny pod termopoklopem se minimální teploty 
díky přerozdělení uvnitř ingotu v důsledku tepelné vodivosti prakticky nezmění a při převozu 
pod poklopem dokonce nepatrně stoupnou. Maximální teplota uvnitř ingotu se potom vlivem 
odvodu tepla do okolí a přerozdělením uvnitř ingotu sníží na cca 900 °C. Teplota povrchu 
ingotu se po převozu na kovárnu a vytažení z termopoklopu pohybuje kolem 550 °C.  

Po převozu na kovárnu se ingot okamžitě sadí do kovárenské pece, většinou do 
vyrovnávací teploty 800 - 900 °C. Jen ingoty s menším ekvivalentním rozměrem se sadí 
přímo do pece s horní kovací teplotou 1 200 °C, jelikož nebezpečí vzniku trhlin z důvodu 
velkého rozdílu teplot mezi povrchem a středem je menší. Studené ingoty pak mají speciální 
režimy ohřevu. Nejprve se v první fázi ohřevu sadí do teploty 300 °C, pak se nahřívají na 
vyrovnávací teplotu rychlostí, předepsanou technologem, kde dojde k další vyrovnávací 
výdrži. Teprve potom se ohřívají na HKT. 

2.5   Případy vytečení 

Ani při dlouhodobém sledování se nepodařilo zjistit, v jaké fázi ohřevu ingotové hlavy 
vytékají. Důvodem je skutečnost, že vytečení ingotové hlavy se nejčastěji zjistí až při vyjetí 
vozu z ohřívací pece, tudíž není jasné, jestli ingotová hlava vytekla už v době náhřevu, nebo 
až výdrže na HKT. K některým případům dojde až pod lisem, ve chvíli kování manipulačního 
čepu, tyto případy ale provoz netrápí, jelikož odstranění následků z posuvného stolu není 
obtížné. Zřídka dochází k vytečení i při převozu ingotu k lisu. Na následujícím obrázku č. 5 je 
vidět převoz ingotu s vytečenou hlavou. Jelikož se jedná o stotunový ingot s délkou cca 
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4 metry a šířkou hlavy cca 2 metry, je možno si udělat představu o množství vytečeného 
ochranného zásypu. Ten zasahuje do hloubky více než 300 milimetrů a jeho hmotnost se 
pohybuje kolem 300 kilogramů, což při průměrné hustotě cca 3 gramy na centimetr krychlový 
odpovídá přibližně 100 litrům roztavené „lávy“. Ta dokáže za obzvláště nepříznivých 
podmínek poškodit samotnou pec. 

 

Obr. 5  Převoz ingotu s částečně vytečenou hlavou 

Svůj důvod na vytečení má jistě i fakt, že aplikovaný zásyp ingotové hlavy tuhne po 
odlití v kokile ve vertikální poloze, zatímco do pece kovářské se již pokládá v poloze 
horizontální. Pak se natavený ochranný zásyp může odtrhnout od původní hladiny zatuhlé 
oceli a sklouzne na pecní vůz. V případě většího množství dokáže zatéct až na pecní lavice. 
Množství vyteklé taveniny je občas dostatečné i k tomu, aby zateklo až do pecních žlabů, kde 
vlivem nižší teploty této části pece opět zatuhne. Při výjezdu vozu pak dochází k vytržení litin 
pecních žlabů i litin pecního vozu.  
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3   VLASTNOSTI OCHRANNÝCH ZÁSYPŮ 

Jelikož hlavním účelem ochranných zásypů je udržovat v hlavě ingotu vyšší teplotu 
nežli v jeho chladnoucím těle, je hlavní vlastností těchto zásypů malá tepelná vodivost. Hlava 
ingotu se udržuje v tekutém stavu, čímž se napomáhá segregaci nečistot právě do této části. 
Ochranné zásypy jsou tvořeny směsí oxidů kovových i nekovových prvků a vytvářejí po 
vychladnutí charakteristický sklokeramický povrch ingotové hlavy, který může dosahovat 
u největších ingotů váhy více než 400 kg. 

3.1   Vlastnosti licího prášku 

V průběhu lití se na hladinu kovu aplikuje licí prášek. Hladina oceli v pánvi je při lití 
pokryta souvislou vrstvou prášku, který se teplem tekuté oceli roztaví a pokrývá celou hladinu 
kovu. Část prášku je do kokily vložena už před začátkem lití. Vtoková soustava se před litím 
pokryje kartony k zakrytí vtokového uzlu a licí prášek se zavěšuje nad kartony. Dvě hlavní 
funkce licího prášku jsou krytí hladiny před pronikáním plynů do tekutého kovu a mazání stěn 
kokily. 

 
Obr. 6  Hladina kovu pokrytého licím práškem 

Na obrázku č. 6 je vidět stoupající hladina kovu, pokrytá roztaveným licím práškem. 
Většina licího prášku po odlití ingotu přejde do ingotové hlavy, kde se částečně smísí 
s exotermickým a izolačním zásypem. 

3.1.1   Chemické složení licího prášku 

Thermotect, (prášek na mazání kokil)  

SiO2    34 % 

CaO    4 % 

K2O    2 % 

Na2O    5 % 

Al2O3    15 % 

Fe2O3    8 % 

MgO    2 % 

Ctot   25 % (práškový uhlík) 

L.O.I.    27 % (loss on ignition - ztráta žíháním) 
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Licí prášek se dávkuje v množství cca 1,5 – 2 kg na tunu oceli. Teplota měknutí licího 
prášku je dle výrobce 1 070 °C, teplota tání 1260 °C a tekutost 1 380 °C. Tyto hodnoty již 
naznačují možnost natavení v kovářské peci před samotným tvářením. 

3.2   Vlastnosti exotermického zásypu 

Exotermické zásypy jsou práškové hmoty zabraňující ztrátám tepla z hladiny tekutého 
kovu v otevřených nálitcích, nebo v hlavové části ingotů, čímž usměrňují tuhnutí kovu 
a zabraňují vzniku ředin a staženin v odlitku nebo ingotu. Použití exotermicko-izolačních 
zásypů je nezbytným doplňkem pro ošetření hlav ingotů. Exotermické zásypy navíc samy 
teplo vytvářejí, čímž dojde při kontaktu s roztaveným kovem.  

Aplikace se provádí vhozením přesně stanovené dávky zásypu na hladinu tekutého 
kovu tak, aby byla hladina rovnoměrně pokryta po celé ploše nálitku. Při lití spodem je 
vhodné aplikovat zásyp v okamžiku, kdy kov dostoupí do hlavové části ingotu. Při odlévání 
nálitkem se zásyp aplikuje ihned po skončení lití. Množství zásypu závisí na velikosti plochy 
hladiny kovu v nálitku nebo v hlavě ingotu a celkové době tuhnutí odlitku nebo ingotu. 
Doporučené dávkování je uvedeno v katalogových listech jednotlivých typů exotermicko-
izolačních zásypů. 

3.2.1   Chemické složení exotermického zásypu 

KV-35 (exotermický zásyp) 

Almax    17-23 % 

SiO2    15-20 % 

K2O + Na2O   5-8 % 

Al2O3    35-43 % 

Fe2O3    4-7 % 

NO3    4-8 % 

Fmax   3 % 

Exotermický zásyp se dávkuje po ukončení lití v množství 2 kg na tunu oceli a to 
u ingotů do 40 tun. Nad 40 tun se exotermický zásyp nepoužívá. Během hoření expanduje až 
o 50 %. Po vyhoření zůstává výborně izolující hmota, která společně s ochranným (izolačním) 
zásypem tvoří vlastní ingotovou hlavu. Teplota tavení této ochranné izolace je po zatuhnutí 
dle výrobce minimálně 1400 °C, což by mělo zajistit v průběhu dalšího ohřevu ingotu na 
horní kovací teplotu bezpečnou rezervu před případným natavením. 

3.3   Vlastnosti ochranného izolačního zásypu 

Jako ochranný zásyp se používá přípravek Nermat, nazývaný v praxi častěji triviálním 
označením „rýžové plevy“. Rýžové plevy samy o sobě teplo nevytvářejí a používají se 
k izolaci exotermického zásypu. U ingotů nad 40 tun se používají bez exotermického zásypu, 
jelikož vlastní tepelná kapacita ingotu této velikosti zabezpečí segregaci nečistot i bez 
exotermické reakce. Nermat se vyrábí pražením přírodních rýžových plev v ochranné 
atmosféře. Po vychladnutí ingotu má stabilní tvar a udržuje své izolační vlastnosti 
v nezměněném stavu. Na hladině roztavené oceli tvoří kompaktní vrstvu, která minimalizuje 
absorpci kyslíku a dusíku a váže hliníkové vměstky. Výsledkem používaní je vynikající 
izolace s minimální spotřebou. 
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3.3.1   Chemické složení ochranného zásypu 

Nermat (rýžové plevy) 

SiO2    85-90 % 

K2O + Na2O   2-4 % 

CaO    1-4 % 

Al2O3    1-4 % 

MgO    1 % 

Fe2O3    1 % 

Ochranný zásyp se dávkuje v množství cca 1 - 2 kg na tunu oceli, podle velikosti 
ingotu. Teplota tavení rýžových plev po zatuhnutí je dle výrobce minimálně 1 600 °C. Tato 
hodnota opět zajišťuje spolehlivou rezervu před případným vytečením. 

 
Obr. 7  Aplikovaný ochranný zásyp 

Na obrázku č. 7 je vidět zcela zasypanou ingotovou hlavu. Vlivem vysoké teploty 
ochranný zásyp slinuje a po vytvoření staženiny postupně získá charakteristický tvar, jak je 
vidět na obr. č. 3. 

3.4   Celkové dávkování všech směsí 

Společné dávkování všech tří částí budoucí ingotové hlavy probíhá následujícím 
způsobem. U ingotů do 40 tun se exotermický zásyp dávkuje v množství 2 kg na tunu oceli. 
Izolační zásyp v množství 1 kg na tunu oceli a mazací prášek v množství 1 - 1,5 kg na tunu 
oceli. U ingotů nad 40 tun se dávkuje pouze Nermat a licí prášek. Nermat se dávkuje 
v poměru 2 kg na tunu oceli a licí prášek v poměru 1 - 1,5 kg na tunu oceli.  

Licí prášek Termotect (dříve Eugotherm) se přidává v pětikilových pytlích přímo nad 
hladinou stoupajícího kovu. V průběhu lití se přidává v blíže nespecifikovém množství, 
přičemž je důležité, aby vždy pokrýval celou hladinu stoupajícího kovu. Ochranné zásypy se 
přidávají až po skončení lití. V následujícím odstavci uvádím doslovné znění technologické 
instrukce: 

„Licí prášek v sáčcích se zavěsí na tzv. „rumpál“ ve výšce 20 – 30 cm nad 
pokladenými kartóny. Do jednoho sáčku přijde maximálně 5 kg licího prášku! Pro zavěšení se 
má použít toto množství licího prášku: 

- 10 kg pro ingoty K32 – K73 

- 20 kg pro ingoty K91 – K200 
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Po zalití ingotu je třeba nejprve dosypat dostatečné množství licího prášku na hladinu 
oceli přes síto a až následně sundat rumpál z hlavového nástavce. Další přisypávání licího 
prášku v průběhu odlévání se provádí přes síto.“ 

Z této stati vyplývá, že maximální množství licího prášku není instrukcí nijak 
omezeno a dalšímu přisypávání licího prášku nic nebrání. Obsluha tedy přisypává další 
množství licího prášku podle vlastního uvážení na hladinu stoupajícího kovu, aby byla hladina 
oceli vždy celá zakrytá, jelikož licí prášek má za úkol sloužit nejen k ochraně oceli před 
přístupem vzduchu, ale i k tomu, aby nedošlo při aplikaci ochranného zásypu k přímému 
styku Nermatu s ocelí. 
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4   POPIS OHŘEVU INGOTŮ PŘED KOVÁNÍM 

Ohřev vychladlého ingotu před vlastním kováním se provádí v ohřívací peci při teplotě 
1 180 – 1 250°C, dle jakosti materiálu. Sázecí teplota se u teplých ingotů pohybuje od 800 °C 
do 1 200 °C, dle ekvivalentního rozměru, což je rozhodující rozměr u vsázky nepravidelného 
tvaru, jenž je geometricky vyjádřen jako „vepsaný obvod kruhu v rozhodujícím místě tělesa“. 
Rychlost ohřevu na horní kovací teplotu se pohybuje v rozmezí 30 - 50 °C. Výdrže na horní 
kovací teplotě se pak pohybují od 3 do 50 hodin, opět dle ekvivalentního rozměru. Nebylo 
zjištěno, že by uložení ingotů mělo vliv na vytékání ingotových hlav. K vytékání dochází 
u ingotů uložených uprostřed, na krajích, i v horní řadě, kde hořáky přímo působit nemůžou.  

4.1   Ohřívací pece 

Pro ohřev materiálu se v kovárně VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. používá 
typově různorodá řada komorových vozových pecí. Nosnost vozů se pohybuje od 50 do 
250 tun a jsou uzpůsobeny k ohřevu kombinované vsázky. Podložky na pecním voze dosahují 
výšky až 500 mm. Hořáky jsou umístěny na vnějších stěnách v počtu 10 - 20 kusů, podle 
velikosti pece.  

4.1.1   Technické údaje 

Rozměry: 

• Délka pece:   10 - 12 m 

• Šířka pece:  3 - 4 m 

• Výška pece:  1,5 - 3 m 

• Maximální teplota: 1 300 °C 

Ve vozových pecích se v průmyslových hořácích spaluje zemní plyn o výhřevnosti 
35 - 36 MJ.m-3. Spalování probíhá za přebytku vzduchu n = 1,1. Spalovací vzduch je 
předehříván v centrálním rekuperačním výměníku tepla, který je umístěn v samostatném 
stavebním podzemním objektu. Konstrukce pecí je klasická, s výjezdnou nístějí, která se za 
provozu utěsňuje pomocí pískových uzávěrů. V případě zatečení sklo-keramické „lávy“ do 
těchto uzávěrů dochází k největším škodám, jelikož zde tato směs z důvodu nižší teploty opět 
zatuhne a při následném výjezdu vozu vytrhá pecní litiny i vyzdívku pecních laviček. 

Na obrázku č. 8 je nafocena typická ohřívací komorová vozová pec, vyrobená firmou 
VÍTKOVICE SCHREIER a.s., používaná ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
k ohřevu ingotů. Komorové vozové pece jsou nejčastěji používané pece na ohřev kruhových 
ingotů. Jedinou další typovou možností jsou pece hlubinné, které však nejsou pro současnou 
technologii kování s meziohřevy vhodné. Ohroženou částí pece je proto především pecní vůz 
a jeho uzávěry.  



 

Obr. 8  Vozová pec 

Pece jsou vybaveny 
pece mezi nístějí a materiálem
Tyto hořáky jsou vybaveny zapalovacím ho
automatikou. Jednotlivé hoř
k průtoku zemního plynu 10:1 [m
tlak plynu a vzduchu před ho
prostoru jsou měřeny pomocí 
odcházejících spalin je měř
Dodržované teplotní pole ± 10°C zaru

4.2   Hlavní typy a rozmě

Ve Vítkovicích se odlévají ingoty 
200 tun. Tato diplomová prác
nosnou část výrobního programu
Vytékání ingotových hlav u malých ingot
statistika zaměřena na ingoty od 20 tun výše

Ve Vítkovicích se odlévá 14 hlavních typ
se ještě dále dělí podle tvaru jednotlivých 
rozdělení dle hmotnosti dosta
nachází v příloze č. 1. 

4.2.1   Uložení v peci 

Ingoty se ukládají v
tvoří menší ingoty, ty se sadí 
na dva spodní. Ingoty se ukládají 
stranu. Velké ingoty se sadí pouze 
se nikdy nesadí napříč, takže p
Uložení ingotů v kovárenské peci je vid

 

Pece jsou vybaveny vysokorychlostními hořáky BLOOM, umístě
materiálem. Nehrozí tedy nebezpečí přímého působení plamene na vsázku. 

áky jsou vybaveny zapalovacím hořákem, ionizačním snímač
automatikou. Jednotlivé hořáky byly seřízeny na výkon 100 kW při pomě

ního plynu 10:1 [m3.m-3]. Tento spalovací poměr platí ovšem pouze pro daný 
řed hořáky, při kterých byly hořáky seřízeny. 

ěřeny pomocí šesti termočlánků (CrNi-Ni) umístěných v
ích spalin je měřena dvěma termočlánky (CrNi-Ni) v odtahových kanálcích. 

Dodržované teplotní pole ± 10°C zaručuje řidící systém Allan Bradley. 

Hlavní typy a rozměry ingotů 

Ve Vítkovicích se odlévají ingoty kruhového a polygonového typu, ve váze 
práce se bude věnovat především polygonovým ingot

ást výrobního programu. Z tohoto typu se odlévají ingoty váhy 
Vytékání ingotových hlav u malých ingotů nepůsobí provozu větší potíže

ena na ingoty od 20 tun výše. 

Ve Vítkovicích se odlévá 14 hlavních typů ingotů, ve velikostech od 20 do 190 tun. Ty 
lí podle tvaru jednotlivých částí těla a hlavy, ale pro pot

dostačující. Podrobnější specifikace typů a rozmě

v jedné řadě hlavami směrem ke dveřím, nebo k
ty se sadí v několika řadách nad sebou, a to tak, že h

Ingoty se ukládají vždy dva vedle sebe, třetí se dává na ně
se sadí pouze v jedné vrstvě a to hlavami k vratům,
ř č, takže přímé působení hořáků na ingotovou hlavu 

kovárenské peci je vidět na obrázku č. 9. 
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ětší potíže, proto bude 

velikostech od 20 do 190 tun. Ty 
la a hlavy, ale pro potřeby této práce je 

a rozměrů všech ingotů se 

, nebo k odtahu. Výjimku 
a to tak, že horní ingot se ukládá 

etí se dává na ně s hlavou na opačnou 
ům, nebo odtahu. Ingoty 

na ingotovou hlavu je vyloučeno. 
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Obr. 9  Uložení ingotů v peci 

4.3   Ohřev ingotů 

Náhřevy a výdrže ingotů se liší podle velikosti a jakosti jednotlivých typů, což určuje 
rychlost náhřevu a dobu výdrže. Dalším důležitým prvkem je rozdělení ingotů na „teplé“ 
a „studené“, přičemž hranicí je 500 °C povrchové teploty. Teplé ingoty se dle rozměrů 
a jakosti sadí do teploty 600 – 1 200 °C, ingoty studené se sadí do teploty cca 300 °C 
a ohřívají se s využitím vyrovnávacích prodlev. Dlouhé setrvání na horní kovací teplotě by 
mohlo být jednou z možností vytékání hlav ingotů. 

K ohřevu ingotů po příchodu z ocelárny slouží ohřívací diagramy, kde jsou uvedeny 
teploty sázení, rychlosti náhřevů a doby výdrží na HKT. U zvláštních jakostí existují 
i speciální režimy. Pro tuto diplomovou práci je důležité zmapovat náhřev a výdrž 
ohřívaných ingotů na HKT. Rychlost ohřevu a doba výdrže na HKT může mít vliv na 
chování ingotové hlavy, přičemž obecně platné jsou především následující technologické 
pokyny, shrnuté podrobněji v příloze č. 2. 

a) Ingoty, u nichž povrchová teplota při sázení neklesne pod 700°C. 

Veškeré ohřevy se v tomto případě provedou vložením ingotu do pece vyhřáté na 
HKT (platí jen pro materiály skupiny ohřevu I a II), přičemž: V případě, že je teplota povrchu 
při sázení nad 800 °C, doby prodlevy na HKT se provedou dle přílohy č. 2. V případě, že je 
teplota povrchu při sázení v rozmezí teplot 700 – 800 °C, se prodlužují o 50 % od ingotu 
8K10 a větší. 

b) Ingoty s povrchovou teplotou 500 – 700 °C. 

Je-li ingot s povrchovou teplotou 500 – 700 °C určen k okamžitému kování, tj. 
minimální doba nutná na náhřev a výdrž na HKT, teplota sázení a způsob náhřevu je určen 
v příloze č. 2. Není-li předpoklad okamžitého kování ingotu po sázení, tj. po minimální době 
nutné na náhřev a výdrž na HKT, vloží se do pece s teplotou 800 ± 50 °C. Před vlastním 
kováním se postupným náhřevem ohřeje na HKT, nebo se může přeložit do pece s HKT, 
přičemž minimální doby výdrže na kovací teplotě jsou stanoveny v příloze č. 2. Doba výdrže 
ingotu na teplotě 800 ± 50 °C nesmí překročit 100 hodin. 

Ingoty, u nichž není rozhodnuto o termínu kování, se vkládají do pece s teplotou 
600 ± 50 °C. Doby výdrže na teplotě 600 ± 50 °C udává příloha č. 2. Ohřev na horní kovací 
teplotu se v tomto případě provádí ve dvou stupních, nejprve přeložením do pece s teplotou 
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800 ± 50 °C a po výdrži přeložením do pece s horní kovací teplotou. Nebo se ohřev provádí 
postupným náhřevem v jedné peci s výdrží na 800 ± 50 °C a pak postupným náhřevem 
a výdrž na HKT. Rychlosti náhřevů se volí dle výkonu pece. Doba výdrže na teplotě 
800 ± 50°C je daná dle přílohy č. 2, stejně jako výdrž na horní kovací teplotě. Maximální 
doba výdrže na teplotách 600 ± 50 °C a 800 ± 50 °C nesmí v součtu překročit 10 dní. 

4.3.2   Teplotní pole ingotu při ohřevu na HKT 

Jednou z možností, jak zkoumat vliv ohřevu na keramickou směs v ingotové hlavě je 
simulace teplotního pole samotného těla ingotu při ohřevu. Pomocí programu SYSWELD 
byla provedena simulace rozdílu teploty mezi středem a povrchem ingotu při nejdelším 
možném ohřevu, 49 hodin. Vzhledem k symetrii uspořádání kokil byla simulace provedena na 
polovině sestavy. Z geometrie ingotu a celé sestavy byl zpracovaný 3D model, který byl 
rozdělen v ose vtokového kůlu. Byla vytvořena povrchová síť a následně vygenerována 
objemová výpočtová síť.  

Na obrázcích č. 10 až 13 je zobrazena simulace teplotního pole ohřívaného ingotu. 
První dva snímky (10 a 11) zobrazují teplotní pole v době náhřevu na HKT, druhé dva snímky 
(12 a 13) pak fázi vyrovnávací. Ani po 49 hodinách ohřevu nepřekročila žádná část ingotu 
teplotu 1150 °C, tedy teploty, která by dle výrobce zásypů neměla znamenat ohrožení teploty 
likvidu žádné ze složek zásypových hmot. 

 

Obr. 10  Simulace teplot povrchu a středu (program SYSWELD) 

Obrázek č. 10 znázorňuje teplotní pole ingotu při nasazení do ohřívací pece. Tato 
teplota je závislá především na době dopravy ingotu z ocelárny. Teplota povrchu 
simulovaného ingotu poklesla pod 500 °C a teplota středu klesla pod 900 °C. Rychlost 
náhřevu na vyrovnávací teplotu je cca 30 °C za hodinu. 
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Obr. 11  Simulace teplotního pole po 17 hodinách ohřevu (program SYSWELD) 

Na obrázku č. 11 je vyobrazena fáze náhřevu ingotu na vyrovnávací teplotu 840 °C, 
včetně 10 hodinové výdrže na této teplotě. Rychlosti náhřevů a doby výdrží jednotlivých 
ingotů určuje technolog tváření. Teplotní pole středu ingotové hlavy se v této fázi ohřevu 
pohybuje kolem 820 °C. 

 

Obr. 12  Simulace teplotního pole po 33 hodinách ohřevu (program SYSWELD) 

Na obrázku č. 12 je vyobrazena závěrečná fáze náhřevu ingotu na HKT. Rychlost 
ohřevu na HKT byla cca 20 °C za hodinu. Teplota povrchu na konci náhřevu stoupla na 
1 123 °C. 
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Obr. 13  Simulace teplotního pole po 49 hodinách ohřevu (program SYSWELD) 

Na obrázku č. 13 je vyobrazena závěrečná fáze ohřevu ingotu v době ukončení ohřevu 
na HKT. Teplota povrchu ingotové hlavy začíná dosahovat teplot kolem 1 145 °C. V kapitole 
č. 8.3 uvidíme na snímcích z termokamery, jak se chová odebraný materiál z ingotové hlavy 
při těchto teplotách na termické analýze. 

Simulace teplotního pole proběhla ve dnech 10 - 11. 10. 2009 ve VÍTKOVICÍCH 
HEAVY MACHINERY a.s. a byla publikována v odborném tisku pod názvem: Praktické 
využití numerické simulace při řešení problémů lití ingotů a jeho dalšího zpracování. Pro tuto 
diplomovou práci byla použita se svolením autorů. [1] 
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5   STATISTIKA VYTÉKÁNÍ INGOTOVÝCH HLAV 

Pro potřeby této diplomové práce byla zpracována celoroční statistika případů 
vytečení ingotových hlav. Ve sledovaném období jednoho roku bylo odlito 549 ingotů 
velikosti K 27 - K 190. Podle záznamů pecních listů došlo v této době k 38 závažnějším 
případům vytečení ingotové hlavy (viz tabulka č. 1), což činí 6,92 % výroby a současně bylo 
zjištěno následující procentuální zastoupení případů vzhledem k velikosti jednotlivých ingotů:  

Tab. 1  Případy vytečení ingotových hlav 

Typ ingotu
Počet 

případů 
(ks)

Počet 
ingotů 

(ks)

Procento 
případů z 
celkového 
počtu (%)

Podíl typu 
ingotů na 
celkové 

skladbě (%)

Počet 
vytečení 

vzhledem k 
typu ingotu 

(%)
K 27 5 121 13,16% 22,04% 4,13
K 34 7 104 18,42% 18,94% 6,73
K 43 3 35 7,89% 6,38% 8,57
K 48 4 95 10,53% 17,30% 4,21
K 50 1 13 2,63% 2,37% 7,69
K 54 0 4 0,00% 0,73% 0,00
K 58 5 64 13,16% 11,66% 7,81
K 64 4 27 10,53% 4,92% 14,81
K 73 2 17 5,26% 3,10% 11,76
K 91 2 19 5,26% 3,46% 10,53
K 110 1 6 2,63% 1,09% 16,67
K 118 3 21 7,89% 3,83% 14,29
K 160 1 18 2,63% 3,28% 5,56
K 190 0 5 0,00% 0,91% 0,00
Celkem 38 549 6,92  

Nejčastěji vytékají hlavy ingotů velikosti K 34, K 27 a K 58. To odpovídá jejich 
relativně vysokému počtu ve výrobní skladbě. Výsledkem statistiky není žádná souvislost 
mezi velikostí ingotu a vytékáním hlavy, jelikož procentuální množství případů přibližně 
odpovídá procentuálnímu množství typů ingotů v celoroční skladbě lití. Toto množství se 
však stále mění podle zakázkové náplně a do budoucna je obtížné ho odhadnout. 

V tabulce č. 1 je vyjádřen procentuální skladba vytečení ingotových hlav vzhledem 
k celkovému počtu a velikosti ingotů. I přesto, že jde o záznamy vytečení po dobu jednoho 
roku, není zde přímá souvislost mezi jednotlivými typy ingotů a počtem vytečení. Žádný typ 
ingotu se výrazně statisticky neodlišuje, naopak vše odpovídá náhodnému rozmístění případů. 
Ingot typu K 34 se sice podílí na počtu vytečení 18,42 procenty, ale vzhledem k počtu 
odlitých ingotů tohoto typu se jedná jen o 6,73 procent. Naopak ingot K 110 se podílí na 
počtu vytečení jen 2,63 procenty, ale vzhledem k počtu odlitých ingotů tohoto typu to činí 
16,67 procenta. 
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Obr. 14  Relativní četnost vytečení ingotů podle velikosti 

Z grafu na obrázku č. 14 dále vyplývá, že nejvíce náchylné na vytékání jsou ingoty 
K 110, K 64 a K 118. Relativní a absolutní počet vytečení však tuto teorii vyvrací. Když se 
podíváme na složení jednotlivých ingotů v celkové skladbě výroby, zjistíme, že existuje 
závislost mezi počty případů a jejich skladbou ve výrobním programu. V následujících 
grafech na obrázcích 15 a 16 je znázorněn podíl vyteklých ingotů na celkové výrobě a podíl 
jednotlivých případů na celkovém počtu vytečení. 

 

Obr. 15  Podíl vyteklých ingotů na celkové skladbě výroby 
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Obr. 16  Podíl jednotlivých případů na celkovém počtu vytečení 

Z obou grafů je vidět zřejmá závislost mezi procentem případů vytečení ingotové 
hlavy z celkového počtu vytečení a podílu jednotlivých ingotů na skladbě výroby. To ukazuje 
na zřejmý vztah mezi absolutním i relativním množstvím případů. Tato závislost je 
znázorněna na grafu obrázku č. 17. 

 

Obr. 17  Graf závislosti mezi hmotností ingotu a délkou výdrže na HKT 
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Ze všech tří předchozích grafů (obr. 15 až obr. 17) vyplývá, že na vytékání ingotových 
hlav nemá vliv ani velikost ingotu, ani jeho procentuální množství ve výrobním programu. 
Důvody vytečení zásypové směsi tedy jsou především v chemickém složení různých složek 
ingotové hlavy, respektive ve vzniklém procentuálním složení směsi oxidů. Toto složení není 
vždy stejné, na poměr jednotlivých složek má značný vliv obsluha, která jednotlivé složky 
dávkuje. Skutečnému složení ingotové hlavy se věnuje následující kapitola. 
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6   SLOŽENÍ INGOTOVÉ HLAVY 

Složení soustavy tvořené třemi složkami se zjišťuje pomocí trojúhelníkového pravidla, 
tedy vedením dvou rovnoběžek z daného bodu se dvěma hranami trojúhelníka a odečtením 
poměrů na třetí hraně trojúhelníka. Mísením tří soustav mohou vzniknout pouze systémy 
ležící uvnitř trojúhelníka tvořeného ze tří výchozích systémů. Tento způsob znázorňování 
(podle Roosebooma) platí i pro obecný trojúhelník. Tímto způsobem se zjišťuje rovnováha 
sestávající ze tří fází. Jelikož je však celkové množství oxidů, vstupujících do taveniny příliš 
velké, není možné vypočítat teplotu likvidu teoreticky a bude muset být provedena 
experimentální termická analýza odebraných vzorků. 

6.1   Množství vstupních surovin 

U ingotů do 40 tun se používá exotermický zásyp KV 35 a dávkuje se po skončení lití 
v poměru cca 2 kg prášku na tunu oceli. Na exotermickou směs se sype izolační vrstva 
Nermatu (rýžové plevy) ve vrstvě cca 2 - 3 cm, celkově v poměru 1 kg na tunu oceli. U ingotů 
nad 30 tun se pak používají pouze rýžové plevy v poměru 2 kg na tunu oceli. Dávkování 
ochranných zásypů se řídí samostatnou technickou instrukcí.  

Zavěšování licích prášků provádí odlévač přibližně jednu hodinu před samotným 
odléváním oceli. Výška zavěšení je 15 - 20 cm, podle typu ingotu. Celkově by nemělo 
množství licího prášku překročit 1,5 kg na tunu oceli. Ostatní ochranné zásypy se přidávají až 
po odlití ingotu, na hladinu tuhnoucího kovu. V tabulce č. 2 je uvedeno množství zásypové 
směsi vzhledem k velikosti ingotu. 

Tab. 2  Tabulka hmotnosti zásypových složek 

Typ ingotu
Hmotnost 
ingotu (kg)

KV-35 (kg)
Nermat 

(kg)
Termotect 

(kg)
Celkem

K 27 24 200 48,4 24,20 36,30 108,90
K 34 31 300 62,6 31,30 46,95 140,85
K 43 39 600 0 79,20 59,40 138,60
K 50 45 800 0 91,60 68,70 160,30
K 54 49 900 0 99,80 74,85 174,65
K 58 55 000 0 110,00 82,50 192,50
K 64 58 800 0 117,60 88,20 205,80
K 73 68 000 0 136,00 102,00 238,00
K 91 87 500 0 175,00 131,25 306,25
K 109 103 000 0 206,00 154,50 360,50
K 118 109 400 0 218,80 164,10 382,90
K 137 131 500 0 263,00 197,25 460,25
K 160 156 000 0 312,00 234,00 546,00  
 

Složení ingotové hlavy se liší podle velikosti ingotu. Ve sledovaném vzorku se 
aplikace exotermického zásypu týká pouze dvou nejmenších ingotů. U ostatních ingotů se 
používá pouze zásyp ochranný. Celková hmotnost smíchaných složek může u největších 
ingotů dosahovat až půl tuny. Po odlití se vlivem rozdílných hustot může dostat mazací prášek 
až k povrchu zásypu ochranného. 



 

Obr. 18  Grafické zobrazení množství 
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Tab. 3  Případy vytečení ingotových hlav I 

Datum 
vytečení

Číslo 
tavby

Typ 
ingotu

Váha 
ingotu 

(kg)
Hutní označení

Třída 
oceli

1.8.2011 42 508 K 91 87 500 C 35 E 12
25.8.2011 52 587 K 137 131 500 C-Mn 11

2.9.2011 52 637 K 109 103 000 Low Alloy Steel 16
8.9.2011 52 672 K 137 131 500 C-Mn 11
8.9.2011 52 700 K 34 31 300 C 45 12

12.9.2011 52 713 K 109 103 000 28Mn6 13
18.9.2011 52 759 K 137 131 500 C-Mn 11

17.11.2011 53 100 K 91 87 500 C 60 12
23.11.2011 53 152 K 137 131 500 C-Mn 11
28.11.2011 53 205 K 73 68 000 C 45 12  

Následující tabulka č. 4 je pokračováním tabulky č. 3. Znázorňuje rozdíly mezi 
teoretickým a skutečným množstvím licího prášku a ochranného zásypu. Teoretické množství 
předepisuje směrnice, skutečné množství je odečteno z provozních záznamů. 

Tab. 4  Případy vytečení ingotových hlav II 

Typ 
ingotu

Teor. 
množství 
prášku 

(kg)

Skutečné 
množství 
prášku 

(kg)

Rozdíl 
(%)

Teor. 
množství 
zásypu 

(kg)

Skutečné 
množství 
zásypu 

(kg)

Rozdíl 
(%)

K 91 132 115 87,45% 175 100 57,14%
K 137 197 220 111,53% 263 140 53,23%
K 109 155 220 142,39% 206 155 75,24%
K 137 197 200 101,39% 263 140 53,23%
K 34 47 30 63,90% 31 30 95,85%
K 109 155 155 100,32% 206 130 63,11%
K 137 197 170 86,19% 263 140 53,23%
K 91 132 120 90,91% 175 104 59,43%
K 137 197 180 91,37% 263 150 57,03%
K 73 102 130 127,45% 136 122 89,71%  

Z deseti případů vytečení ingotové hlavy byl u osmi případů zjištěn výrazný nepoměr 
mezi mazacím práškem a ochranným zásypem. Doposud se předpokládalo, že vytékání 
způsobuje velké množství licího prášku, ale sledování ukazuje na opačnou možnost. Malé 
množství ochranného zásypu nedokáže udržet licí prášek v hlavě ingotu a umožňuje vytékání. 
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Na obrázku č. 20 je vidět, že množství ochranných zásypů je ve skutečnosti mnohem 
nižší, nežli doporučuje směrnice. Ve většině případů klesá až k 50 % a jen v jednom případě 
bylo množství dodrženo. Z této statistiky se tedy zdá být pravděpodobné, že na případech 
vytečení se ani tak nepodílí velké množství licího prášku, jako spíše nedostatečné množství 
ochranného zásypu, který by měl licí prášek podržet v ingotové hlavě. 
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7   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V měsíci srpnu ruku 2011 došlo k odběru zkušebních vzorků zatuhlé keramické hmoty 
z hlav tří ingotů na kovárně VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Důvodem odebrání 
vzorků bylo provedení rentgenové difrakční analýzy ke zjištění jednotlivých mineralogických 
složek vzorku, dále rentgenové fluorescenční analýzy ohledně množství jednotlivých složek 
a nakonec roztavení vzorku v elektrické peci, za stálého snímání termokamerou, ke zjištění 
skutečné teploty likvidu. Na následujícím obrázku č. 21 je vyfocena ingotová hlava s detailem 
místa po odebrání vzorku.  

 

Obr. 21  Ingotová hlava před odebráním vzorku 

Vzorky byly odebrány ze tří ingotů na Kovárně NS 340 Vítkovice. První dva vzorky 
byly odebrány z vychlazených ingotů po vystripování, ještě před nasazením do kovárenské 
pece, a to ze středu ingotové hlavy. Třetí vzorek byl odebrán u lisu, kde vypadl po první 
kovářské operaci, tedy prošel celým ohřevem na HKT a nevytekl v peci. Níže uvedené 
analýzy byly provedeny za finančního přispění oddělení technického rozvoje VÍTKOVICE 
HEAVY MACHINERY a.s. Před vlastními analýzami byla provedena úprava vzorků, tj. mletí 
pro RTG analýzu a tvarová úprava pro termoanalýzu. 

Vzorky byly homogenizovány mletím ve vibračním mlýně a rozděleny do tří skupin, 
na provedení rentgenové difrakční analýzy, rentgenové fluorescenční analýzy a termické 
analýzy. Byly označeny jako vzorky A (2921/11), B (2922/11) a C (2923/11). Vzorky 
A a B prošly jen jednou fázovou přeměnou, vzorek C prošel dvěma fázovými přeměnami. Na 
obrázku č. 22 jsou nafoceny odebrané vzorky z vychlazeného ingotu. Již při bližším pohledu 
je jasně patrná sklovitá amorfní struktura této směsi. Ta by se dle očekávání měla chemicky 
i mechanicky chovat jako sklo, což následující analýzy potvrdily. 
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Obr. 22  Odebrané vzorky 

7.1   Rentgenová difrakční analýza 

Pomocí rentgenové (RTG) difrakční analýzy se určuje fázové složení látek. Jedná se 
o kvantitativní metodu, tedy o vyjádření přítomnosti hledaného popsaného mineralogického 
útvaru a pouze naznačeným množstvím zastoupení. RTG difrakční analýza je založena na 
měření intenzity a rozložení difraktovaných (zesílených) svazků primárního rentgenového 
záření. Tento jev nastává u každého zkoumaného minerálu pod jiným úhlem, tedy každý 
minerál má jedinečné uspořádání rozhodujících odrazových ploch. Záznamem paprsků 
rozptýlených na elektronových obalech atomů vzorku získáváme difrakční obraz.  

Atomy každého krystalu protínají jednotkový souřadnicový systém v jedinečných 
polohách, vyjádřených pomocí pomyslných rovin. Rentgenové záření na elektronových 
obalech atomů v těchto rovinách interferuje a dochází k jeho zesílení. Pro vznik interference 
je důležitý dráhový rozdíl dvou paprsků odražených od sousedních atomových rovin 2d.sin Θ, 
který se musí rovnat celočíselnému násobku vlnových délek λ. Podmínku zesílení udává 
Braggova rovnice. 

λ.sin.2 nd =Θ      (1)         (1) 

Kde d je vzdálenost mezi rovinami mřížky (mm), 

Θ - úhel, pod kterým dopadá RTG záření na danou rovinu (°), 

 λ - vlnová délka dopadajícího RTG záření (nm), 

 n - číselný násobek (1). 

Rentgenová difrakční analýza byla provedena na přístroji BRUKER D8 ADVANCE 
typ (theta/2theta) vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. Na obrázku č. 23 je 
zachycen pohled na kobaltovou lampu a detektor VANTEC. 
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Obr. 23  Přístroj BRUKER D8 ADVANCE 

 
K určení poloh difrakčních linií na registrovaných rentgenových záznamech byl použit 

software DIFFRAC plus BASIC (Bruker AXS.). Pro určení fází byla použita databáze PDF-2 
RELEASE 2004 (ICCD). [16] 

7.2   Rentgenová fluorescenční analýza 

Rentgenová fluorescenční metoda je nejběžněji využívanou metodou chemické 
analýzy keramických materiálů. Jedná se o kvalitativní analýzu, čili dokáže určit procentuální 
množství zkoumaných nerostů. Na rozdíl od jiných instrumentálních metod (AAS, OE ICP) 
nevyžaduje převod vzorků do roztoku. Metoda je založena na měření a vyhodnocování 
sekundárního (fluorescenčního) rentgenového záření emitovaného vzorkem. Analyzovaný 
vzorek (K) je připraven nejčastěji ve formě lisované tablety nebo tavené perly. Primární 
rentgenové záření, emitované rentgenovou lampou, dopadá na vzorek, kde vyrazí elektrony 
z vnitřních elektronových hladin na energeticky bohatší hladiny.  

Tento stav je nestálý a dochází ke zpětnému návratu elektronů na hladiny s nižší 
energií, přičemž přebytek energie se vyzáří ve formě fotonů, které svou energií odpovídají 
přítomným prvkům. Vznikne tak RTG emisní spektrum, ve kterém jsou obsaženy 
charakteristické čáry každého prvku obsaženého ve vzorku. Toto záření dopadá na analyzující 
krystal, od kterého se dále odráží do detektoru (D). Měření se provádí s využitím 
rentgenových fluorescenčních spektrometrů, které jsou vybaveny vlnově disperzním 
detektorem. Schéma RTG fluorescenčního analyzátoru je vyobrazeno na následujícím 
obrázku č. 24. [16] 
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Obr. 24  Schéma RTG fluorescenčního analyzátoru 

 
Legenda: 
R rentgenová lampa 
K vzorek 
L kolimátory 
AK analyzující krystal 
D detektor 

 

7.3   Termická analýza 

Jedná se o soubor analytických metod, které sledují změny minerálů při měnící se 
teplotě. Vzorek ve formě tablety o přesně definované hmotnosti je v platinovém kelímku 
zvolna ohříván až na teploty kolem 1 200 °C a všechny endotermické a exotermické reakce ve 
vzorku jsou zaznamenávány pomocí změny hmotnosti vzorku. Metodami termické analýzy 
jsou sledovány reakce probíhající při zahřívání vzorku studovaného minerálu (např. 
dehydratace, oxidace, tepelná disociace, krystalizace, tání, přeměny polymorfních 
modifikací). Tyto procesy jsou vždy doprovázeny změnou hmotnosti vzorku, respektive 
uvolňováním nebo pohlcováním energie (tepla).  

Pro potřeby této diplomové práce byla provedena termická analýza bodu tání práškové 
směsi. Prášková směs byla vylisována do tablety a ohřívána v elektrické peci za současného 
snímání termokamerou. Rozhodujícím činitelem při zkoumání výsledků této analýzy je stupeň 
smáčení natavené tablety. Vyhodnocení série fotografií zde probíhá vizuálně, kdy při 
naměřené teplotě vidíme, jak se vlivem povrchového napětí vznikající kapalné fáze mění tvar 
tablety. V závislosti účinku povrchového napětí roztaveného vzorku se mění stupeň smáčení 
vzniklé taveniny. [16] 

 

  



 

8   VÝSLEDKY ANALÝZ
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a) Sklo       b) Tridymit 

 
Obr. 27  Schéma amorfní a krystalické modifikace SiO2 
 

8.2   Výsledky rentgenové fluorescenční analýzy 

Z tabulky č. 5 je zřejmé, že mezi chemickým složením vzorků odebraných ze 
studených ingotů před nasazením do kovářské pece a vzorkem, který prošel ohřevem na HKT, 
je značný rozdíl. Tento rozdíl je příliš velký na to, aby mohl být vysvětlen transformačními 
procesy při fázových přeměnách, a může tedy být vysvětlen pouze dvojím způsobem. Buď 
došlo k rozdělení na jednotlivé vrstvy podle jejich hustoty již při chladnutí ingotu v kokile, 
nebo došlo k chybnému dávkování směsí.  

Výsledek rentgenové fluorescenční analýzy v porovnání s RTG difrakční analýzou 
ukazuje, že zatímco odebrané vzorky ingotové hlavy po vychladnutí odlitého ingotu jsou 
amorfního složení, tentýž zásyp, který prošel ohřívací pecí, obsahuje krystalické fáze SiO2 ve 
formě tridymitu a změněné procentuální množství složek. Toto by však nemělo mít tak 
zásadní vliv na změněné procentuální množství oxidů.  

Tab. 5  Chemické složení vzorků 

Vzorek A Vzorek B Vzorek C

SiO2 53,31 52,13 77,72

Al2O3 19,95 19,54 4,33

Na2O 6,21 5,40 4,23

Mg0 1,93 2,09 0,73
CaO 4,66 4,27 1,70
MnO 8,18 7,87 1,14

Fe2O3 4,01 7,13 7,20

K2O 1,56 1,58 2,07

Výsledek RTG flourescenční analýzy (%)

 

Vzorky A a B obsahují cca 52 – 53 % SiO2 a cca 20 % Al2O3 v amorfní fázi, jedná se 
tedy o typickou skelnou strukturu. Vzorek C, který prošel ohřívací pecí a byl odebrán až u lisu 
po první kovářské operaci, obsahuje již cca 78 % SiO2 a obsah Al2O3 u něj poklesl pod 5 %. 
Vznik krystalické fáze vlivem ohřevu ingotu na HKT však vysvětluje změnu chemického 
složení jen částečně. V Nermatu, který by měl tvořit vrchní vrstvu, je dle údajů výrobce 
maximálně 4 % Al2O3. Jediná složka zásypů u těžkých ingotů, která by mohla vnést do směsi 
takové množství Al2O3, aby se blížilo 20 %, je licí prášek Thermotect. 
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Hustota tekutého licího prášku je dle výrobce 0,57 g.cm-3, zatímco měrná hmotnost 
Nermatu v tuhém stavu je 0,166 g.cm-3. Při aplikaci ochranného zásypu se postupuje tak, že 
po odlití ingotu je na hladině tekutého kovu už zcela roztavený licí prášek, a to ve vrstvě od 
5 do 10 cm, podle velikosti ingotu. Na ten se pak aplikuje ochranný zásyp, který je naopak 
v tuhém skupenství, přibližně ve stejné vrstvě. Tím se při tuhnutí ingotu vytváří ložisko licího 
prášku ve středu ingotové hlavy, která vlivem nižší hustoty tuhé oceli chladne 
v trychtýřivitém tvaru. Ochranný zásyp se vlivem vzniku staženiny rozprostře na větší plochu, 
čím se ložisko licího prášku může dostat až k povrchu, jak je možno vidět na obr. č. 21. Proto 
bylo při odběru vzorků A a B ze středu horní vrstvy u ingotu před kováním přítomno větší 
množství Al2O3 a jejich složení odpovídá licímu prášku, zatímco po odběru vzorku C u lisu se 
toto množství značně snížilo a odpovídá naopak chemickému složení Nermatu, jelikož tento 
vzorek byl odebrán až po tváření. 

8.3   Výsledky termické analýzy 

Poslední analýzou, která měla za cíl experimentálně zjistit skutečnou teplotu likvidu 
odebraných vzorků, byla termická analýza. Termická analýza proběhla dne 7. 12. 2011. Ze 
série fotografií byly u každého vzorku vybrány čtyři snímky, které jsou rozhodující pro určení 
jednotlivých fází změny skupenství.  

 
Vzorek A 
 
a) 1050 °C          b) 1080 °C 

 
c) 1095 °C         d) 1125 °C 

 
Obr. 28  Série snímků z termoanalýzy vzorku A 

Na sérii snímků z obrázku č. 28 vidíme postupné natavování analyzovaného vzorku 
v intervalu teplot 1 050 – 1125 °C. Při teplotě 1 050 °C (28/a) jsou ještě rozeznatelné hrany 
tablety. Při teplotě 1 080 °C (28/b) již dochází k natavení okrajů vzorku. Na obr. č. 28/c již 
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můžeme rozeznat změnou celého tvaru tablety, kdy je většina vzorku v kapalném skupenství 
a obr. 28/d ukazuje, že k maximálnímu úhlu smáčení došlo při teplotě 1 125 °C. 

 
Vzorek B 
 
a) 1 000°C         b) 1 050 °C 

 
c) 1 062°C         d) 1 070 °C 

 
Obr. 29  Série snímků z termoanalýzy vzorku B 

Na sérii snímků z obrázku č. 29 vidíme postupné natavování analyzovaného vzorku 
v intervalu teplot 1 000 – 1070 °C. Při teplotě 1 050 °C (29/a) jsou ještě rozeznatelné hrany 
tablety. Při teplotě 1 050 °C (29/b) již dochází k natavení okrajů vzorku. Na obr. č. 29/c 
můžeme rozeznat změnou celého tvaru tablety, kdy je již většina vzorku v kapalném 
skupenství a obr. č. 29/d ukazuje, že k maximálnímu úhlu smáčení došlo při teplotě 1 070 °C. 
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Vzorek C 
 
a) 1 000°C         b) 1 100 °C 

 
c) 1 200°C          d) 1 300 °C 

 
Obr. 30  Série snímků z termoanalýzy vzorku C 

V sérii snímků z obrázku č. 30 vidíme postupné natavení analyzovaného vzorku 
v intervalu teplot 1 000 – 1070 °C. Při teplotě 1 050 °C (30/a) jsou ještě rozeznatelné hrany 
tablety. Při teplotě 1 100 °C (30/b) již dochází k natavení okrajů vzorku. Na obr. č. 30/c 
můžeme rozeznat změnou celého tvaru tablety, kdy je již většina vzorku v kapalném 
skupenství a obr. č. 30/d ukazuje, že k maximálnímu úhlu smáčení došlo při teplotě 1 300 °C. 

8.4   Celkové vyhodnocení všech tří analýz 

Z termické analýzy vyplývá, že vzorek C, který prošel celým ohřevem na HKT a byl 
odebrán až při první kovářské operaci u lisu (tudíž nevytekl v peci), snáší teploty o cca 100 °C 
vyšší, než vzorky A a B, odebrané před nasazením do kovárenské pece. Z kapitoly 8.1 víme, 
že ohřevem na HKT, při teplotách kolem 1 200 °C, s dobou výdrže kolem 10 hodin, dochází 
ke vzniku krystalické fáze, kdy je amorfní sklo fázově přeměněno v krystalický tridymit. 
Jelikož vzorek C nevytekl v peci, ale vydržel v hlavě ingotu až k první kovářské operaci, lze 
usuzovat, že zásypová hmota se při ohřevu na HKT může chovat dvojím způsobem. Jestliže 
amorfní sklokeramická hmota obsahuje množství Al2O3 blízké chemickému složení 
Themotectu, dojde k jejímu vytečení - teplota likvidu byla termickou analýzou zjištěna 
v rozmezí 1 070 – 1 090 °C. Jestliže se chemické složení blíží složení Nermatu, k vytečení 
nedojde. 

Na snížení teploty likvidu má tedy vliv především chemické složení zásypu. Je to dáno 
množstvím vstupních surovin, přičemž při chladnutí ingotu v kokile, ve vertikální poloze, 
dochází ještě za tekutého stavu licího prášku k segregaci nepromísených složek obou zásypů. 
Ochranný zásyp nejprve svou vahou tlačí tekutý licí prášek do středu hlavy, kde, jak ocel 
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postupně krystalizuje, vzniká vlivem smršťování oceli staženina (tzv. lunkr). Tam dojde 
k vytvoření ložiska licího prášku, zatímco ochranný zásyp postupně sline a zhutní se. Licí 
prášek (stále ještě v tekutém stavu, z důvodu nejnižší teploty solidu) je v konečné fázi 
chladnutí ingotu nakonec vytlačen vahou slinutého ochranného zásypu, klesajícího po 
stranách, zpět směrem k povrchu, kde vytvoří podpovrchové ložisko. Tím se i vysvětluje, proč 
byly první dva vzorky, odebrané z povrchu, bohaté na Al2O3, který je obsažen především 
v licím prášku. U třetího vzorku se chemické složení více blížilo složení Nermatu, jelikož šlo 
o vzorek z první kovářské operace, tedy z protvářené ingotové hlavy.  

Rekrystalizace SiO2 na tridymit je naopak jevem nevýznamným a dochází k ní při 
ohřevu křemenného skla na teploty nad 840 °C, aniž by zásadně měnila teplotu likvidu. Závěr 
ze všech tří analýz tedy zní: Zvýšené množství licího prášku v porovnání s nedostatečným 
množstvím ochranného zásypu vede při trychtýřovitém tuhnutí ingotu k vytvoření 
ložiska licího prášku v centru ingotové hlavy, s teplotou likvidu nižší než 1 200 °C.  
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9   MOŽNÝ VLIV ROZDÍLNÉ DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI 
OCELI A ZÁSYPU NA VYTEČENÍ INGOTOVÉ HLAVY 

K vytečení, respektive sesunutí celých bloků natavené zásypové směsi, jak je vidět na 
obrázku č. 5, je nutné kromě gravitace i narušení styčných ploch. Z předchozích kapitol je 
zřejmé, že rozhodujícím faktorem při jednotlivých případech vytečení je chemické složení 
a snížení teploty likvidu. Svou roli však zde jistě hraje i schopnost keramické ingotové hlavy 
udržet se na svém místě. Jestliže se i natavená ingotová hlava v místě spojení s ocelí udrží, 
k vytečení nedojde. K tomu částečně slouží i tvar staženiny, který zmenšuje úhel dráhy 
případného sesuvu. 

Při důkladném promísení všech surovin by nemělo dojít k vytečení „lávy“ vůbec, 
jelikož matrice složená převážně z SiO2 by měla zabránit vytečení ostatních složek s nižší 
teplotou likvidu. To se však neděje a jednotlivé oxidy se mohou v době tuhnutí tekuté hlavy 
segregovat podle rozdílné měrné hmotnosti. Je zřejmé, že jediná možnost, jak může dojít 
k vytečení části směsi, vznikne v případě segregace složek, tedy v případě existence ložiska 
části zásypu s nejnižší teplotou likvidu. Následně dojde k fyzikálním procesům, narušujícím 
kompaktnost matrice a vytečení ložiska. K tomu dochází v důsledku objemových kontrakcí 
při náhřevu na horní kovací teplotu. To umožní natavené směsi její oddělení od ocelového 
monobloku a sklouznutí na pecní vůz. 

Výpočty, kterými se tato práce zabývá, jsou spojeny s délkovou roztažností ingotu při 
ohřevu na HKT a jejího vlivu na kompaktnost keramické hmoty v ingotové hlavě. Ocel 
a keramika mají značně odlišnou délkovou roztažnost i modul pružnosti, což může vést 
k narušení spojení oceli a zatuhlého zásypu. Nerovnosti povrchu oceli pak už nestačí udržet 
natavený zásyp na svém místě. 

Délková roztažnost austenitické oceli dosahuje hodnot 20-6 K-1. Naproti tomu délková 
roztažnost skla je o řád nižší, čili 5,5-7 K-1. Modul pružnosti austenitické oceli je 210 GPa 
a skla 72 GPa. Tyto rozdíly vedou k tomu, že při rychlém ohřevu ingotu dojde k narušení 
styčné plochy mezi ocelí a ingotovou hlavou. Následující rovnice (2) vyjadřuje maximální 
délkovou roztažnost austenitické oceli. 

Kll deg..10.20 6−
=∆      (mm)        (2) 

Kde ∆l je délková kontrakce (mm), 

deg K - termodynamická teplota ohřevu (°K), 

l - původní rozměr vzorku (mm). 

Vzorec pro délkovou roztažnost skelné matrice s dominantním množstvím SiO2: 

Kll deg..10.55 7−
=∆      (mm)        (3) 

Velikost ingotové hlavy se liší podle velikosti ingotu. Při vzorovém výpočtu u hlavy 
ingotu o průměru 1 metr zjistíme procentuální rozdíl délkové roztažnosti mezi ocelí 
a sklokeramickou hmotou. 

700.1000.10.20 6−
=∆l      (mm) 

∆loceli = 14 mm 

700.1000.10.5,5 7−
=∆l      (mm) 

∆lskla = 3,85 mm 
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%5,72100.
14

8,3
% ==∆  

Ocel má větší tepelnou roztažnost než sklokeramická hmota o 72,5 %. Z výpočtu 
tedy vyplývá, že sklokeramická hmota v ingotové hlavě nedokáže elasticky reagovat na 
objemové kontrakce ocelového ingotu. Tím dojde nejprve ke vzniku trhlin na rozhraní 
oceli a ochranného zásypu v ohrožené části ingotové hlavy a následně k jejímu uvolnění 
a vytečení na pecní vůz.  
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10   NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Po vyloučení všech možností se nabízí jako jediná možná příčina vytékání zásypové 
hmoty licí prášek, který vytvoří v ingotové hlavě ložisko. Použitím nového izolačního 
materiálu hlavového nástavce, z důvodu pomalejšího chladnutí hlav, mohlo dojít 
k snadnějšímu vytváření ložisek roztaveného licího prášku, čímž by se vysvětloval nárůst 
případů od roku 2003. Důležitý je poměr složek. Množství licího prášku by mělo být 
dávkováno předpisem, s ohledem na velikost ingotu a množství zásypové hmoty. 
Navrhované opatření tedy je vydat instrukci o maximálním množství licího prášku vzhledem 
k velikosti ingotu a množství zásypové hmoty. Následkem ohřevu v kovářských pecích 
dochází k objemovým kontrakcím, které způsobí uvolnění sklo-keramické části hlavy 
z důvodu její nízké schopnosti elastické deformace. 

10.1   Stanovení maximálního množství licího prášku v poměru 
k ochrannému zásypu 

Jedním z nedostatků technologické instrukce je poměrně benevolentní přístup 
k dávkování licího prášku. Množství je stanoveno příliš obecně, s možností dalšího dosypání 
v průběhu lití. Nabízejícím se řešením by bylo vydání instrukce, zabraňující překročení 
množství licího prášku odpovídajícímu množství ochranného zásypu. V případě nutnosti 
dosypání licího prášku by se muselo odpovídajícím způsobem zvýšit i množství Nermatu. 
Navrhovaným řešením je tedy vydat technologickou instrukci ohledně vzájemného množství 
licího prášku a ochranného zásypu. Množství licího prášku a následná aplikace ochranného 
zásypu musejí být v rovnováze. Jelikož dávkování licího prášku v poměru s ochranným 
zásypem není přesně specifikováno, může dojít k jeho převaze ve směsi a tím k vytvoření 
velkých ložisek roztaveného prášku v ingotové hlavě. 

10.2   Odstranění zásypové směsi před nasazením do ohřívací pece 

V roce 2010 proběhl ve VÍTKOVICÍCH HEAVY MACHINERY a.s. pokus očistit 
ingotovou hlavu otryskáním suchým ledem. Pokus nebyl přesvědčivý, jelikož otryskáním je 
možné odstranit jen malou vrchní vrstvu. Ani skutečnost, že provoz se snaží sadit ingoty do 
kovářských pecí pokud možno teplé, kvůli využití zbytkové energie, nemluví ve prospěch této 
možnosti. Navíc by tato technologická operace prodražovala cenu finálního výrobku.  

10.3   Zajištění promíchání licího prášku a ochranného zásypu 

Promíchání licího prášku s ochranným zásypem by mělo napomoci tomu, aby 
nevzniklo ložisko snadno natavitelné hmoty. Podobné promíchání by bylo možné jedině 
postupným dávkováním ochranného zásypu Nermat, kdy by obsluha počkala, až Nermat 
vlastní vahou vytlačí ložisko tekutého licího prášku k povrchu a to se opět zasype. Ochranný 
zásyp nakonec slinutím vytvoří ochrannou krustu. 

10.4   Zabránění styku vyteklé ingotové hlavy s vyzdívkou 

Poslední možností je smířit se s vytékáním ingotových hlav a učinit opatření 
k minimalizaci škod. Řešením by bylo umístit pod hlavy ingotů speciální litinové vany, které 
tuto směs zachytí. Toto řešení by však také prodražilo výrobu, z důvodu nutnosti neustále 
obnovovat desítky litinových van kvůli častému propalu. 

 



 48 

 

Obr. 31  Čištění ingotové hlavy suchým ledem 

Na obrázku č. 31 je fotografie pořízená při experimentálním odstraňování zatuhlého 
ingotového zásypu suchým ledem. Tímto způsobem se podařilo odstranit pouze několik 
centimetrů erodovaného povrchu, většina zatuhlé hmoty zůstala na svém místě. 
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11  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit důvody pravidelného natavování ingotových hlav 
v kovárenských pecích VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a navrhnout řešení. Práce 
obsahuje jednak dlouhodobé statistické údaje provozu, jednak analýzy odebraných vzorků 
i s tím spojené materiálové výpočty. Po zvážení všech zjištěných faktů dochází k vytečení 
ingotové hlavy při společném působení tří faktorů:  

• Obsluha zvolí nesprávný poměr licího prášku a ochranného zásypu. Bylo zjištěno, že je to 
především malé množství ochranného zásypu v porovnání s licím práškem, což zvyšuje 
riziko vytvoření velkého ložiska licího prášku ve středu ingotové hlavy a jeho 
nedostatečné překrytí, čímž se ono ložisko může dostat na povrch.  
 

• Při chladnutí obou hlavních složek v kokile ve vertikální poloze dochází z důvodu 
rozdílné hustoty k segregaci obou hlavních složek a vytvoření ložiska licího prášku. 
Navzdory vyšší měrné hmotnosti licího prášku, v porovnání s ochranným zásypem, byl 
právě na povrchu ingotové hlavy (v jejím středu) v obou případech odebrán vzorek, který 
chemickým složením odpovídal licímu prášku. Hlavním důvodem, proč dochází k tvorbě 
ložiska licího prášku je, že licí prášek je ve chvíli aplikace ochranného zásypu ještě zcela 
tekutý, zatímco Nermat je ve skupenství tuhém. Ocel postupně tuhne v charakteristickém 
trychtýřovitém tvaru a stále tekutý licí prášek vytváří v ose ingotu ložisko. Ochranný 
zásyp vlivem vysoké teploty slinuje, zvyšuje svou měrnou hmotnost a je rozprostřen na 
větší plochu. Jeho střed se postupně propadá, velká část hmoty zůstává na okrajích 
trychtýře a ložisko licího prášku se dostává k povrchu. Nakonec obě složky zatuhnou. 
 

• Při následném ohřevu ingotu na HKT dojde v těle ingotu k objemovým kontrakcím mezi 
ocelí a sklo keramickou hmotou, čímž dojde k narušení styčných ploch. Tyto plochy se 
vlivem gravitace uvolní a natavený zásyp vlastní vahou sklouzne na pecní vůz. Tím se 
uvolní licí prášek, který je při teplotách kolem 1 200 °C opět v tekutém stavu. 
K zabránění, nebo omezení dalšího výskytu případů je tedy třeba nejprve v technologické 
instrukci přesně vymezit množství licího prášku v poměru k ochrannému zásypu. 
Následně je třeba vizuálně kontrolovat chladnoucí ingot, jestli nedochází k vytváření 
povrchového ložiska licího prášku a toto ložisko případně znovu zasypat.  
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