
 

 



 

 

 



 

 

  



 

 



 

 

Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je optimalizace sekundárního chlazení zařízení 

plynulého odlévání kruhových ocelových sochorů použitím nových chladících trysek. 

Sekundární chlazení významně ovlivňuje kvalitu plynule odlévaných kruhových formátů 

a tedy nemalou měrou i výrobní výkonnost celého zařízení.  

Úvod práce je stručně věnován historii a současnosti výroby oceli s nástinem dalšího 

vývoje hutnictví nejen u nás, ale i z globálního hlediska. 

V části teorie výroby oceli je popsán základní princip plynulého odlévání oceli se 

stručným popisem jednotlivých částí licího stroje a klasifikace vad plynule odlévaných 

sochorů vznikajících zejména v důsledku nedokonalé synchronizace licích podmínek 

a parametrů sekundárního chlazení. Práce je doplněna o nové směry a poznatky ze světové 

literatury. 

Samotný experiment se týká náhrady původních chladících trysek sekundárního 

chlazení za trysky nové, s lepšími parametry ostřiku. Praktická část obsahuje původní 

simulace k ověření ostřikových charakteristik trysek, popis dvou experimentů a následné 

vyhodnocení výsledků. 

Klíčová slova: sekundární chlazení, zařízení plynulého odlévání, kruhové sochory, chladící 

trysky, historie a současnost výroby oceli, vady předlitků, experiment. 

 

Abstract 

The main aim of this thesis is the optimization of a secondary cooling of continuous 

casting machine for casting of round steel billets using new cooling nozzles. The secondary 

cooling significantly affects the quality of continuous cast round formats and thus a 

considerable extent and efficiency of the entire production facility.  

Introduction of the thesis is briefly devoted to a history and to a current production of 

steel with an outline of further development of steel metallurgy, not only in Czech Republic 

but also from a global perspective. 

In the steelmaking theory, the basic principle of continuous casting is described with a 

brief description of each part of the continuous casting machine. The classification of defects 

of continuously cast billets arising mainly due to imperfect synchronization of the casting 

conditions and the parameters of the secondary cooling are also mentioned. The work is 

supplemented with new directions and knowledge from the world literature. 

The own experiment relates with a substitution of the original cooling nozzles of the 

secondary cooling by new nozzles with better parameters of the spray system. The practical 

part contains the original simulation of the quality of the spray system characteristics of the 

new nozzles, the description of two experiments and the subsequent evaluation of the 

achieved results.  

Keywords: secondary cooling of continuous casting machine of round billets, 

cooling nozzles, history and present production of steel, defects of billets, experiment. 
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1   ÚVOD 

Ocel v současné době představuje produkt mnohostranného využití ve všech oblastech 

lidského života. S oceli můžeme vytvářet obrovské konstrukce, mosty, budovy nebo malé 

a přesné součásti pro různorodé přístroje. Je to odolný, všestranný a nekonečně 

recyklovatelný materiál. Vyrábí se převážně na zařízeních plynulého odlévání v hutních 

závodech, což je složitý proces přeměny tekuté oceli plynulou formou na požadované formáty 

utuhlých předlitků.  

Tato složitá výrobní technologie klade vysoké nároky na technické zázemí. Oproti 

původnímu odlévání oceli do kokil jsou tato zařízení spjata s komplexem strojních, 

hydraulických, elektronických a jiných zařízení, které kladou velké požadavky na jejich 

obsluhu. Tento proces umožňuje vysokou ekonomickou efektivnost výroby. Pomocí 

automatizačních technologií odstraňuje manuálně náročnou práci ve stižených podmínkách 

a předkládá možnost zlepšování kvality produkce se souběžným zvyšováním výrobnosti, což 

však na druhé straně představuje neustálou modernizaci a pravidelnou údržbu zařízení, přísné 

dodržování technologických předpisů, zvyšování kvalifikačních předpokladů obsluhy a také 

využívání nejnovějších výsledků z oblasti vědy a výzkumu. 

Celosvětová produkce oceli se v dnešní době již nezaměřuje pouze na kvantitu, ale 

je kladen také důraz na náročné požadavky zákazníku. Kapacita výroby jednotlivých 

světových gigantů převyšuje poptávku a firmy se musí snažit najít si cestu ke svým 

zákazníkům formou spolupráce, umět jim nabídnout široký sortiment jakostí oceli v náročně 

požadované kvalitě a tím obstát v těžkém konkurenčním prostředí. 

Výstavba nových zařízení probíhá dnes jen výjimečně a je spjata s předpokladem 

dlouhodobého odbytu nově vyrobené produkce. Ocelářské firmy se globálně zaměřují 

především na modernizaci již fungujících zařízení, snaží se přesně analyzovat celý výrobní 

postup a najít možnosti zvyšování kvality a výrobnosti zařízení s ohledem na návratnost 

investic.  

Příklad využití minimálních investic na zlepšení kvality předlitků na základě 

neustálého analyzování výrobního procesu plynulého lití popisuje tato diplomová práce. 

Úvodní část nastiňuje vývoj ocelářství do současnosti, dále je uveden stručný popis 

technologie výroby plynule litých předlitků a je zde také uvedeno několik zajímavostí 

z celosvětové literatury.  

Samotný popisovaný experiment se týká optimalizované změny sekundárního chlazení 

pomocí nových trysek v oblasti patních válečků na šestiproudém zařízení plynulého lití 

v závodě ArcelorMittal Ostrava a. s. (dále jen v AMO a. s.), celosvětového výrobce oceli. 

Experimenty byly provedeny pro kulatinu 210 mm a podle výsledků budou nové trysky 

odzkoušeny průběžně na všechny odlévané profily. 
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2   HISTORIE A SOUČASNOST VÝROBY OCELI 

Ocelářství jako takové není nový pojem. Jeho výrobou se zabývali řemeslníci již 

ve starověké Číně a Indii. Nicméně vzestup výroby se datuje do 19. stolení spojený 

s průmyslovou revolucí v Evropě a Severní Americe, ale až posledních 200 let umožnilo vědě 

odhalit tajemství tohoto pozoruhodného materiálu. Dnešní ocelárny již umějí kombinovat 

přesné malé procento uhlíku a dalších stopových prvků s železem a produkovat tak stovky 

jakostí oceli, přesně dle požadavků zákazníků. Ocel má velice zajímavou minulost a ještě 

zajímavější budoucnost [1]. 

2.1   Vývoj zařízení k výrobě oceli 

Průmyslová revoluce vedla k masivním změnám ve výrobě, obchodu a zasáhla 

všechna odvětví společenského života na celém světě. Jak průmyslová revoluce postupovala, 

zvyšovala se také poptávka po železe a oceli. Tyto kovy byly rozhodující pro obchod 

a dopravu. Neexistovala by žádná železnice bez kovu a loďaři také zvyšovali své nároky 

na kvalitní kovové komponenty. 

Po celá staletí zůstávala ocel specializovaným kovem ceněným pro svou houževnatost 

a možnost využití převážně pro výrobu zbraní, ale jeho výroba byla pomalá a drahá. V roce 

1850 až 1860 se objevily nové technologie, které prokázaly, že velkovýroba oceli je možná. 

O to se velkou měrou zasloužil anglický vynálezce Henry Bessemer, jehož proces výroby 

oceli, představený v roce 1856, tvořil základ po následujících 100 let a řadí se mezi největší 

vynálezy z období průmyslové revoluce. 

Ve stejnou dobu Němec Carl Wilhelm Siemens vymyslel regenerační pec, která 

využívala teploty spalin z předešlého ohřevu na předehřev nové vsázky. Siemensův proces 

dokázal dosáhnout dostatečně vysokých teplot k roztavení oceli. Pierre-Emile Martin použil 

Siemensovy technologie k vytvoření Siemens-Martinských pecí. I když v těchto pecích byla 

výroba oceli podstatně pomalejší než u Bessemerova procesu, umožňovala přesnější řízení 

teplot, a tím také vyrábět kvalitnější ocel [1]. 

Mezi světové výrobce oceli se zařadila Velká Británie, kde se vyráběla v Sheffieldu 

ocel pro zemědělství. V posledním desetiletí 19. století Amerika předstihla Británii především 

úsilím Andrewa Carnegie, úspěšného podnikatele a mistra efektivity. Rychle přijal a zlepšil 

Bessemerův proces a jeho ocelárny dodávaly ocel do všech odvětví průmyslu i zemědělství.  

V polovině 20. století výroba postupovala na mnoha frontách. Základní kyslíkovou 

výrobu oceli doplnily elektrické obloukové pece, které zefektivnily a zrychlily procesy 

a dovolily výrobcům použít šrot jako vstupní materiál. Spolu se zavedením nových 

základních technik ocelářství se zdokonalovaly i tradiční techniky odlévání a válcování, 

započala snaha o vytvoření plechů, tvarů oceli a jakostí s přesnými požadavky zákazníků [2]. 

Tento klasický vývoj přišel z Evropy, USA a Ruska. Ale začalo vznikat také tzv. nové 

ocelářství, zejména v Japonsku a Korey, kde vyvinuli své vlastní inovace, které inspirovaly 

hutníky po celém světě. Mezi ně můžeme zařadit např. kyslíkové ocelářství, využívající místo 

vzduchu kyslík k odstraňování přebytečného uhlíku při výrobě oceli, dnes známý jako Linz-

Donawitz (LD) proces, pojmenovaný po rakouském městě, kde byl poprvé komerčně využit. 

A co je nejdůležitější, tento proces je velice jednoduchý a rychlý. Pro porovnání v LD lze 

vyrobit až 350 t oceli za méně než 40 minut oproti 10 – 12 hodinám potřebným v Siemens-

Martinských pecích. Ale v 60. letech minulého století začal zlevňovat stále dražší šrot 

z automobilů a domácích spotřebičů a vznikla otázka, jak toho využít. Ke slovu se dostal 

rozvoj již dříve zmiňovaných elektrických obloukových pecí a jejich modernizace 

pro hromadnější využití. Do té doby byly EOP používány jen pro speciální ocele a slitiny [1]. 
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V EOP lze využít až 100 % pevné vsázky (šrotu), ať už s předehřevem nebo bez 

a proces je také dostatečně rychlý, obvykle pod 2 hodiny. Kromě těchto nových způsobů 

produkce surové oceli se začaly objevovat také moderní technologie odlévání oceli a s tím 

spojený rozvoj sekundární metalurgie, která umožnila zrychlit výrobu oceli a odlehčit 

výrobním agregátům. Sekundární metalurgie se zabývala především dohotovením tekuté oceli 

v licí pánvi, známá také pod názvem mimopecní zpracování oceli. Mezi základní způsoby 

můžeme například zařadit: 

 

 Dmýchání inertních plynů převážně dnem licí pánve 

 Injektáž přísad 

 Rafinace oceli syntetickými struskami 

 Vakuové zpracování oceli 

 Příhřev oceli v licí pánvi  

 

Tyto nové technologie umožnily zvýšit výrobnost pecních agregátů, snížit spotřebu 

žáruvzdorných materiálů, pokles tepelných ztrát a ve velké míře zvýšit jakost a kvalitu 

odlévané oceli. Sekundární metalurgie umožnila rozšíření a rozvoj kontinuálního lití do všech 

světových oceláren [3]. 

2.2   Historie odlévání oceli 

Až do roku 1950 se ocel odlévala do stacionárních kokil, odlitky byly následně 

válcovány na menší tvary a velikosti. Po r. 1950 se objevila nová technologie nazývaná 

kontinuální lití, kdy kapalná ocel proudí nepřerušovaně do krystalizátoru, kde vytváří tenkou 

licí kůru předlitku, který plynule postupuje licím strojem. Podle tvaru a konstrukce 

krystalizátoru lze zhotovit bloky, bramy nebo sochory různých rozměrů, které jsou tenčí než 

ingot a umožňují tak snadnější válcování a dokončovací operace než klasický ingot. Tato fáze 

hutního procesu dává oceli ještě lepší univerzálnost, jakožto materiálu pro jeho všestranné 

využití ve všech odvětvích [1]. 

Plynulé odlévání oceli se stalo dominantní metodou při výrobě oceli integrovanou 

do stávajících oceláren nebo jako komplex v zařízení minioceláren. Mezi základní výhody 

plynulého lití (oproti lití do ingotů) patří [2]: 

 

 Přímé odlévání bloků, bram a sochorů a tím eliminace hlubinných pecí, 

stripovacích hal potřebných u kokilového lití a do značné míry sochorových 

tratí 

 Lepší kvalitu odlévaných produktů 

 Vyšší výtěžnost oceli (asi 97 % oproti 85 % u lití do ingotů) 

 Lepší možnost automatizace a kontroly procesu lití. 

 

Všechny tyto výhody přispěly k značné úspoře kapitálových a provozních nákladů 

na tunu oceli [4]. 
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2.3   Historie plynulého lití 

Jako první propagoval koncepci plynulého lití oceli Henry Bessemer již v roce 1846. 

Nicméně trvalo ještě 100 let, než se plynulé lití stalo realitou. Nejprve se začalo používat pro 

odlévání neželezných kovů v r. 1930, ale pro ocel se uplatnění nacházelo velice těžce 

z důvodu vyšší teploty tavení a nižší tepelné vodivosti. Pilotní zařízení pro plynulé lití oceli 

bylo instalováno v Německu v r. 1943. V průběhu let došlo k velkému rozvoji a inovacím 

v oblasti plynulého lití a v r. 1970 se velké množství těchto zařízení používalo po celém světě. 

Z 30 zařízení v r. 1980 se do r. 1990 zvýšil počet na 65 a v současnosti pracuje těchto 

technologických řešení nad 95 [4]. 

Plynulé lití oceli umožňuje úplně jiný pohled na kvalitu odlévaných produktů. Pomocí 

přesného řízení, analýz, dostupnosti automatizačních systémů a počítačů, zpětné vazby 

informací lze tento proces neustále zlepšovat a zdokonalovat. Lze do něj implementovat 

nejnovější poznatky vědy a výzkumu pomocí různých experimentálních modelů. Ocelářské 

firmy úzce spolupracují s technickými univerzitami, kde si také nechávají připravovat mladé 

specialisty a technology pro budoucí výrobní týmy. Dnešní moderní ocelárny s koncepcí 

modernizace výroby oceli, zapojení sekundární metalurgie, (umožňující přesné chemické 

složení odlévané oceli a požadované přesné teploty) jsou schopny vyrábět kvalitní produkty 

dle různorodých požadavků zákazníků a tím uspět v těžké konkurenci. 

Lze říci, že řemeslníci již v dávných dobách věděli, že vlastnosti oceli závisí nejen 

na jeho chemickém složení, ale také na tom, jak je ohřívána, chlazená a válcována. Moderní 

ocelářství zvládlo tyto procesy udivujícím způsobem, především v Japonsku. Dnes, ocelářství 

může zákazníkům nabídnout téměř jakýkoli soubor vlastnosti oceli, které požadují, od ultra-

silných ocelí, k fóliím tenkých, jako hedvábný papír [1]. 

Moderní směr ocelářství bude 

nadále pokračovat ve snižování 

energií. Moderní vysokopevnostní 

oceli poskytují stále více pevnosti při 

nižší hmotnosti, převládá snaha o co 

nejnižší produkci emisí a hutní 

podniky se ve velké míře zaobírají 

bezpečností při práci. Převládá snaha 

o zkulturnění pracovních podmínek 

zaměstnanců na co nejvyšší míru 

především zaváděním nových 

automatizovaných provozů,viz. obr. 1. 

A protože ocel může být tak snadno 

recyklovatelná, bude její zásoba 

zůstávat hojně pro generace, které 

přijdou [1]. 

 

 

 

 

  

 

Obr. 1:  Moderní zařízení plynulého lití 

          v továrně Benteler Steel [5]. 
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3   SMĚR VÝVOJE GLOBÁLNÍ PRODUKCE OCELI 

Poptávka po výrobcích z oceli, a tomu odpovídající zvyšování výroby v ocelářských 

komplexech, neustále roste. Opětovná rekordní úroveň v roce 2010 tomu plně nasvědčuje. 

Asociace World Steel Association, která provádí statistiky světové výroby oceli, zveřejnila 

hodnotu 1 414 milionů tun v tomto roce. Tato hodnota překračuje přibližně o 70 mil. tun 

výrobu z roku 2007 a ve srovnání s rokem 2009 jde o patnáctiprocentní nárůst. Předkládaná 

předpověď uváděná zmíněnou asociací počítá v následujících letech se zvyšováním 

celosvětové poptávky zhruba o 5,3 %. Znamená to zvýšení skoro o 10 % oproti nejvyšší 

poptávce v roce 2007, který je považován za milník předkrizového období [6]. 

Je nutno dodat, že tento růst nelze přímo srovnávat s předkrizovým obdobím a mění 

se dle oblastí již po období několika let. Dá se říci, že vývoj směřuje od Atlantiku k Pacifiku, 

což je zřejmé z hodnot uvedených v tab. 1. Historický vývoj tohoto aspektu můžeme popsat 

přehledem, kdy v 50. letech dosahovala výroba oceli ve světě 200. mil. tun. Během dvou 

desetiletí narostla výroba na trojnásobek. V sedmdesátých letech minulého století dosahovala 

výroba 650 – 750 mil. tun, což v následujících 30 letech byla tato hodnota takřka na stejné 

úrovni [6]. 

 

Tab. 1:  Výroba surové oceli (v mil. tun) v zemích s výrazným podílem na produkci oceli [6].  

Země / Rok 2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Čína  353  419  489  500  574  627  

Japonsko  113  116  120  119  88  110  

USA  95  99  98  91  58  81  

Rusko  66  71  72  69  60  67  

Indie  46  50  54  58  63  67  

J. Korea  48  49  52  54  49  59  

Německo  45  47  49  46  33  44  

Ukrajina  39  41  43  37  30  34  

Brazílie  32  31  34  34  27  33  

Turecko  21  23  26  27  25  29  
 

 

K hlavním změnám, ke kterým za toto období došlo, byl přechod od kvantitativní 

úrovně výroby oceli k orientaci na konečného zákazníka, zaměření na jeho požadavky, 

ať už se to týká kvality, či užitné hodnoty jednotlivých produktů a jakostí oceli.  

V tomto hodnocení vývoje výroby oceli se nelze nezmínit o obrovské roli změn, které 

prodělala Asie a především Čína. V roce 1998 byla celková roční výroba 777 mil. tun. 

Z tohoto množství připadá 20 % na země evropské unie a 13 % na Spojené státy. Skoro stejně 

oceli se vyrobilo v Japonsku a Číně, cca 115 mil. tun. V té době Indie vyrobila jen 3 % 

celkové produkce. Avšak již v roce 2008 produkce v Indii vzrostla za stejné období o 152 % 

a v Číně dokonce o 338 %, na 500 mil. tun za rok. K tomuto vývoji vedla především 

privatizace a vývoj v období hospodářské krize, který si vynutil slučování firem 

do nadnárodních společností [6]. 
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Jako příklad můžeme uvést v Evropě vznik Usinoru, Arbedu a Ensidesy, následně pak 

Arceloru, spojení velkých firem Thyssen a Krupp. Dále pak ve světě sdružení Kawasaki 

a NKK, kteří společně vytvořili JFE Steel.  

Pro Českou republiku měl zásadní význam vznik největší nadnárodní společnosti 

ArcelorMittal, která pod sebou zaštiťuje společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. a mnoho 

dalších hutních podniků v bývalém východním bloku, čímž dokázala udržet těžký průmysl 

i v těchto regionech Evropy. Samozřejmě, že to nebyla jednoduchá cesta a firma prošla 

bolestivou restrukturalizaci v jednotlivých zemích rozdílnou formou. Tato opatření se dotkla 

především podniků v Evropě a v Severní Americe, došlo k uzavření některých závodů, 

radikálnímu snižování počtu zaměstnanců a redukování výrobních kapacit v závislosti 

na potřebách zákazníků. 

Tento směr vývoje se ukázal jako správný a umožnil velkým a silným firmám přečkat 

období krize. Umožnil také změnit náhled na celkové pojetí hutní výroby a budoucí směr 

vývoje v ocelářství. Restrukturalizace jednotlivých odvětví umožnila společnostem být plně 

konkurenceschopné a následná poptávka po oceli ve stavebním, strojírenském, dnes převážně 

v automobilovém průmyslu tomu nasvědčuje. Ocel nadále prokazuje svou neocenitelnou 

hodnotu, využitelnost a nadále i recyklovatelnost. Ocelářský průmysl dokázal odolat světové 

hospodářské krizi především perfektní spolupráci s odběrateli, plněním jejich požadavků 

především se zaměřením na kvalitu produkce, nabídkou nových jakostí oceli s vysokou 

užitnou hodnotou a relativně nízkou cenou oproti jiným materiálům. 

Další vývoj nejen ve světě, ale i u nás se bude ubírat především cestou ke zlepšení 

kvality produkce, plnění potřeb zákazníků a udržení si jejich přízně. Což znamená vytvářet 

výrobky s vyšší přidanou hodnotou a zároveň zvyšovat kvalitu přímo dle požadavků a potřeb 

odběratelů. To znamená modernizaci stávajících ocelářských podniků, vedoucí ke stále 

se zvyšující kvalitě oceli, vytváření dodavatelských řetězců k zlepšení dostupnosti vstupních 

materiálů, které v budoucnu budou hrát klíčovou úlohu pro další vývoj 

a konkurenceschopnost jednotlivých ocelářských gigantů [6]. 

Nedílnou součástí dalšího vývoje bude pak přístup k otázce výzkumu a aplikaci 

moderních metod do výroby oceli v celém rozsahu zpracování, spolupráce s vysokými 

školami a technickými univerzitami při zavádění nových poznatků do praxe. Výsledky se pak 

pozitivně mohou odrazit ve zvýšené konkurenceschopnosti společností, které toho dokážou 

náležitě využít. Tato spolupráce nemusí využívat jen materiální aspekty, ale je důležitá také 

pro výchovu a vzdělávání ať už současných, či budoucích kvalifikovaných pracovníků. 

Spolupráce s vysokými školami také ve velké míře umožňuje prověřit experimentálně nové 

technické možnosti a změny ve výrobě oceli v podmínkách technických laboratoří, kterými 

školy disponují a také týmy profesorů, kteří svými celoživotními zkušenostmi mohou přispět 

k vyřešení jednotlivých problémů, kterých se při výrobě oceli vyskytuje nespočet. Tyto 

experimentální poznatky pak mohou sloužit jako budoucí pilíř při zdokonalování a 

modernizaci stávajících zařízení, či pro výrobu nových, moderních, výkonných a bezpečných 

zařízení, které umožní firmám obstát v konkurenčním zápase o stávající, či nové zákazníky. 

Jedním z experimentů a zavedením výsledků zkoumání do praxe se zabývá i tato 

diplomová práce. Jedná se o oblast, týkající se plynulého odlévání sochorů se zaměřením 

na sekundární chlazení, které má dle mnoha autorů stěžejní vliv na kvalitu odlévaných 

sochorů a tím na kvalitu celé produkce z této oceli zhotovených. 

Funkčnost a správnost sekundárního chlazení nemá vliv jen na kvalitu odlévané oceli, 

ale také na její výtěžnost. Nesprávným chlazením v patních válečcích krystalizátorů může 

dojít k protržení licí kůry a odstavení licího proudu, tzv. průvalu a tím razantnímu snížení 

výrobnosti daného zařízení pro výrobu oceli [7]. 
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4   TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI NA ZPO 

Ocel se vyrábí převážně ze surového tekutého železa pocházejícího z vysoké pece, 

jakožto redukčního zařízení. Pomocí speciálních vagónů (tzv. torpédovozů, slangově 

označovaných jako veroniky) je surové železo dopravováno na zařízení oceláren, 

k zpracovávání převážně v kyslíkových konvertorech, nebo elektrických obloukových pecích 

(mohou zpracovávat i železo v pevné formě), výjimečně pak v tandemových pecích 

(ArcelorMittal Ostrava a.s.). 

Tato zařízení primární metalurgie připraví ocel pro další zpracování pro dnes již běžně 

používanou sekundární metalurgii, která zahrnuje elektrické pánvové pece, vakuovací zařízení 

a mnoho dalších modifikací následného dohotovení, které připraví ocel požadovaného 

chemického složení, homogenní, zbavenou nežádoucích prvků a předehřátou na požadovanou 

licí teplotu [8]. 

Zpracovaná ocel v licí pánvi je převážena pomocí speciálních jeřábů k odlévání 

na dnes nejvíce rozšířené zařízení plynulého lití (cca 90 % vyrobené oceli) nebo k odlévání 

do kokil, které dnes představuje zhruba 9 % produkce. 

4.1   Charakteristika a rozdělení zařízení plynulého odlévání 

Zařízení plynulého odlévání (dále jen ZPO), můžeme charakterizovat jako agregát, 

ve kterém je tekutá ocel plynule přeměňována v postupně tuhnoucí předlitek plynule odlévaný 

bez přerušení toku oceli. Tuhnoucí předlitek s tenkou licí kůrkou vychází z vodou chlazeného 

krystalizátoru, následně je chlazen sekundární zónou, dělen na požadovanou délku a přes 

terciární zónu, která zahrnuje manipulační chladníky, dopravován pomocí speciálních 

klešťových jeřábů na soupravy vagónů. Ty jsou pak odváženy k dalšímu zpracování 

na válcovny [7]. 

4.1.1   Rozdělení ZPO podle směru pohybu předlitku 

Podle směru pohybu předlitku po opuštění krystalizátoru až po dělící zařízení můžeme 

ZPO rozdělit na tyto skupiny [9]: 

 Vertikální zařízení – klasické, vertikální s ohybem předlitku. 

 Radiální zařízení – s klasickým nebo zakřiveným krystalizátorem. 

 Horizontální zařízení. 

 Nové typy ZPO – lití tenkých pásů a fólii, lití mezi dva válce apod. 

4.1.2   Rozdělení ZPO podle tvaru předlitku 

Odlévaný předlitek může mít různý tvar i rozměr. Dle této charakteristiky lze ZPO 

rozdělit podle následujících kritérii, které jsou přehledně znázorněné na obr. 2 [9]: 

 

 Blok – poměr výšky/šířky < 1,5 

 Sochor 

 Kulatina – kruhové sochory 

 Nosníkové profily 

 Bramy, bramky – poměr výšky/šířky ≥ 2 
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Obr. 2:  Rozděleni předlitků podle tvaru a rozměrů [9]. 

Podle počtu výtokových uzlů z mezipánví můžeme ještě ZPO rozdělit 

na jednoproudá, dvou a víceproudá [2]. 

4.1.3   Procesní průběh odlévání oceli na ZPO v AMO a. s. 

Požadovaná tavba v licí pánvi je převezena jeřábem do licího otočného zdvojeného 

stojanu, který je opatřen dvěma rameny pro možnost sekvenční výměny licích pánví 

v průběhu odlévání. Odlitá prázdná pánev se zbytkem strusky je otočena do pozice k odvozu 

na další technologické uzly, aby mohla být opět použita. Plná pánev je v ramenu natočena do 

odlévací polohy. Po otevření ocel protéká přes stínící trubici, která brání reoxidaci, do 

mezipánve. Mezipánev je umístěna v jednom ze dvou převážecích vozů. Jeden slouží 

k odlévání a ve druhém je umístěna nová mezipánev pro možnost nového startu nebo tzv. 

letmých výměn. Ty umožňují, v kombinaci se speciálními startovacími koši umístěnými jako 

studený spoj stávajících litých sochorů, plynule navázat a pokračovat v odlévání relativně bez 

přerušení a nutnosti přípravy na nový start [2]. 

Mezi hlavní úkoly mezipánve, kromě možnosti lití při výměnách licích pánví, patří: 

 regulace hmotnosti oceli, 

 snížení ferostatického tlaku oceli, 

 zajištění rovnoměrné rychlosti licího proudu, 

 minimalizace rozstřiku oceli pomocí speciálních dopadových kamenů, 

 zabezpečení homogenní rozložení teploty, 

 podpora dalšího vyplouvání případných vměstků do krycí strusky mezipánvi. 

Z mezipánve ocel protéká určitým počtem výtokových uzlů převážně přes výlevky 

do krystalizátoru. V něm se obecně tekutá ocel mění v předlitek s utuhlou licí kůrkou 

a tekutým jádrem pomocí primárního chlazení. Krystalizátory se především dělí na [2]:  

 trubkové – různé tvary sochorů 

 blokové – vysoké náklady 

 deskové – lze je nastavit na různé rozměry / tvary předlitku 



12 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

KUBÁNEK, J. Vliv sekundárního chlazení sochorového ZPO na kvalitu odlévaných sochorů. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

Vyrábí se z mědi a různých slitin. Konstrukčně je řešen dvouplášťově a je chlazen 

intenzivně protékající vodou v uzavřeném okruhu primárního chlazení. Krystalizátor bývá 

usazen do oscilačních stolic, umožňujících frekvenční pohyb ve směru a protisměru lití, který 

brání přilepení odlévaného profilu.  

K plynulému průběhu lití přes krystalizátor napomáhá také licí prášek (případně olej), 

který se přidává do krystalizátoru na hladinu oceli. Brání reoxidaci, maže stěny a napomáhá 

k omezení povrchových vad předlitků. Předlitek po opuštění krystalizátoru přechází 

do sekundární zóny chlazení, která teplo z předlitku odvádí ostřikem pomocí chladícího média 

přes trysky vodní nebo vodovzdušné. Podrobněji se oblasti sekundárního chlazení zabývá 

samostatná část diplomové práce. 

Pohyb sekundární zónou zajišťují vodící a rovnací válce, které dopraví předlitek 

k oblasti dělení. Zde se sochory oddělují, ať hořáky, nebo jiným dělícím zařízením, 

na požadovanou délku. V této fázi již musí být předlitek utuhlý v celém svém profilu. Pak 

postupuje pomocí válečků přes chladníky terciární zónou chlazení na odběrová lože, kde 

pomocí jeřábu s magnety (případně kleštěmi) jsou nakládány na vozové železniční soupravy 

a pak převáženy k dalšímu zpracování [4].  

4.1.4   Přehled jednotlivých chladících oblastí 

Plynule litý předlitek od krystalizátoru až po chladící dopravníky postupuje těmito 

chladícími zónami:  

 

 primární zónou 

 sekundární zónou 

 terciární zónou 

 

Primární zóna zahrnuje chlazení v oblasti krystalizátoru pomocí uzavřeného okruhu 

chladící vody, procházející jeho stěnami. Tím dochází k odvodu cca 10 – 30 % veškerého 

tepla předlitku, převážně konvekcí a vytváří se licí kůrka požadované tloušťky. 

Sekundární zóna probíhá mezi krystalizátorem a terciární zónou, kde se teplo odvádí 

přímými ostřiky, především vodou. Podrobné požadavky a popis sekundárního chlazení 

zahrnuje samostatná kapitola [4]. 

Terciární chlazení zahrnuje systém pro pohyb předlitku, dělící zařízení a za terciární 

zónu lze klasifikovat i jednotlivé chladící lóže. V této zóně již k ochlazování neslouží ostřiky 

vody, ale předlitek je chlazen odvodem tepla do okolní atmosféry, převážně sáláním a někdy 

přídavným chlazením vzduchovými fukary. Jen malá část tepla je přes dopravovací válečky 

odváděna vedením nebo přirozenou konvekcí [2]. 

Všechny oblasti od výroby, dohotovení oceli a všechny uzly odlévání, až po 

zpracování na válcované polotovary, v sobě zahrnují možnost a riziko vzniku vad plynule 

litých předlitků. Co se týká jednotlivých chladících zón, představuje právě sekundární oblast 

širokou škálu možností jejich vzniku [10]. 

  



13 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

KUBÁNEK, J. Vliv sekundárního chlazení sochorového ZPO na kvalitu odlévaných sochorů. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

5   VADY PLYNULE LITÝCH PŘEDLITKŮ 

Vady plynulé litých předlitků (dále označovaných jako PLP) představují základní 

kritérium pro hodnocení produkce a mají přímý vliv na konkurenceschopnost. V současné 

době již není kladen důraz na kvantitativní ukazatele výroby, ale přímou spolupráci se 

zákazníky usilují hutní komplexy o splnění náročných požadavků kladených na kvalitu 

produkce. Některé vady také přímo souvisí s produktivitou. Mezi hlavní patří takzvaný 

průval PLP, kdy dojde k protržení tenké licí kůrky předlitku, vytečení tekuté oceli ze středu 

sochoru, zalití části stroje a tím snížení výrobnosti zařízení. Tento jev je úzce spjat s funkcí 

sekundárního chlazení, čímž se zaobírá tato diplomová práce. 

5.1   Základní rozdělení vad plynule litých předlitků 

 Rozměrové a tvarové vady předlitku 

 Povrchové vady předlitků 

 Vnitřní vady předlitků 

 

Co se týká rozdělení, určení a hodnocení vad, neexistuje jednotný předpis. K sestavení 

jejich seznamů jsou využívány zveřejněné publikace předních světových ocelářských firem, 

například fa. SMS CONCAST, která je považována za tvůrce plynulého odlévání oceli, jak jej 

známe v dnešní podobě. Pro potřeby českých a slovenských zařízení plynule litých předlitků 

byl vytvořen „Seznam vad předlitků a příčin jejich vzniku“[10], kde autor vychází také 

z vlastních bohatých zkušeností s provozováním a kvalitou odlévaných sochorů. 

Množství vad, jejich druh a výskyt je velice rozsáhlý. Některé vady jsou totožné pro 

různé odlévané profily, ale vyskytují se i vady, typické jen pro daný formát litých sochorů. 

Proto uvedený seznam preferuje rozdělení vad od nejvíce se vyskytujících čtvercových 

průřezů, pak následují vady obdélníkových PLP a na závěr vady kruhových předlitků, 

ke kterým bohužel není mnoho dostupných materiálů. 

5.2   Vady čtvercových PLP podle studie IISI 

International Iron and Steel Institute [10] (komise pro technologii plynulého odlévání) 

vypracovala studii, ve které shrnuje dosavadní znalosti a zkušenosti komplexně ve všech 

oblastech plynulého odlévání. V prvé řadě můžeme charakterizovat vady čtvercových PLP. 

. 

Tvarové defekty: 

 

 Kosočtverečnost 

 

 Vborcení průřezu 
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Povrchové vady: 

 

 Nezávislá podélná rohová trhlina 

 

 Závislá podélná rohová trhlina, která může být: 

                                                                                        a)  Závislá na kosočtverečnosti 

                                                                                        b)  Závislá na vborcení 

 Deformované oscilační vrásky 

 

 Příčné rohové trhliny 

 

 Příčná trhlina na ploše (čelní) 

 

 Bodliny 

 

 Nespojitost licí kury: 

                                              a)  Přeložka, přeplátování 

                                              b)  Rozstřik 

                                              c)  Dvojitá licí kůra 

                                              d)  Studený spoj 

                                              e)  Výronek 

 

Vnitřní vady: 

 

 Podélná trhlina 

 

 Bubliny a bodliny 

 

 Staženiny (lunkr) a přemostění 

 

 Vměstky 

 

 Segregace 
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5.2.1    Typy vad a základní příčiny vzniku 

Typy uváděných povrchových a vnitřních vad čtvercových profilů jsou zřejmé 

z následujícího obr. 3 [10]. 

 

 

Obr. 3:  Typy povrchových a vnitřních vad [10]. 

 

Dále jsou bodově uvedeny typy vad a možné příčiny jejich vzniku. 

Podélné trhliny – příčiny: 

  oceli náchylné k trhlinám, vzhledem k jejich chemickému složení 

  malá konicita úzkých stran 

  nerovnoměrná vrstva licího prášku 

  špatné řízení hladiny oceli v krystalizátoru 

  silné opotřebení krystalizátoru a jeho špatný povrch 

  špatná oscilace 

  nedostatečné podepření pod krystalizátorem, včetně přesazení 

  nerovnoměrné sekundární chlazení 
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Příčné trhliny – příčiny: 

 oceli náchylné k trhlinám, vzhledem k jejich chemickému složení 

 příliš velká konicita krystalizátoru 

 špatné podmínky oscilace 

 nízká povrchová teplota v místě rovnání 

 nerovnoměrné sekundární chlazeni 

 náhlá, příliš vysoká změna rychlosti lití 

 

Vměstky – příčiny: 

  nečistá ocel 

  neodpovídající vrstva licího prášku 

  velké kolísání hladiny oceli v krystalizátoru 

  velmi nízká licí teplota 

  zarůstání ponorné trubice 

  nízká hladina oceli v mezipánvi 

  špatné řízení hladiny oceli v mezipánvi a krystalizátoru 

  reoxidace oceli 

 

Hvězdicovité trhliny – příčiny: 

 měď z krystalizátorových desek 

 nerovnoměrné chlazení povrchu 

 

Trhliny mezilehlé (na obr. 3 tzv. podélné trhliny napůl cesty) – příčiny: 

 vysoké přehřátí oceli 

 špatný stav licího stroje v místě jejich tvorby 

 příliš měkké sekundární chlazení 

 vysoký reohřev povrchu  

 

Středové segregace (včetně polo – makrosegregací) a středové trhliny – příčiny: 

 špatný stav licího stroje v místě konečného tuhnutí 

 příliš měkké sekundární chlazení [10] 

5.2.2   Faktory ovlivňující kvalitu sochorů seřazené dle postupu výroby 

V tomto bloku jsou uvedeny faktory ovlivňující kvalitu v technologickém sledu 

odlévání – dodávání oceli, parametry krystalizátorů, sekundární chlazení a vliv 

abnormálních podmínek odlévání. 

5.2.2.1    Dodávání oceli 

Na kvalitu sochorů při dodávce oceli má vliv: 

 Vliv chemického složení oceli 

 Ochrana licího proudu 

 Teplota lití 
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5.2.2.1.1   Vliv chemického složení oceli 

Obsah uhlíku má výrazný vliv na sklon ocelí všech typů ke vzniku povrchových 

i vnitřních trhlin, jak je ilustrováno na následujícím obr. 4. Povrchové trhliny, zvláště 

podélné, se většinou vyskytují u ocelí s obsahem uhlíku v rozmezí mezi 0,10 až 0,14 %.  

Vyšší riziko vnitřních trhlin je naopak u ocelí s obsahem uhlíku v rozmezí 0,15 až 

0,21 %. Z toho vyplývá, že oceli s vysokým sklonem k povrchovým trhlinám mají nízký 

sklon k trhlinám vnitřním a naopak. Významný vliv má však také obsah fosforu a síry. Podle 

různých autorů ale existují určité rozdíly v hodnocení vlivu uhlíku a dalších prvků 

na senzitivitu oceli k tvorbě defektů. To je pravděpodobně způsobeno různým chemickým 

složením oceli, podmínkami odlévání nebo rozdílnými podmínkami laboratorních testů.  

Výsledky laboratorních testů ne vždy korespondují s výsledky z praktického provozu. 

Poněvadž je vliv vzájemného působení různých prvků na sklon oceli k tvorbě defektu značný, 

a to zvláště na horní hranici jejich obsahu, je obtížné stanovit vliv jednotlivých prvků na vznik 

vad předlitků [10]. 

 

 
Obr. 4:  Vliv obsahu uhlíku na výskyt vnitřních trhlin [10]. 

 

Ostatní příklady některých prvků, které mohou být příčinou vzniku vad: 

 

 Cu, Sn, Sb, As   -   povrchové trhliny 

 

 O, S, Al              -   nekovové vměstky 

 

 S, P                    -   vnitřní nebo podpovrchové trhliny, segregace 

 

 O, N, H              -   povrchová porezita, bodliny, bubliny  
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5.2.2.1.2    Ochrana hladiny oceli a licího proudu 

Ochrana licího proudu oceli mezi licí pánví a mezipánví dává zařízení pro odlévání 

sochoru schopnost dopravit ocel z pánve do krystalizátoru s minimální degradací jakosti. Při 

plynulém odlévání je nutno dodávat do krystalizátoru ocel s nízkou aktivitou kyslíku, jakož 

i s celkovým nízkým obsahem kyslíku, aby byly minimalizovány vměstky a bodliny. Zdrojem 

vměstků může být právě tzv. reoxidace, což je sekundární oxidace oceli v důsledku přisávání 

vzduchu z okolní atmosféry během nechráněného odlévání. Zabránění reoxidaci coby zdroje 

oxidických vměstků je významným krokem na cestě k dalšímu zlepšování čistoty oceli při 

odlévání sochoru. Jedná se o proces krytí oceli po celou dobu odlévání ve všech uzlech od licí 

pánve přes stínící trubici s ochrannou atmosférou argonu, dokonalé zakrytí hladiny oceli 

v mezipánvi krycí struskou, až po ponorné výlevky a ochranu hladiny oceli v krystalizátoru 

licím práškem [10]. 

5.2.2.1.3    Teplota odlévané oceli 

Velice důležité je správné řízení přehřátí oceli nezbytné pro zajištění odlévání oceli 

bez nebezpečí utuhnutí oceli v průběhu lití. Na jedné straně vysoké přehřátí snižuje zarůstání 

výlevek a zlepšuje vnitřní i povrchovou čistotu. Na druhou stranu však vysoké přehřátí 

zhoršuje kvalitu střední části odlévaného sochoru a zvyšuje riziko průvalu. Délka 

sloupkovité zóny se zvyšuje v závislosti na značce oceli a následné ,,přemosťování" 

sloupkovitých dendritů ve středové části vede ke vzniku řediny a segregaci. Správné přehřátí 

závisí na mnoha aspektech, především na chemickém složení odlévané oceli, ale také 

na vývoji průběhu lití, především požadované teplotě v mezipánvi pro hladký průběh procesu 

lití. 

5.2.2.2    Parametry krystalizátoru 

Co se týká krystalizátoru, je to základní pilíř zařízení pro plynulé odlévání oceli a jeho 

vliv na výskyt vad je nezměrný. Parametry krystalizátorů můžeme rozdělit do následujících 

skupin: 

 Geometrie krystalizátoru 

 Konicita krystalizátoru 

 Řízení hladiny v krystalizátoru 

 Zařízení pro oscilaci krystalizátoru 

 Primární chlazení krystalizátorů 

 Zařízení elektromagnetického míchání (EMM) 

 

Každá z těchto součástí krystalizátorů má vliv na určitou skupinu vad, navzájem 

se ovlivňují a konstrukčně vyřešit správnou funkci krystalizátoru je nesmírně složité. 

5.2.2.3    Sekundární chlazení 

Po krystalizátoru se sekundární chlazení řadí k nejdůležitějšímu uzlu plynulého lití 

oceli a nebývalou měrou ovlivňuje kvalitu odlévaných sochorů. Mezi základní funkce 

sekundárního chlazení patří minimalizovat tepelné pnutí a zároveň zajišťovat dostatečný 

přestup tepla, stejnoměrné rozložení chlazení po obvodu a délce PLP. Sekundárním 

chlazením, v přímé závislosti na rychlosti lití a přehřátím oceli, je určována metalurgická 

délka předlitku, která určuje základním způsobem výskyt vnitřních vad v průběhu tuhnutí 

tekutého jádra sochoru. 
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Chlazení těsně pod krystalizátorem hraje kritickou roli pro vznik průvalu. Uspořádání 

a řízení sekundárního chlazení jsou u sochorových ZPO zvláště důležité při odlévání 

speciálních ocelí. Sekundárnímu chlazení jako stěžejnímu tématu této diplomové práce bude 

věnována samostatná kapitola [7]. 

5.2.2.4   Vliv abnormálních podmínek lití na výskyt vad sochorů 

Mezi abnormální podmínky odlévání oceli řadíme především stavy, které se vymykají 

běžným standardům a jsou závislé na technickém stavu licího stroje či nesprávném nastavení 

technologických podmínek nebo postupů při samotném průběhu lití. 

Mezi takové stavy můžeme zařadit například [10]: 

 

 Chybný vztah mezi intenzitou sekundárního chlazení, rychlostí lití a přehřátím 

oceli                                                                          - středová pórovitost. 

 

 Nesprávný přítlak válců tažných stolic                - geometrické vady 

 

 Stav krystalizátoru: nestejnoměrné primární ochlazování, deformace a opotřebení, 

               - povrchové trhliny. 

 

 Excentrický přívod oceli do krystalizátorů         - příčné trhliny 

5.3   Vady obdélníkových PLP 

V mnoha případech se mohou na PLP obdélníkového formátu vyskytovat vady shodné 

s vadami čtvercových PLP, včetně možných příčin jejich vzniku. V této kapitole jsou tedy 

uvedeny pouze vady typické pro obdélníkový formát nebo ty příčiny těchto vad, které jsou 

odlišné nebo mají jinou prioritu, než u formátu čtvercového. Je nutno připomenout, 

že v případě obdélníkových formátů, kdy poměr délky stran je malý (např. 1,6 až 2,0), nelze 

vždy hovořit o typické bramě a je pravděpodobné, že ve většině případů se charakter vad bude 

více blížit čtvercovému PLP, než bramě s šířkou například 1500 mm. Jak dalece tento 

předpoklad platí, však vždy ukáže až skutečný výskyt vad na těchto malých brámách [10]. 

5.3.1   Rozměrové a tvarové vady 

Z rozměrových vad je možno shledat jistou odlišnost v úchylce rozměrů, kde pro 

obdélníkový formát lze tuto rozdělit na úchylku šířky a úchylku tloušťky. Z tvarových vad 

jsou rozdíly mezi kosočtverečností a kosoúhlostí, v příčinách částečně ve vyborcení a jako 

jiný typ tvarové vady příčného průřezu se objevuje korýtkovitost. 

 

Přehled tvarových vad [10]: 

 

 Úchylka rozměrů 

 Kosoúhlost 

 Vyborcení 

 Korýtkovitost – úchylka přímosti obrysových hran průřezu 
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5.3.2   Povrchové vady 

 V této oblasti se vyskytují obdobné vady jako u formátu čtvercového [10]. 

5.3.3   Vnitřní vady 

Z pohledu typu vad a jejich možných příčin můžeme vnitřní vady rozdělit na skupinu 

vad mezi povrchem PLP a jeho středem, a na vady středové, tj. vady v podélné ose příčného 

průřezu nebo jejím nejbližším okolí. 

Pro vady mezi povrchem a středem PLP platí totéž, co bylo řečeno pro vady 

povrchové. Typy vad jsou totožné se čtvercovými PLP, lze je ovšem ještě dále rozlišit 

na vady příslušející úzké či široké straně.  

Zásadní rozdílnost mezi čtvercovými a obdélníkovými formáty je ve formě výskytu 

vad přímo ve středové oblasti. Zatímco u čtvercového rozměru tuhne poslední tekutá ocel 

v místě geometrického středu čtverce, tedy v bodě průsečíku úhlopříček, u obdélníkového 

rozměru je místo konečného tuhnutí dáno přímkovým úsekem od jednoho trojného bodu 

k druhému. Trojný bod představuje místo, kde se setkají tři fronty tuhnutí, postupující 

od horní strany, boční strany a strany dolní. Samozřejmě, že pokud hovoříme o těchto 

geometrických středech (posuzováno vzhledem k příčnému průřezu), bodech anebo 

přímkových úseků, nebývají tyto středy geometricky dokonalé [10]. 

5.4   Vady kruhových sochorů 

Vady kruhových sochorů tvoří samostatnou kapitolu a to z toho důvodu, že kruhový 

průřez je náchylnější na tvorbu trhlin. Je to dáno poměrně malým povrchem vzhledem 

k objemu, což způsobuje delší dobu tuhnutí jádra předlitků. Rychle ztuhlá povrchová kůra 

brání smršťování vnitřních vrstev a vytvářejí se podmínky příznivé pro vznik trhlin. Kruhový 

průřez má také menší opěrnou plochu vzhledem k válečkům, než ostatní formáty a dochází 

často k tvarovým deformacím, tzv. ovalitě, v tažných stolicích. Najít patřičnou shodu 

přítlačných sil, aby nedocházelo k tvarové deformaci, nebo naopak k ujetí licího proudu 

v tažných stolicích, bývá obrovský problém. 

Mezi specifické vady pro kruhový předlitek patří vydutí a oválnost. Tyto vady jsou 

zapříčiněny deformací utuhlé licí kůry pod krystalizátorem vlivem ferostatického tlaku. Tyto 

vady jsou doprovázeny trhlinami, které mají přímou souvislost s napěťovými stavy v licí kůře 

plynule litého sochoru [2]. 

Co se týká dostupnosti a množství materiálů vztažených k vadám kruhových předlitků, 

je jich velice málo a každé zařízení plynulého lití vychází především z vlastních zkušeností 

a postupného hodnocení kvality vlastní produkce [11]. 

 

Tvorbě trhlin na kruhových předlitcích můžeme zabránit [2]: 

 

 Vhodně volenou optimální teplotou oceli – přehřátí oceli 

 Optimální licí rychlostí a správně volenou přítlačnou sílou tažných stolic 

 Úpravou krystalizátoru  vhodnou konicitou, hlavně pro nízkouhlíkaté oceli 
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6   PROBLEMATIKA SEKUNDÁRNÍHO CHLAZENÍ  

Před začátkem lití je krystalizátor ve spodní části utěsněn startovací zátkou 

(tzv. falešným sochorem) s chladícím košem. Krystalizátor se naplní tekutou ocelí. Ocel 

uvnitř vytvoří tenkou pevnou licí kůru s vnitřním tekutým jádrem, tzv. licí pás. Jakmile má 

vnější licí kůra dostatečnou tloušťku, zaváděcí zátka začne plynule táhnout předlitek ven 

spodní částí krystalizátoru, zatímco přítok oceli pokračuje v závislosti na licí rychlosti. 

Současně je pohyb předlitku zajišťován i oscilací krystalizátoru a licím práškem mezi utuhlou 

kůrou předltiku a vnitřní stěnou krystalizátoru (licí prášek působí jako mazadlo). Průtokové 

množství oceli závisí na průřezu předlitku a kvalitě odlévané oceli. Po opuštění krystalizátoru 

vstupuje litý pás do zóny sekundárního chlazení, kde je předlitek chlazen rozstřikem vody 

nebo vody a vzduchu, aby došlo k dalšímu plynulému tuhnutí předlitku. Výše zmíněné oblasti 

hrají klíčovou roli na formování tvaru, jakosti výrobku a neporušenost litého proudu. 

Plynulé lití oceli je také nepřetržitý proces přenosu tepla. V krystalizátoru se teplo 

odvádí vodou proudící v jeho stěnách. Licí kůrka oceli tvořená v krystalizátoru obsahující 

tekuté jádro, se postupně vytváří průchodem přes licí stroj. Chlazení krystalizátoru 

je navrženo tak, aby bylo dosaženo takové licí kůry, která dokáže odolat ferostatickému tlaku 

těsně pod krystalizátorem. Odolnost licí kůry závisí na jakosti odlévané oceli, licích 

rychlostech a rozměrech předlitku. Proces tuhnutí, který je zahájen v krystalizátoru, 

je dokončen v sekundárních chladících zónách pomocí vodní či vodovzdušné sprchy a odvodu 

tepla sáláním. Konec zóny, kdy již je předlitek utuhlý v celém svém průřezu, se nazývá 

metalurgická délka, kterou lze ovlivňovat charakteristikou sekundárního chlazení 

a podmínkami průběhu lití [12].  

6.1   Účel sekundárního chlazení 

Ačkoli jen asi 5 % celkového množství tepla z předlitku je odvedeno v krystalizátoru, 

počáteční utváření tloušťky licí kůry hraje důležitou roli v konečné kvalitě odlévaného 

sochoru při plynulém lití oceli. Předlitek s nedostatečnou silnou a nerovnoměrnou tloušťkou 

licí kůry v krystalizátoru může vést k mimorohovému praskání nebo k proražení stěny 

předlitku, mající za následek vytečení tekutého jádra, tzv. průval při lití a k zastavení 

postiženého proudu [2]. 

Účelem sekundárního chlazení je vytvářet a udržovat předlitek dostatečné síly 

a pevnosti pod krystalizátorem. Toho je dosaženo přímým průtokem vody skrz trysky. Tato 

chladící mlha odvádí většinu tepla z předlitku. Pro dosažení cíle chladícího modelu 

je sekundární chlazení rozloženo do několika zón, kde každá zóna je nezávisle ovládána 

pomocí regulačních ventilů pro regulaci průtoku vody do trysek [12]. 

Požadavky na sekundární chlazení [2]: 

 Homogenní chlazení povrchu předlitku v celé jeho šířce a výšce  

 Velkým množstvím odpařené chladicí kapaliny dosáhnout zvýšené intenzity 

sekundárního chlazení  

 Co nejvíce zkrátit dobu prodlevy neodpařené vody při kontaktu s předlitkem  

 Možnost širokého rozsahu regulovatelnosti intenzity ostřiků dle jakosti oceli  

 Stabilita charakteristik ostřiků 

 Minimální údržba chladicího systému 
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 Rozdělení dle druhu sekundárního chlazení [2]:  

Jednosložkové chladicí systémy: při chlazení jako médium je používaná voda, která 

je mechanicky pomocí trysek tlakově rozstřikována ve formě malých kapek na předlitek. 

Trysky se odlišují tvarem ostřikované plochy, která může vytvářet různé geometrické tvary, 

například plocha eliptická, kruhová, plochá nebo ve tvaru mezikruží. 

Vodovzdušné chladicí systémy: medium tvoří směs vody se vzduchem. Tento způsob 

chlazení skýtá mnoho výhod, jako např. rovnoměrné chlazení povrchu, vysoký stupeň 

účinnosti a nepatrnou prodlevu neodpařené vody na povrchu předlitku. Mezi nevýhody patří 

zejména konstrukční složitost rozvodů pro vodu a vzduch. Především údržba vzduchových 

rozvodů je velice náročná a v zimních měsících může dojít k jejich zamrznutí. Také čistota 

vzduchu hraje významnou roli při provozu těchto zařízení. 

6.2   Analýza celosvětové literatury z oblasti optimalizace podmínek 

sekundárního chlazení s cílem minimalizace vad předlitků 

Výskyt problematiky sekundárního chlazení pro sochorové zařízení plynulého lití není 

v celosvětové literatuře tak hojný jako pro problematiku bramového lití, a to i z toho důvodu, 

že brama svým tvarem a rozměry má svá specifika. Odvod tepla do vodících a přítlačných 

válců je u bramy mnohem větší, proto při výpočtech sekundárního chlazení musí být toto 

zohledněno. U sochorového ZPO lze odvod tepla do válců zanedbat [7]. 

I tak lze narazit na zajímavé články, které se zabývají sekundárním chlazením pro 

odlévání sochorů, navrhují nová technická řešení k omezení vzniku vad předlitků a tím 

zvýšení možnosti vyrábět nové kvalitní oceli dle náročných požadavků zákazníků. Například 

autoři Subhasis Chaudhuri, Rajeev Kumar Singh a kol. [12] popisují a navrhují nové řešení 

sekundárního chlazení v ocelárně Durgapur v Indii a srovnávají s původním sekundárním 

systémem. 

6.3   Návrh a realizace automatizovaného sekundárního chladicího systému 

kontinuálního lití sochorů 

Při plynulém odlévání oceli má sekundární chlazení značný vliv na povrchové i vnitřní 

vady předlitku, které závisí na teplotním profilu předlitku. Vadná konstrukce sekundárního 

chlazení vede k mezipásmovému reohřevu povrchu v sekundárních zónách chlazení. 

Nadměrný reohřev může vzniknout také, pokud metalurgická délka tekutého jádra je delší než 

délka chladící zóny. Reohřev způsobí rozšíření povrchu, tvoří se deformace a trhliny v oblasti 

pevné kůrky, která je slabá a má nízkou houževnatost. 

Vnitřním trhlinám můžeme zabránit, pokud velikost reohřevu (měřená nejvyšší míra 

nárůstu teploty od počátku sekundární zóny) je držena pod 100 °C, zatímco povrchové trhliny 

vznikají při poklesu teploty do mezí malé tvárnosti oceli, okolo 850 °C. Někteří autoři 

doporučují maximum reohřevu 50 °C jako kritérium pro úbytek povrchového přehřátí. Podle 

výše uvedených hodnot autor navrhl sekundární chladící vzorec využívající vztah stanovený 

panem Mieikarem pro součinitel přenosu tepla pro ostřiky vodního chlazení. Další autoři 

zrealizovali sekundární chlazení na výše uvedených principech a ohlásili významné snížení 

středových trhlin. Takto řízený vodní ostřik v sekundárních chladících pásmech může 

minimalizovat rozdíly povrchové teploty stěn předlitku a zlepšit jakost oceli. V průběhu let 

byly vyvinuty četné programy pro řízení průtoku vody v zónách sekundárního chlazení 

a použity na zařízeních plynulého lití sochorů na celém světě [12]. 
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6.3.1   Druhy sekundárních chladicích systémů 

Existuje několik druhů řízení sekundárního chlazení [12]: 

TYP I, kde rychlost průtoku vody je závislá na lité jakosti oceli. Na základě 

chemického složení oceli jsou voleny tvrdé nebo měkké chladící režimy a pro každou zónu 

sekundárního chlazení je stanoven průtok vody. Tvrdý a měkký charakter chlazení 

je definován jako průtok vody v litrech za sekundu, dělený poměrem rychlosti, při které 

se ocel odlévá v kg.s
-1

. Takto je měrná spotřeba chladící vody definována v litrech 

na kilogram. Ačkoli je každý licí stroj svým způsobem specifický, obecně hodnota 1 l.kg
-1

 

značí tvrdé chlazení, zatímco hodnoty blízko 0,5 l.kg
-1

 značí měkké chlazení. 

Tento typ sekundárního chlazení pracuje velmi dobře (regulace s otevřeným 

regulačním obvodem), ale jen pokud nedochází v průběhu lití ke změnám licích parametrů, 

jako například změny licích rychlostí nebo teplot přehřátí oceli. Tento systém má nedostatky, 

pokud k takovýmto změnám dochází, nelze jej dostatečně regulovat, což vede k velkým 

změnám povrchové teploty ploch předlitku. 

TYP II, je převodní kontrolní metoda, která automaticky mění průtok chladící vody 

podle licí rychlosti. Nicméně, náhlá změna licí rychlosti vytvoří příslušnou změnu chlazení 

vodního proudu, která však vytvoří významné kolísání povrchové teploty, zejména blízko 

spodní části sekundární komory. Tato metoda funguje velmi dobře v ustáleném procesu lití. 

Pokud se chlazení změní náhle, především na začátku a konci lití, průtok vody se také změní 

náhle, což způsobí značné kolísání povrchových teplot. 

TYP III, založený na SISO zpětné vazbě (nezávislý vstup - nezávislý výstup). 

Sekundární zóna je rozdělená do jednotlivých bloků s teplotním čidlem, což je typický 

infračervený pyrometr, který snímá teplotu povrchu. 

Rychlost vodního chlazení v každém bloku je pak řízena na základě odchylky mezi 

cílovou a aktuální měřenou teplotou. Jestliže cílová teplota v určité zóně je menší než 

naměřená teplota, rychlost vodního toku se zvýší a naopak. Nevýhody tohoto systému 

představuje výskyt páry uvnitř chladící komory a tvorba okují na povrchu předlitku, což činí 

přímé měření teploty velmi nepraktickým. Problém je také údržba teplotních pyrometrů v tak 

nevhodných podmínkách. A také v případě víceproudého lití to znamená zvýšené nároky 

na zajištění dostatečného množství pyrometrů (přinejmenším jeden na jeden proud). Také 

je problém v rozložení pyrometrů v tak náročném prostředí z důvodu vzájemného 

ovlivňování, pokud jsou strany předlitku velmi blízko u sebe. 

TYP IV (Dynamické sekundární chlazení) provádí výpočty vnitřní a povrchové 

teploty stran předlitku v reálném čase v kratičkých časových intervalech (v sekundách) 

na základě matematických modelů, vycházejících z tepelných transportních jevů, což pomáhá 

určit optimální rozstřik vodního toku pro každou zónu chladícího pásma podle vypočtené 

teploty. Na začátku a konci sekvence se rychlost lití značně liší, takže přesná regulace 

sekundárního chlazení je nutná. Za účelem co nejvyšší přesnosti za velmi krátkou dobu jsou 

požadavky na výpočetní kapacitu počítačového systému ohromné, což dělá výpočet pomocí 

matematického modelu složitým. Bez výkonných počítačů tento systém nelze realizovat. 

Systém, taktéž jako předchozí tři typy, je omezen svým využitím především na dobu lití, kdy 

parametry jsou víceméně stabilní. Tento model je převážně využíván pro sekundární chlazení 

plynule litých bram, kde díky velkému poměru šířky k tloušťce stran může být použit 

zjednodušený model, který vypočítává přenos tepla podél jedné strany celé délky předlitku. 
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TYP V (Nová generace sekundárního chlazení) je založen na cílové teplotě 

optimalizace praktických výsledků. Je stanovený v závislosti na jakosti oceli, 

charakteristických rysech odlévání a různých cílových teplotních parametrech odlévaných 

profilů. Pro každou zónu sekundárního chlazení jsou vygenerovány hodnoty tepelného toku 

na základě rozličných optimalizačních praktických postupů, jako např. mnohonásobná 

objektivní optimalizace, regulace na nejmenší hodnoty funkce neuronové sítě, je využíváno 

databáze praktických dat, vývojových algoritmů apod. Intenzita chlazení jednotlivých 

chladících zón pro různé třídy oceli je optimalizována na základě využití korelace mezi 

tepelným tokem a rychlostí toku vodního chlazení a přizpůsobena klíčovým rychlostem lití 

a taktéž pro různá přehřátí oceli. Vztah mezi tokem chladící vody sekundárního chlazení, licí 

rychlostí a stupněm přehřátí je zpětně pomocí rovnic implementován do struktury řízení 

a kontroly sekundárního chlazení. 

6.3.2   Sekundární chlazení nové generace 

Původní sekundární chladící zařízení TYPU I bylo původně aplikováno na 

šestiproudém zařízení plynulého lití sochorů v ocelárně Durgapur v Indii. Systém se skládal 

ze tří vícestupňových zón: zóna pod krystalizátorem (MS), zóna I a zóna II. V (MS) zóně 

nebyl průtok chlazení ani řízen ani měřený. V zóně I a II byl průtok nezávisle řízený. Zóna II 

byla dále rozdělena na dvě zóny, zóna IIA a IIB, ale průtok v těchto zónách také nebyl 

nezávisle řízený ani měřený. Řídící ventil a nezbytná měřící zařízení pro průtok a tlak byly 

namontovány na přívodním potrubí zóny II před rozvětvením obou zón (IIA a IIB). Nicméně 

zóna IIB nebyla využívána z důvodu problému s technickým řešením. Celková délka 

chladících zón byla 4 m. Sekundární chladicí systém míval konkrétní rychlost průtoku 

vodního chlazení v zóně I a zóně II, ale ne v zóně pod krystalizátorem v závislosti na jakosti 

oceli a velikosti stran předlitku. Operátor musel nastavit průtok vodního chlazení ve výše 

uvedených zónách jednotlivě dle podmínek odlévání. Systém neměl žádnou automatickou 

korekci pro chlazení s ohledem na licí rychlost a přehřátí oceli, což mělo značný vliv 

na změny povrchové teploty předlitku [12].  

Toto nevhodné sekundární chlazení vedlo k velkým výchylkám ve kvalitě sochorů 

z hlediska výskytu podpovrchových a vnitřních trhlinek. Při vysokých rychlostech převládal 

výskyt vnitřních trhlinek kvůli vysokému reohřevu v jednotlivých sekundárních zónách. 

Podklady z původního chladicího systému jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab. 2:  Parametry původního chladicího systému [12]. 
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Obr. 5 znázorňuje pravděpodobný střed litého kontislitku a povrchovou teplotu 

profilu, stejně jako tloušťku licí kůry pro sochor 125 x 125 mm. Předpovězeny teplotní profil 

je určený pro původní sekundární chlazení plynulého lití. Obr. 5 ukazuje, že kompletně 

utuhlý profil je po 8 m délky (metalurgická délka) a sekundární chladící pásmo včetně zóny 

pod krystalizátorem měří 4 m. Poté je sochor chlazen jen pomocí vzduchu sáláním. Když se 

licí profil pohybuje ze sekundárního pásma k pásmu terciární zóny, je zde značně snížen 

součinitel přenosu tepla. Jádro předlitku také dosahuje vysoké teploty. Toto způsobí značný 

reohřev předlitku při výstupu ze sekundární zóny. Z obr. 5 je evidentní, že přehřátí je více než 

100 °C (značení AB) v pásmu přenosu tepla sáláním. Takhle krátké sekundární chlazení 

spojené s nevhodnou regulací průtoku bylo hlavní příčinou tak velkého reohřevu předlitku, 

které vedlo k vzniku vnitřních a podpovrchových trhlin v stěnách předlitku [12]. 

 

 

Obr. 5:  Teplotní profil původního předlitku 125 x 125 mm [12]. 

 

6.3.3   Konstrukce upraveného systému 

Za účelem snížení vysokého reohřevu předlitku byl navržen nový sekundární chladicí 

systém. Tento návrh automaticky načítá optimalizovaný průtok chlazení pro danou rychlost 

proudu a přehřátí oceli z databáze zabudované do systému a udržuje optimalizované chlazení 

v sekundárních zónách pro danou jakost oceli daného předlitku. Návrh upraveného chladícího 

zařízení zahrnuje dva důležité aspekty [12]: 

Prvotní byl výpočet teplotního profilu litého předlitku při různých licích rychlostech 

a identifikace stinné stránky z existujícího chladícího vzoru. Pro toto byl vyvinut model 

konečných diferencí pro ustálený stav (offline) pro přenos tepla v tuhnoucím předlitku, 

(obr. 6), který ukazuje výpočet teplotního pole v předlitku orientovaném ve směru 

lití: osa Z z plochy odlitku. Toto bylo vypočítáno pomocí numerického modelování a pomocí 

teplotní rovnice. 
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Obr. 6:  2 D příčný řez předlitku pro výpočet teplotního pole [12]. 

 

Když je model řešen v souřadném systému pro nulovou licí rychlost, rovnice 

ustáleného přestupu tepla vykazuje nesprávné hodnoty. Do modelu bylo třeba včlenit časovou 

konstantu, která v dvojrozměrném průřezu stěn předlitku zachycuje konkrétní rychlost 

odlévání ve směru lití. Řez je sledován po celou dobu své existence od vzniku v krystalizátoru 

až do doby opuštění chladících zón. 

Tak, jak řez postupuje směrem dolů v licím směru (v ose Z), jeho teplotní historie 

z předchozí zóny spolu s hraničními podmínkami v současném umístění je využívána pro 

vygenerování izotermy podél délky odlévaného sochoru. Aby bylo možno vysvětlit vyšší 

tepelnou vodivost v kapalné oblasti, byla pro tyto oblasti aplikována aproximace. Běžná 

tepelná vodivost byla zvětšena včleněním faktoru účinku vyšší tepelné vodivosti kapalné 

oceli. Takto upravený model s faktorem ovlivňujícím stupňující se tepelnou vodivostí byl 

přijat. Objemové změny se v každém průřezu vypočítají pomocí rovnice rozdílu teplot mezi 

solidem a likvidem. Pro výpočet hlavních okrajových podmínek v primárním chladícím 

pásmu byly použity hodnoty tepelného toku v krystalizátoru. Průměrný tepelný tok 

v krystalizátoru je odhadnut z podnikových dat průtoku vody v krystalizátoru a vzrůstu 

teploty. Pro výpočet lokálního tepelného toku bylo předpokládáno, že tepelný tok se snižuje 

parabolicky směrem od menisku k výstupu z krystalizátoru. Okrajové podmínky 

sekundárního chladícího pásma pro výpočet koeficientu přestupu tepla byly odvozeny 

z rovnice korelace pro distribuci vodního toku. Byl také zohledněn přenos tepla sáláním 

v terciární zóně chlazení. Příslušné rovnice je možno dohledat v uvedeném článku [12]. 

Tento model byl využit k analýze stávajícího chladicího systému při klíčových licích 

rychlostech. To odhalilo, že délka čtyřmetrové chladící zóny je daleko kratší než metalurgická 

délka s tekutým jádrem (obr. 5): 8 m pro licí rychlost 2,4 m.min
-1

, a je jedním 

z nejdůležitějších důvodů reohřevu stěn předlitku od konce sekundární zóny k terciárnímu 

chladícímu pásmu, kde je odvod tepla jen pomocí vzduchu. 
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 Takže stávající sekundární zóny byly rozšířeny o zóny IIB a III a došlo k prodloužení 

o dalších 3,1 m. Upravená 7,1 m dlouhá sekundární zóna nemohla být dále prodloužena 

z důvodu nedostatku prostoru v sekundární komoře. Jednotlivé délky sekundárních zón, 

uspořádání trysek v upraveném systému jsou znázorněny v tab. 3. 

 

Tab. 3:  Jednotlivé délky sekundárních zón a uspořádání trysek pro nový systém [12]. 

 

 

Materiál vodního potrubí byl také změněn. Místo běžné uhlíkové oceli byla použita 

nerezová ocel, která odbourá problémy s korozí a tím zabrání zanášení vodních trysek. Zlepší 

se tím průtok vody a odstraní problém s údržbou systému. Tento model byl dále využit pro 

návrh optimalizace vodního toku upraveného sekundárního chlazení. Pro tento účel byly 

provedeny četné simulace v závislosti na odlévaném profilu, velikosti přehřátí k dosažení 

cílového teplotního pole stěn předlitku. Pozornost byla věnována především zpětnému 

reohřevu stěn ve snaze dosáhnout co možná nejmenších hodnot a udržovat povrchovou 

teplotu nad 850 °C a tím se vyhnout nízké poddajnosti tekutého jádra oceli. 

V jednotlivých simulacích byly měněny průtoky vody v jednotlivých zónách pro 

dosažení cíleného teplotního profilu, byly vygenerovány pole rozstřiku pro jednotlivé 

odlévané formáty a stupně přehřátí. Každé pole ostřiku je specifikováno  průtokem vody 

v jednotlivých zónách v závislosti na  licí rychlosti. Pro každý ze tří odlévaných profilů, 

kterými může být stroj osazen (100 x 100, 125 x 125 a 150 x 150 mm), bylo vytvořeno 

9 ploch ostřiku, uvažovány tři druhy přehřátí a tři chladící intenzity. Celkem bylo tedy 

vytvořeno 27 oblastí (polí) ostřiku k získání optimálního sekundárního chlazení za různých 

podmínek. Parametry ostřiku pro jednotlivé sekce jsou shrnuty v tab. 4, kde jednotky l pm 

představují liter per minute [12]. 

 

Tab. 4:  Parametry ostřiku pro jednotlivé sekce nového sekundárního systému [12]. 

 



28 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

KUBÁNEK, J. Vliv sekundárního chlazení sochorového ZPO na kvalitu odlévaných sochorů. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

Na obr. 7 jsou ukázány teplotní profily předpovězené modelem pro původní 

a upravený chladicí systém, kde je zřejmé, že míra reohřevu byla významně snížena z více 

než 100 °C (označeno AB na obr. 7) na méně než 50 °C (značený jako AB0 obr. 7) 

na upraveném zrealizovaném systému. Dále byl navržen automatizovaný systém k řízení 

rozstřiku vody, který ovládal rychlost průtoku podle průběhu lití.  

 

 

Obr. 7:  Srovnání míry reohřevu obou systému [12]. 

6.3.4   Nový automatizovaný systém  

Upravený řídicí systém pro automatickou kontrolu regulace průtoku vody k dosažení 

požadovaného chlazení sochoru je založen na aspektech rychlosti lití, přehřátí v mezipánvi, 

odlévaném profilu a výsledků zpětné vazby. Toto je zajištěno skrz programovatelnou 

logickou řídící jednotku (PLC) na bázi automatizovaného systému, skládajícího se z PLC, 

nástrojů pro měření průtoků, tlaků, motorizovaných regulačních ventilů, akčních členů jako 

regulátorů průtoku, PLC programovací jednotky, Human Machine (Interface HMI) stanice 

a rozmanitého příslušenství, jako například z přechodového relé, napájení, potrubí z nerezové 

oceli, sestavy ventilů atd. Upravený systém je znázorněn na obr. 8.  

6.3.5   Použitelnost systému a koncepce kontroly  

Nový model je navržený a vyvinutý k tomu, aby zjistil povrchovou teplotu sochoru, 

profil a kontroloval intenzitu chlazení v jednotlivých zónách. To vyžaduje vstupní informace, 

pokud jde o vlastnosti kovů, licí podmínky atd. Jsou zvažovány jak materiální vlastnosti, 

tepelná vodivost, solidus i likvidus oceli jako funkce teploty, solidus a likvidus třídy oceli a 

latentní teplo. Licí podmínky byly poskytnuty z příčného průřezu licího pásu, délky každé 

chladící zóny, licí rychlosti, stupně přehřátí a cílené povrchové teploty na výstupu z každé 

zóny. Množství vody v sekundárních chladících pásmech je vypočteno podle specifických 

požadavků povrchové teploty stěn profilu předlitku pro konkrétní rychlost lití, rozsah přehřátí 

(< 30 °C, 30 – 50 °C, větší > 50 °C), což je rozdíl mezi teplotou kovu a teplotou likvidu, 

rozměru předlitku (100 x 100, 125 x 125, 150 x 150 mm) a třídy oceli. Automatizační systém 

je navržen tak, aby řídil systém ve třech režimech, které mají potřebnou flexibilitu 

pro regulaci sekundárního chlazení v průběhu lití [12].  
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Obr. 8:  Upravený řídicí systém sekundárního chlazení [12]. 

 

Manuální režim: Otevřená smyčka systému bez kontroly přes PLC. Řídící ventily 

jsou manuálně nastaveny buď z PLC nebo ručním nastavením řídícího ventilu.  

Poloautomatický režim: Nezávislé řízení s uzavřenou smyčkou. Nastavené hodnoty 

pro průtok v každé zóně jednotlivého licího pásu se vloží do PLC prostřednictvím HMI 

obrazovky a tento tok je řízený pomocí hodnot z toku zpětných informací.  

Automatický režim: Model řízený v plně automatickém režimu provozu, ve kterém 

nastavené hodnoty jsou dynamicky vybrány pro každý jednotlivý proud, založený 

na pravidelném měření teploty v mezipánvi a okamžitých hodnotách rychlosti lití. Analogové 

signály zpětné vazby pro rychlost lití jsou předány do řídícího PLC pro jednotlivé proudy 

a teplota z mezipánve je dodána do příslušného PLC. Pro účely kontroly, na rozdíl 

od skutečné rychlosti, teploty v mezipánvi, se průtok vody a tlak v každé zóně měří jako 

kritické parametry. Následně je pak průtok vody řízen dynamicky v závislosti na rychlosti lití, 

teplotě v mezipánvi, licím profilu a jakosti lité oceli. Průtok je řízen pomocí motorizovaného 

regulačního ventilu, aktivovaného přes ovládací člen s řídící kartou s PLC výstupem. PLC 

výstupy jsou aktivované po spuštění regulačních smyček v PLC pomocí řídících algoritmů 

na základě aplikačních požadavků. 

Regulace průtoků je řízena za pomocí databáze (průtoky vody uvedené v tab. 4) 

vytvořené pomocí modelu na základě informací o zadaných parametrech chlazení pro různé 

stupně konečných produktů, pro různé vstupní teploty v mezipánvi, hodnoty rychlosti lití atd. 

Databáze je začleněna do ovládacího softwaru pro plně automatický pracovní režim. Celkem 

se řídicí systém skládá z PID regulačních obvodů pro MS (zóna pod krystalizátorem), zónu I, 

IIA, IIB a zónu III pro každý licí proud. Každý licí proud má nainstalovaný svůj vyhrazený 

PLC a jeden PLC pro propojení s existujícím PLC licího stroje pro běžné funkce. Všechny 

PLC komunikují se sběrnicí dat rychlostí nejméně 10 MBPS. PLC systém obsahuje také dvě 

PC s HMI systémy s vhodným rozhraním k PLC. Před začátkem sekvence lití zadá operátor 

číslo tavby, rozměr formátu a jakost oceli do PC na HMI.  
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 Ten vyhledá tabulku a přiřadí odpovídající křivku chlazení. Tyto informace jsou 

staženy HMI do PLC jako předpis ke stažení. PLC použije stažená data v příslušné paměti a je 

připravený provést rozstřik chlazení dle plánovaného návrhu v módu reálného času, jakmile 

započne samotné lití, a tím začíná příjem dat o rychlosti lití. Zadaná hodnota průtoku v každé 

zóně pro jednotlivé proudy chlazení je vygenerovaná a založená na posledním měření teploty 

v mezipánvi a licí rychlosti [12].  

6.3.6    Softwarová konfigurace  

Aplikační software byl vyvinut s použitím standardního PLC a HMI programovacího 

software pro objektivní řízení regulace průtoků. Poté PLC dává možnost sledovat následující 

stupně kontroly:  

a) aktualizuje měření teploty v mezipánvi, jestliže teplota v mezipánvi je větší než 

likvid, vypočítá teplotu přehřátí  

b) načte jakost oceli pro odlévání  

c) provede výběr potřebné tabulky pro průtok vody založený na vypočteném rozsahu 

přehřátí, vybere daný formát a typ chlazení  

d) načte požadovanou licí rychlost a určí požadované hodnoty pro průtok 

sekundárního chlazení  

e) ovládá vodní regulační průtokový ventil pro sekundární chlazení.  

Jestliže není umožněno zpracovat informace z licího stroje, je veškerý postup znovu 

zopakován. Po výměně licí pánve, když je umožněno znovu získat nové informace, které jsou 

načteny: teplota likvidu a typ 

chlazení, celý systém pracuje na 

základě sekvenčnosti. Pokud 

nový stupeň není potvrzen do 

zadané doby a sekvence je 

ukončena nebo se odlévání 

zastaví, zastaví se s časovou 

prodlevou všechny řídící ventily, 

které jsou udržovány v plně 

otevřeném stavu. Pro překonání 

kolísání licí rychlosti byla přijata 

metoda filtrování signálu 

klouzavého průměru zadaných 

hodnot vodního průtoku. Navíc 

systém obsahuje různé funkce 

pro snadné využití on-line 

historických trendů, souhrnnou 

kontrolu atd. Software je navržen 

tak, aby všechny požadované 

nastavené hodnoty a výběr 

provozního režimu mohl být 

vybrán přes uživatelsky srozumitelné HMI obrazovky, odkud se parametry převádějí k PLC 

na základě jediného klíčového příkazu. Celý integrovaný systém je navržen tak, aby běžel na 

nepřetržité bázi. Průtok vody v každé zóně je vygenerovaný podle daného modelu a nastavené 

hodnoty se řídí s přesností ±1 %. Pohled na typické uspořádání ostřiků a ventilového 

uspořádání jsou zobrazeny na obr. 9, resp. obr. 10. [12] 

 

       Obr. 9:  Pohled na typické uspořádání ostřiků [12]. 
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6.3.7   Výsledky po modifikaci 

sekundárního chlazení 

V modifikovaném sekundárním 

chlazení byl snížen reohřev předlitku 

směrem dolů k hodnotě méně než 

50 °C v porovnání s původní hodnotou 

100 °C na starém zařízení. Bylo 

otestováno 50 vzorků předlitků jak na 

původním zařízení, tak na novém 

systému se zaměřením na vnitřní 

trhliny během lití. Dva typické vzorky 

makrostruktury sochoru jsou 

prezentovány na obr. 11a a obr. 11b. 

 Makrostruktura sochoru 

znázorňuje kompletní eliminaci 

vnitřních mimorohových trhlinek 

z důvodu reohřevu [12]. 

 

 

 

Obr. 11a:  Vzorek z původního systému.                        Obr. 11b:  Po úpravě chlazení [12]. 

 

Tento článek [12] velice podrobně popisoval problematiku a funkci sekundárního 

chlazení, proto dále bude prezentována jen samotná podstata řešení jednotlivých problémů, 

či moderních řešení v oblasti plynulého lití, se zaměřením na sekundární chlazení a s tím 

spojený výskyt vad předlitků. 

  

 

Obr. 10:  Uspořádání regulačních ventilů [12]. 
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6.4   Použití techniky heuristického hledání k zlepšení podmínek 

sekundárního chlazení pro plynulé lití ocelových sochorů 

Autoři N. Cheung a kol. [13] popisují ve svém příspěvku použití modelu 

dvojrozměrného přenosu tepla založeném na metodě konečných diferencí za účelem výpočtu 

průběhu teplot a metalurgické délky předlitku. Tomuto výzkumu věnují značné úsilí z důvodu 

omezení vzniku nejzávažnějších vad kontinuálních výrobků, převážně trhlin, vyvolaných 

nesprávným návrhem systému chlazení. Použili k tomu umělou inteligenci heuristického 

vyhledávání integrovanou do numerického modelu pro stanovení lepších podmínek chlazení 

sekundární zóny. 

6.4.1   Zavedení heuristického systému 

Při plynulém lití je tekutá ocel formována do poloutuhlého tvaru předlitku s postupně 

tuhnoucím jádrem a je vystavena třem zcela různým chladicím prostředím. Chlazení vodou 

odvodem tepla přes stěny krystalizátoru, odvodem tepla přes vodní nebo vodovzdušné ostřiky 

sekundárního chlazení a odvodem tepla sáláním před úplným ztuhnutím kapalné fáze. Pokud 

jde o řízení procesů lití, musíme zajistit provozní parametry v určitém optimálním rozsahu. 

Z ekonomických důvodů není možné provádět rozsáhlé experimentální zkoušky v průběhu lití 

a hodnotit vliv různých provozních parametrů. Proto výstavba nových provozů, 

či modernizace stávajících zařízení k plynulému odlévání, se obvykle zakládá na provedených 

simulacích procesu přenosu tepla vycházejících z matematických modelů. 

V literatuře již byla prezentována řada analýz přestupu tepla používajících obou 

metod, analytickou i numerickou. Výkon těchto modelů poskytuje historii průběhu teplot 

podle různých procesních proměnných a napomáhají určit ty podmínky, které umožní 

odlévání odlitků bez vad. Použití těchto modelů je ovšem hodně náročné a to i v případě, že je 

aplikován model simulace. Naproti tomu řešení problému heuristickou metodou – metodou 

pokusů a omylů, vyhledávání v množině možných řešení je dominantní metodou v oblasti 

umělé inteligence (artificial intelligence, dále jen AI). 

6.4.2   Uplatnění systému 

V  práci [13] došlo k propojení několika oblastí a k vytvoření možnosti aplikace 

návrhů zlepšení kvality odlitků změnou sekundárního chlazení. Velmi efektivní práce 

Brimacombe a kol. [13], expertů na kontinuální lití, vedla k zásadnímu poznání vazeb mezi 

faktory, ovlivňující kvalitu odlévání a podmínkami chlazení. Byl vyvinut algoritmus pro 

optimalizaci průběhu lití v závislosti na mnoha proměnných procesu odlévání. 

Na to navazoval systém předpovědi na základě neuronových sítí. Podle stejné metody 

byl navržen regulátor výsledků na základě odborných znalostí operátorů. Garcia a kol. [13] 

použili heuristickou metodu hledání, vytvořenou znalostní databázi a vytvořený algoritmus 

spolu s matematickým modelem tuhnutí pro optimalizaci rychlosti odlévání se zaměřením na 

kvalitu sochorů.  

Práce [13] kombinuje numerický model předlitku s umělou inteligencí heuristické 

techniky hledání s databází informací procesu lití a snaží se najít hodnoty, které vedou 

k odlévání sochorů bez vad.  
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Tento integrovaný systém pracuje následovně: 

 

 Algoritmus se řídí pomocí počátečních parametrů chlazení. 

 Aktivuje simulátor – matematický model, který vyhodnotí nastavení 

parametrů. Vypočítá teplotní pole v dané části předlitku, přičemž vychází 

z databáze, založené na bohatých metalurgických zkušenostech z oblasti 

kritérií kvality. 

 Simulátor využívá detailní trojrozměrné modely přenosu tepla, založené 

na metodě konečných diferencí z databáze tepelně-fyzikálních vlastností 

různých ocelí při přenosu tepla v krystalizátoru, sekundární i terciární zóně. 

 Oproti původním výpočtům nový systém udává nové konfigurace chlazení 

ke zlepšení podmínek lití k zamezení vzniku vad. 

 Všechny AI systému vykazují svou vysokou přesnost především odborně 

specializovanou databází, sdružující nejnovější poznatky o dané problematice 

a shodně upravené v počítačové podobě pro přímé použití. 

 

Do tohoto systému byly aplikovány nejnovější poznatky z oblasti hutní problematiky 

od světoznámých autorů zabývajících se problematikou vzniku vad plynule litých předlitků. 

Z nich byla vytvořena kritéria – metalurgická omezení, které systém nesmí překročit, aby 

nedošlo k vytvoření podmínek ke vzniku vad, a to především v těchto oblastech: 

 

 tvoření segregací nebo vnitřních trhlin v místě ohybu nebo rovnání 

předlitku s tekutým jádrem 

 praskání z důvodu reohřevu - výrazných změn teplot povrchu předlitku 

v sekundární zóně chlazení nad povolenou mez v závislosti na složení 

oceli 

 

Musí být dodržená teplotní kriteria vycházející z již ověřených zkušeností pro 

jednotlivé zóny. 

6.4.3   Vytvoření heuristického systému a příprava k ověření 

Matematický model vycházel ze základních rovnic vedení tepla zredukovaných 

na dvojrozměrné nestacionární vedení tepla vzhledem k vysoké rychlosti lití. Podobné řešení 

je popsáno v předešlém článku [12]. 

Zadání správného algoritmu pro vyhledávání v AI systému je největší úskalí řešení 

tohoto projektu. Cílem bylo navrhnout heuristickou metodu vyhledávání, která navrhne 

nejúčinnější podmínky chlazení z rozsáhlého množství alternativ, které může být 

reprezentováno obr. 12. Hierarchie alternativ má několik úrovní, kde 1. úroveň 

je krystalizátor a poslední terciární zóna. Každá úroveň reprezentuje stav chlazení a je spojena 

s následnými uzly možných řešení generovaných systémem. 
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Obr. 12:  Hierarchie alternativ podmínek chlazení [13]. 

 

Minimalizování hledání možných alternativ je definováno přesnými zásadami 

(omezení) hledání, zařazených v databázi odborných informací – v Knowledge Base, 

z kterých vychází tato práce, jinak by hledání nebylo proveditelné.  Tab. 5 ukazuje hodnoty 

použité na základě zkušeností pro tento projekt. 

 

Tab. 5:  Hodnoty omezení použité pro tento projekt [13]. 

 

 

Výsledné zlepšení podmínek chlazení provedené pomocí počítačové simulace spočívá 

v určení souboru podmínek chlazení, které splňují krajní zadané meze pro chlazení a reohřev 

předlitků a přitom splňují podmínky minimální metalurgické délky. 

6.4.4   Ověření heuristického systému experimentem 

Výsledné simulace a výpočty optimalizace byly aplikovány v praxi na zařízení 

plynulého lití s průřezem předlitku 150 x 150 mm. 

Heuristické výsledky hledání jsou uvedeny v tab. 6 a 7, které uvádějí nejlepší 

podmínky chlazení k dokončení tuhnutí v minimálním čase. Optimální podmínky vykazují 

sady 1 a 5, ale z rozdílů reohřevu lépe vychází sada 5, což znamená, že vykazuje menší 

náchylnost k tvorbě trhlin. 

Systém navrhuje přidat další dvě sekundární zóny k původním třem, což poskytuje 

lepší flexibilitu než původní systém. Došlo také ke zkrácení metalurgické délky cca 

o 700 mm [13]. 

  



35 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

KUBÁNEK, J. Vliv sekundárního chlazení sochorového ZPO na kvalitu odlévaných sochorů. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

Tab. 6:  Sady nejlepších podmínek chlazení s nejkratšími metalurgickými délkami pro 

stávající 3 zóny chlazení [13]. 

 

 

Tab. 7:  Sady nejlepších podmínek chlazení s nejkratšími metalurgickými délkami pro novou 

konfiguraci 5 zón chlazení [13]. 

 

 

Z  práce [13] vyplývá, že stávající systémy převážně sekundárního chlazení 

neodpovídají skutečným požadavkům pro lití náročných jakostí ocelí bez rizika vzniku vad 

předlitku. Avšak je zde možnost pomocí stávajících matematických, numerických 

a simulačních modelů tento stav analyzovat a navrhnout možnost zlepšení. Podmínkou použití 

těchto modelů je začlenit do jejich struktury kvalitní databázi obohacenou o nejnovější 

poznatky z oblasti podmínek plynulého lití předlitku. Další neméně důležitou podmínkou je 

výběr kvalitního algoritmu vyhledávání v této databázi, např. metodu heuristického hledání 

upravenou o omezující podmínky výsledných konfigurací, které bude možné reálně využít. 

S využitím dnešních kvalitních a výkonných počítačů lze toho dosáhnout. 
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6.5   Aplikace dynamického modelu sekundárního chlazení na zařízení 

plynulého lití 

Důležitost vlivu sekundárního chlazení na kvalitu odlévaných sochorů si uvědomuje 

řada autorů. Liu Wen-hong a kol. [14] v této práci uvádějí použití dynamického modelu pro 

sekundární chlazení, včetně vytvořeného modelu tuhnutí. Princip je založen na plynulém 

měření teploty v mezipánvi a zpětnovazebném řízení chlazení na základě měření povrchové 

teploty předlitku. Základní matematický model procesu tuhnutí byl rozvinut podle základních 

principů modelování teplotních polí a ověřen měřením úbytku tloušťky licí kůrky pomocí 

hodnocení makrostruktury Baumanovými otisky.  

Tento dynamický model byl aplikován na zařízení plynulého lití a prokázal své 

opodstatnění zlepšením kvality produkce. Řídící technika sekundárního chlazení je z pohledu 

kvality nesmírně důležitá. K dispozici je několik metod řízení distribuce vody. Různé úrovně 

jsou již popsány v předchozím článku [12]. Moderní metody řízení již využívají ovládání 

vypočtených parametrů pomocí modelu tuhnutí a průtok vody řídí v závislosti na průběhu lití, 

nicméně na řídící technologii lze dosáhnout výrazných zlepšení. V rámci reohřevu předlitku 

dochází k vzniku povrchových a vnitřních trhlin. K objektivnímu zjištění těchto skutečných 

teplot proběhlo velice málo experimentů, a to z důvodu obtížné realizace spolehlivého měření 

podél odlévaného předlitku. Nevhodné podmínky a množství páry v sekundární zóně zkreslují 

měření optickými pyrometry. 

Oproti tomu měření na výstupu ze sekundární zóny byla prováděna v předešlých 

letech mnohokrát a výsledky by mohly odrážet teplotní průběh v celé sekundární zóně, 

což nabízí možnost navrhnout nový vodní modelový systém. 

6.5.1   Realizace dynamického modelu 

Přehřátí oceli je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují průběh lití a kvalitu 

sochorů. S rostoucím přehřátím se snižuje tloušťka licí kůrky, zvyšuje se povrchová teplota 

a prodlužuje se metalurgická délka. 

V studii [14] je přehřátí bráno v úvahu pro modelový systém chlazení. Na základě 

analýz sekundárních zón byl vytvořen dynamický model chlazení, který je založený na bázi 

modelu tuhnutí v sekundární zóně k přímé vazbě mezi strategii řízení a zpětné vazbě kontrolní 

strategie. Předpokladem je dostatečné chlazení již v krystalizátoru. 

Model tuhnutí vychází z metalurgických kritérií pro plynulé lití a řízení teploty 

přehřátí. Údaje o tloušťce licí kůry byly ověřeny experimentem a vykazují chybu oproti 

výpočtům menším než 2 mm, což je přijatelné. Matematický model vycházel z příslušných 

rovnic vedení tepla v 2 D soustavě pro jednotlivé zóny.  

Dynamický model vodního chlazení byl aplikován na skutečném zařízení plynulého 

lití v Číně pro sochory velikosti 150 x 150 mm, poloměru zakřivení 10 m, rychlosti lití 

2,32 m.min
-1

, teplotou likvidu oceli 1524 °C. 

Praktické výsledky dynamického modelu ukazují obr. 13(a) před, 13(b) po použití 

modelu. 
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Obr. 13:  a) Výsledky před použitím.              b) Po použití dynamického modelu [14]. 

 

 Zakomponování teploty přehřátí a teploty povrchu předlitku do řízení intenzity 

sekundárního chlazení a zpětné kontroly ukázalo, že tento model je vhodnější, než původní 

řízení ostřiků. Zlepšení teplotního průběhu znázorňuje obr. 14 a), b), kde křivky po aplikaci 

dynamického modelu vykazují hladší průběh. 

 

 

Obr. 14:  Zlepšení teplotního průběhu: a) před aplikací a za b) po aplikaci modelu [14]. 
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6.6   Aplikace testu tažnosti za tepla k optimalizaci sekundárního chlazení 

sochorového lití 

Problematikou sekundárního chlazení se také zabývá Wang Biao a kol.[15], který 

analyzuje teplotní průběh odlévaného předlitku z hlediska souvislosti teplot a křehkosti utuhlé 

kůrky, náchylné ke vzniku vad. Pomocí laboratorních zkoušek vystavování vzorků teplotním 

režimům podobným při lití byly určeny tři teplotní oblasti křehkosti v teplotním 

rozsahu  700 - 1300°C. 

 

 1. oblast tuhnutí 1300 °C 

 2. oblast 1200 – 1000 °C 

 3. oblast 700 – 850 °C 

 

Ocel vykazuje vyšší plastičnost v oblasti 800 – 1000 °C. Výsledky těchto testů byly 

aplikovány do numerické simulace na základě matematického modelu přenosu tepla. 

Optimalizace sekundárního chlazení v oblasti rovnání koresponduje s teplotou 

povrchu, a pokud je teplota vyšší než 700 – 850 °C, výskyt vnitřních vad se snižuje. 

6.7   Nové směry v oblasti plynulého lití oceli 

V dnešní době se již mnoho renomovaných firem zabývá problematikou modelování 

různých průmyslových pochodů. Například firma TRANSVALOR [16], zabývající 

se vývojem simulačního softwaru. Společnost také vyvíjí a prodává software THERCAST, 

věnovaný simulaci procesu lití kovů, kterým lze modelovat každý prvek procesu od začátku 

do konce a má specifické funkce pro kontinuální lití. 

Dále pak můžeme zmínit ve velké míře využívaný software ProCAST od firmy 

ESI group [11], který používá i mnoho technických univerzit. 

Detailní termomechanické modelování umožňuje studovat a optimalizovat průběh 

tuhnutí předlitků, které je prvořadé pro omezení vzniku trhlin a tím předcházet problémům 

dříve, než nastanou. 

6.8   Zavedení nové koncepce odlévání sochorů – kvalitní zařízeni za 

přijatelné ceny 

Problémy se týkají především již stávajících zařízení, které mají za sebou mnoho let 

provozu. Úvaha, zda se oplatí modernizace stávajících provozů nebo výstavba nových, 

předem konstruovaných na nové typy oceli, které již mají vysokou úroveň spolehlivosti 

a řízení průběhu lití.  

Na toto téma poukazuje ve svém článku Gerald Hrazdera, a kol.[17] Například firma 

SIEMENS VAI na základě rozvíjejících se trhů především v Indii a Číně, žádajících 

kontinuální licí stroje, určené k výrobě cca 400 000 t ročně, které mají vysokou míru 

návratnosti investic, zhruba do 1 roku. Toto je dosaženo vysokou mírou modularizace 

a zaručením rychlé montáže s uvedením do provozu během několika týdnů. 

Zařízení si lze konstrukčně přizpůsobit potřebám zákazníka. Má možnost volby počtu 

licích proudů dle kapacitních požadavků, lze požadovat různé formáty v rozsahu 

100 x 100 mm až 200 x 200 mm. 
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Tento výrobek je odpovědí na zvyšující se potřeby zákazníků a umožňuje progresivní 

růst dle poptávek po sortimentu od verze A až k verzi D. 

 

Schéma zařízení znázorňuje 

obr. č. 15, na kterém je jednoduchost 

provedení zřejmá. Ve spojení 

s moderním automatizovaným 

řízením umožňuje odlévání velice 

kvalitní produkce bez vnějších i 

vnitřních vad [17]. 

 Všechny konstrukční 

prvky jsou navrženy modulárně. Dají 

se kombinovat, doplňovat a postupně 

zvyšovat úroveň zařízení. Navržené 

jsou ve 4 kategoriích A, B, C, D, dle 

finančních možností zákazníka. 

 Zařízení není náročné 

na řízení, provoz ani údržbu. 

 

 

 

 

 

 

 

6.9   Souhrn poznatků z celosvětové literatury k problematice sekundárního 

chlazení 

Z rozboru zahraniční literatury vyplývá, že sekundární chlazení hraje klíčovou roli 

při vzniku vad plynule litých předlitků. V účinnosti se promítají hlavně tyto aspekty: 

 zařízení, jež není schopno účinně chladit z důvodu náročné údržby, nedokonalá 

filtrace způsobuje ucpávání chladicích trysek a snižuje účinnost chlazení 

 nové náročné jakosti oceli potřebují dynamickou regulaci chlazení, reagující na 

změny parametrů v průběhu lití 

 možnost zakomponovat nové výsledky výzkumu do databáze řízení regulace 

sekundárního chlazení – online systémy 

 zhodnocení rekonstrukce sekundárního chlazení z hlediska návratnosti investic 

a provedení náročné analýzy stávajícího systému 

.  

 

Obr. 15:  Schéma modulárního zařízení plynulého 

   odlévání firmy SIEMENS VAI [17]. 



40 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

KUBÁNEK, J. Vliv sekundárního chlazení sochorového ZPO na kvalitu odlévaných sochorů. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

7   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část této práce je věnována optimalizaci sekundárního chlazení 

šestiproudého zařízení plynulého odlévání oceli č. 1 v závodě ArcelorMittal Ostrava a. s., 

prvotně pro kruhové formáty průměru 210 mm a 160 mm. Optimalizace spočívala ve změně 

osazení patních válečků jiným druhem trysek s rozdílným rozptylem chladicí kapaliny. K této 

úpravě vedl záměr snížit výskyt podpovrchových vad u stěžejně sledovaných 

mikrolegovaných jakostí ocelí odlévaných ve formátu kulatiny průměru 210 mm.  

Původní záměr, osadit patní válečky všech krystalizátorů kruhových formátů zcela 

novými ostřikovými kruhy s odlišnými tryskami z důvodu úsporných opatření a omezení 

inovačních investic, přiměli navrhovatelé experimentu přikročit k úspornému řešení.  

Stávající chladící kruhy byly upraveny pro osazení novými tryskami a nainstalovány 

na určené krystalizátory. Tyto krystalizátory postupně prošly licím režimem na určených 

jakostech a zjištěné výsledky se dále analyzovaly. Účelem bylo prokázat, zda tento 

experiment má prokazatelný vliv na zvýšení kvality odlévaných sochorů. 

 Náhradě nových trysek předcházel modelový výzkum [11], který potvrdil, že 

náhradou nových trysek dojde k výraznému zrovnoměrnění plochy chlazení plynule 

odlévaného předlitku. 

7.1   Studie sekundárního chlazení patních válečků na ZPO č. 1 v AMO a. s. 

Samotný experiment proběhl na základě vypracované studie v Laboratoři přenosu 

tepla na Vysokém učení technickém v Brně ve spolupráci na řešení grantového projektu FT –

 TA5/143 pro společnost ArcelorMittal Ostrava a. s. 

Tato společnost je největší hutní komplex v České republice a patří do nadnárodní 

ocelářské a těžební skupiny ArcelorMittal. Kapacita roční výroby českého ocelářského 

komplexu je 3 000 000 tun oceli a převážná část produkce se vyváží do celého světa [18]. 

Česká ocelářská společnost disponuje třemi zařízeními plynulého lití: 

 Šestiproudým sochorovým uzavřeným litím, na kterém byl aplikován 

experiment. 

  Šestiproudým otevřeným sochorovým litím pro malé průměry. 

 Jednoproudým zařízením k odlévání bram. 

V současné době prochází ZPO č. 1 rozsáhlou modernizací, počínaje výstavbou 

vakuovací stanice, která je nutná k výrobě náročných jakostí kruhových formátů až do 

průměru 400 mm, které se po celkové rekonstrukci budou na tomto zařízení odlévat [18]. 

7.2    Řešení grantového projektu FT-TA5/143 

ArcelorMittal Ostrava a. s. má vlastní výzkumný tým, který řeší problematiku 

jednotlivých uzlů výroby. Snaží se o zefektivnění výroby se zaměřením na kvalitu 

jednotlivých produktů. Podílí se na řešení grantových projektů a úzce spolupracuje 

s technickými univerzitami, především s Vysokou školou báňskou (dále jen VŠB-TUO), kde 

je mnoho vynikajících profesorů, doktorů a inženýrů, kteří se nemalou měrou snaží své bohaté 

zkušenosti aplikovat v praxi. VŠB-TUO a společnost AMO a. s. v roce 2012 uzavřela 

smlouvu o spolupráci a vysoká škola získá 1 000 000 korun nejen na vědu a výzkum, ale i na 

podporu konferenční a publikační činnosti.  
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Na základě dlouhodobé spolupráce vznikla v minulých letech řada vědeckých 

projektů, které významně pomáhají hutnímu podniku přímo v praxi [19]. 

Co se týká řešení grantového projektu FT-TA/143 [20], vznikl na základě řešení 

zvýšeného výskytu povrchových a vnitřních trhlin u mikrolegovaných ocelí odlévaných 

v kruhovém formátu  210 a 160 mm v AMO a. s. na ZPO č. 1. Předběžná oblast zájmu byla 

určena zóna chlazení v patních válečcích, těsně pod krystalizátorem, která hraje nejen 

u náročných ocelí klíčovou úlohu při vytváření prvotní struktury předlitku, ale také různých 

druhů vad.  

Ve spolupráci na grantovém projektu zpracovali: Ing. Petr Kotrbáček Ph.D., 

Doc. Ing. Jaroslav Horský, CSc. a Ing. Radek Zahradník pro AMO a. s. technickou zprávu 

ke studii sekundárního chlazení u patních válečků na ZPO č. 1 [20]. 

7.3   Zadání podkladů k vytvoření studie 

Studie byla vypracována pro sekundární chlazení na zařízení plynulého lití č. 1, zónu 

v prostoru patních válečků (zóna č. 1), s cílem posoudit současný průběh sekundárního 

chlazení, převážně u kulatiny v průměru 210 mm. S pomocí simulačního programu SimSpray 

verze 5.0 a skutečné geometrie zjištěné z poskytnutých materiálů vznikl 3 D model s cílem 

zjistit možnost nahradit původní trysky s plochým vodním rozstřikem za trysky nové 

s kuželovým vodním rozstřikem. Na obr. 16 a obr. 17 je vyobrazena zkoumaná oblast zóny 1 

(patní válečky) pod krystalizátorem. Geometrie ostřiků byla převzata z technologické 

dokumentace a zkontrolována na úseku údržby ZPO č. 1 [20].  

 

 

Obr. č. 16:  Sekundární chlazení ZPO č. 1, zóna 1 (patní válečky krystalizátoru), kulatina 

210 mm, pohled zboku (stávající stav před experimentem).  
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Obr.  17:  Sekundární chlazení ZPO č. 1, zóna 1 (patní válečky pod krystalizátorem), kulatina 

210 mm, pohled zespodu.  

7.4   Samotná simulace chladicího média na povrch předlitku pro stávající 

trysky 

Stávající stav osazení tryskami sledované zóny 1 pro kulatinu 210: 

 Trysky s plochými vodními paprsky od výrobce Lechler v počtu 12, 

vzduchový úhel rozstřiku 45°, orientace paprsků kolmo na směr předlitku 

 Trysky vyobrazeny na obr. 18 mají katalogové označení 632.723.30CA, 

katalogový průtok pro tlak 2 bary je 63,0 l.min
-1

 a průměr trysky 3 mm. 

3 D vizualizace v programu SimSrpay s osazením původními tryskami vidíme 

na obr. 20. Délka sledovaného úseku je relativně malá vůči zakřivení licího oblouku 

(R = 10500 mm), proto je toto zakřivení z technických důvodů možnosti programu 

zanedbáno. Tabulka 1 obsahuje tlaky a průtoky dodané zadavatelem pro dva druhy rychlosti 

lití, pro minimální licí rychlost a rychlost maximální. 

Tyto hodnoty, v porovnání ze skutečných údajů při lití, vykazují velké nesrovnalosti. 

Dané trysky při průtoku 63 l.min
-1 

by měly vykazovat tlak 1,4 barů. Ve skutečnosti jsou 

hodnoty v rozmezí 3,62 a 4,48 barů [20]. 
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Obr. 18.  Trysky Lechler, typ 632.723.30CA, použité v zóně 1, kulatina 210 mm.  

Původní trysky. 

 

  

Obr. 19a):  Trysky Lechler 460.73.30CE.  b)  Nové trysky – struktura a uspořádání 

vnitřních kanálku [20]. 
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Obr. 20:  3 D vizualizace v programu SimSrpay, různé pohledy (původní trysky) [20]. 

7.5   3 D vizualizace množství vody a tvaru rozstřiku pro navrhované nové 

kuželové trysky  

V rámci této studie proběhla simulace s novým typem trysek. Původní trysky 

s plochým rozstřikem byly nahrazeny tryskami s plným kuželovým vodním paprskem od 

firmy Lechler pod katalogovým číslem 460.73.30CE vyobrazeny viz obr. 19 a), b) . 

Vrcholový úhel rozstřiku je 45°, shodný se stávajícími tryskami, katalogový průtok 

63,0 l.min
-1 

 pro tlak 2 bary a průměr trysky 2,70 mm [20]. 

3 D simulace s polohou a tvarem vodního kužele nových trysek znázorňují obr. 21. 

Dále se tato zpráva zabývá simulací také pro průměr kulatiny 160 mm, kde se 

vyskytují podobné problémy zkoumané u průměru 210 mm, ale to není předmětem této práce. 

 

 
 

Obr. 21:  3 D simulace rozstřiku a  umístění nových trysek [20]. 
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Program SimSpray vytvořil také vizualizaci porovnání distribuce vody stávajících 

a nově použitých trysek, ze které je patrné výrazné zlepšení rozložení vodního sloupce    

v l.min
-1 

.m
2 

 To znamená přijatelně lepší plošné rozprostření sloupce na litém předlitku, což 

prezentuje obr. 22 a), b) [20]. 

 

  

Obr. 22 a):  Model plochy a distribuce vody 

pro původní trysky. 

Obr. 22 b):  Model plochy a distribuce vody 

pro nové trysky [20]. 
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7.6   Závěry vyplývající z provedených simulací a měření 

 Provést kontrolu tlaku na tryskách, nesoulad s katalogovými hodnotami. 

 I přes výrazně lepší chladící účinek nebude možné tyto trysky z důvodu 

technických možností a malého prostoru v oblasti patních válečků použít. 

Použití bylo odzkoušeno experimentem – úpravou stávajících chladicích kruhů 

a nové trysky byly použity. 

 Špatný stav rozvodů sekundárního chlazení, nedostatečná filtrace vede 

k opakovanému ucpávání trysek během provozu. Pozorováno u všech licích 

formátů (postupné zvyšování tlaku na jednotlivých zónách při shodném 

průtoku v l.min
-1

. Malé trysky nelze čistit a je nutná jejich výměna. Z důvodu 

špatné manipulace při zacpávání je nutná výměna celých komponentů –

krystalizátorů, či I. segmentů. 

 Nutno posoudit vliv nerovnoměrného chlazení jako možnou příčinu výskytu 

vnitřních a vnějších vad předlitků. Zvýšit možnosti provedení teplotních 

experimentů. Při prokázání zásadního vlivu na zlepšení kvality kontislitku 

úpravou a osazením novými tryskami pokračovat analýzou a úpravou chlazení 

na všech chladicích zónách pro celý sortiment výroby předlitků [20]. 
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7.7   Testy upravených ostřiků v patních válečcích u kulatiny 210 mm 

Ostřiky byly upraveny tak, aby v patních válečcích došlo k dosažení homogennějšího 

odvodu tepla z PLP v kritické části úseku sekundárního chlazení licího stroje. Předpokládá 

se tím zvýšení povrchové i vnitřní kvality odlévaných sochorů. Primárně je toto chlazení 

určeno pro citlivé mikrolegované jakosti náchylné na vznik vnějších i vnitřních trhlin, avšak 

v případě dosažení pozitivních výsledků experimentů bude tato nová koncepce chlazení 

patních válečků aplikována na celý vyráběný sortiment. 

7.8   Popis inovace chlazení 

Na stávajícím chladícím kruhu byly ponechány horní svislé upevňovací trubičky 

i s původními tryskami. Spodní byly odstraněny, převařeny na hrubší a o něco delší než 

původní s průměrem přizpůsobeným na nové trysky, jak můžeme vidět na obr. 23. 

 

 

Obr. 23:  Inovace chladícího kruhu pro stávající experiment. 

7.9   Zavedení inovovaného ostřiku do provozních podmínek 

V době zavádění zkušebních ostřiků do provozu došlo k určité nepředvídané okolnosti, 

která v důsledku prokázala účinnost trysek i za nestandardních podmínek mimo plánovaný 

experiment.  

Jak již bylo uvedeno, spodní vedení instalovaných trysek bylo delší, než původní a tím 

došlo k tomu, že mírně vyčnívalo pod zkušební krystalizátor, viz obr. 24, což vyžadovalo 

zvýšené opatrnosti při manipulaci a striktního dodržování používání předepsaných 

transportních stojanů používaných k převozu krystalizátorů na určené místo, jinak by mohlo 

dojít k ohnutí trysek. 

 

  

Původní tryska 

Osazení nové trysky 
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Obr. 24:  Osazení chladícího kruhu na krystalizátor, viditelný přesah. 

 

Z důvodu zrychlení manipulace a zlepšení podmínek převozu se postupně upustilo 

od používání stojanů k převozu krystalizátorů. Tím vinou nedorozumění došlo k převozu 

i tohoto zkušebního krystalizátoru bez potřebného stojanu a při manipulaci se vodítka trysek 

mírně ohnuly směrem k ose licího proudu a chlazená plocha PLP dopadem vody 

ze zkušebních trysek byla o něco málo menší, část vody dopadala na předlitek odrazem, což 

z doložených výsledků pravděpodobně nemělo na chlazení výraznější vliv. 

7.9.1   Experimentální test číslo 1 

Upravený ostřikový kruh byl osazen na krystalizátor číslo 25, 3. licí proud formátu 

kulatiny ø 210. Zkouška byla provedena dne 19. 9. 2012 na samostatné sekvenci tavby 

interní značky jakosti T73, u taveb číslo: 38787, 38786, 38788, 38789, 38792, 38793, 38795.  

Praktický rozdíl v ostřiku původních horních a zkušebních spodních trysek je vidět 

na obr. 25. 

 

Obr. 25:  Rozdíl v ploše ostřiku původních a zkušebních trysek 

Původní trysky. 

Zkušební trysky. 
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7.9.1.1   Vyhodnocení výsledku testu číslo 1 

Vyhodnocení výsledku 1. testu je zřejmé z následujících tabulek. Sledované hodnoty 

pro porovnání zaměřené na geometrické vady znázorňuje obr. 26. V tab. 8 jsou sledovány 

především geometrické vady. Zeleně jsou označeny hodnoty sledovaného zkušebního 

krystalizátoru č. 3 (v tabulce označen ZK). Hodnoty bez zvýraznění pro srovnání střídavě 

z různých licích proudů (v tabulce standardní krystalizátor označen ST). Tab. 9 je zaměřena 

na vborcení a radiální trhliny, tab. 10 porovnává rozměry a počet trhlin. Poslední tab. 11 

udává stupeň kvality jednotlivých vzorků pro jednotlivé vady. 

 

 
Obr. 26:  Znázornění jednotlivých oktantů  

pro porovnání geometrických vad. 

 

 

Tab. 8:  Srovnání sledovaných hodnot zaměřené na geometrické vady, test č. 1. 
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38787 3 13 T73SK ZK 210 205 5 48 26 209 208 

38789 1 7 T73SK ST 209 206 3 26 48 209 208 

38795 3 7 T73SK ZK 210 207 3 15 26 210 207 

38795 5 8 T73SK ST 210 208 2 48 26 210 208 

38795 6 3 T73SK ST 211 205 6 37 26 207 211 

38792 1 8 T73SK ST 211 205 6 37 26 208 211 

38793 3 2 T73SK ZK 210 208 2 15 26 210 208 

38793 4 4 T73SK ST 210 207 3 37 26 207 210 
 

 

Zeleně je označen 3. licí proud se zkušebními tryskami. Odběr vzorků byl proveden 

střídavě ze zkušebního proudu a různě zvoleného standardně chlazeného předlitku. 

Z hodnocení sledování geometrických vad tab. 8, lze pozorovat dobré výsledky především 

u taveb 38795 a 38793.  
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Tab. 9:  Srovnání hodnot vborcení a radiálních trhlin, test č. 1. 
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38787 3 13 T73SK ZK 0 0 0 0 0 0 0 0 

38789 1 7 T73SK ST 0 0 0 0 15 6 1 2 

38795 3 7 T73SK ZK 0 0 0 0 0 0 0 0 

38795 5 8 T73SK ST 0 0 0 0 0 0 0 0 

38795 6 3 T73SK ST 0 0 0 0 13 4 1 4 

38792 1 8 T73SK ST 0 0 0 0 0 0 0 0 

38793 3 2 T73SK ZK 0 0 0 0 0 0 0 0 

38793 4 4 T73SK ST 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Z hodnot srovnání vborcení a radiálních trhlin v tab. 9 lze vidět, že u zkušebního 

proudu se tyto vady nevyskytují vůbec. U standardně litých proudu 1 a 6 byl výskyt vad 

markantní (označeno žlutě). 

 

 

 

Tab. 10:  Naměřené hodnoty zaměřené na počet a délku trhlin, test č. 1. 
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38787 3 13 T73SK ZK 0 0 0 0 

38789 1 7 T73SK ST 14 7 3 5 

38795 3 7 T73SK ZK 0 0 0 0 

38795 5 8 T73SK ST 0 0 0 0 

38795 6 3 T73SK ST 0 0 0 0 

38792 1 8 T73SK ST 0 0 0 0 

38793 3 2 T73SK ZK 0 0 0 0 

38793 4 4 T73SK ST 0 0 0 0 
 

 

Hodnoty zaměřené na počet a délku trhlin v tab. 10, jsou výrazné opět u krajního 

proudu 1, označeno žlutě. Zkušební proud vykazuje nulové hodnoty. 
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Tab. 11:  Porovnání stupňů kvality jednotlivých vad zkušebních vzorků, test č. 1. 
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38787 3 13 T73SK ZK 3 0 

38789 1 7 T73SK ST 2 2 

38795 3 7 T73SK ZK 1 0 

38795 5 8 T73SK ST 0 0 

38795 6 3 T73SK ST 3 1 

38792 1 8 T73SK ST 3 0 

38793 3 2 T73SK ZK 0 0 

38793 4 4 T73SK ST 1 0 
 

 

Princip tvorby stupňů hodnocení není možno detailně rozvést (interní podnikové 

směrnice nemohly být zveřejněny) ale základní princip spočívá v hodnocení stupnicí 0 až 5. 

Nejlepší hodnocení - 0, nejhorší - 5. Z tab. 11 vyplývá, že stupeň kvality podpovrchových 

trhlin vychází u zkušebních vzorků velmi dobře.  

Jak je možno pozorovat u vzorků z testu č. 1 na následujících dvou srovnávacích 

obr. 27 a), b) a 28 a), b), trhliny se objevují především na vzorcích z proudů osazených 

standardními původními ostřiky. 

 

  

Obr. 27 a):  Vzorek z PLP s původními 

ostřiky – zřetelné trhliny. 

Obr. 27 b):  Vzorek z PLP s upravenými 

ostřiky – bez trhlin. 
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Obr. 28 a):  Vzorek z PLP s původními 

ostřiky – trhliny. 

Obr. 28 b):  Vzorek z PLP s upravenými 

ostřiky – bez trhlin. 

7.9.1.2   Závěrečné zhodnocení testu číslo 1 

Výsledky prvního testu byly uspokojivé, i přesto, že při manipulaci s krystalizátorem 

došlo k mírnému ohnutí spodní řady trysek směrem k ose licího proudu. Chlazení této 

zkušební řady trysek nebylo proto optimální, chlazená plocha PLP dopadem vody z trysky 

byla menší než původní předpoklad a část vody dopadala na chlazený sochor odrazem. 

U dalšího testu byl kladen důraz na správnou manipulaci při převozu a montáží 

krystalizátoru s použitím manipulačního stojanu, aby nedošlo opět k ohnutí držáku trysek 

a tím zkreslení výsledků celého experimentu. 

Je zajímavé jaký obrovský vliv má změna trysek a tím rozptylu proudu chladícího 

média, a jak byl snížen výskyt vad na sledovaných vzorcích. 
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7.9.2   Experimentální test číslo 2 

Upravený ostřikový kruh byl opět osazen na krystalizátor číslo 25 a namontován jako 

součást 3. licího proudu formátu kulatiny ø 210. Kompletace proběhla v rámci přestavby 

formátů v průběhu odpolední směny 5. 10. 2012 pod přímým dohledem (v rámci účasti 

na experimentu pro diplomovou práci). Manipulace s krystalizátorem probíhala s největší 

opatrností, pro transport byl použit převážecí stojan, aby nedošlo opět k ohnutí spodní 

zkušební řady trysek. 

Experiment se uskutečnil 5. až 8. 12. 2012 pro celou kampaň v několika sekvencích, 

na 40 tavbách a 6 různých jakostech oceli. Čísla taveb s jednotlivými interními označeními 

jakostí uvádí tab. 12. 

 

Tab. 12:  Čísla taveb s jednotlivými jakostmi v sekvenci prováděného experimentu č. 2. 

T54XK  39233 39239 39232 39237 39241 
  T32SK  39244 39247 39249 39251 39252 39253 39255 

  39258 39259 39260 39262 39264 39267 39269 

  39268 39270 
     T82SK  39271 39272 39274 39276 39278 

  T28AK  39280 39282 39284 39286 39287 

T01AK  39294 39292 39296 39298 39302 39303 39307 

  39306 
    T16SK  39308 
      

 

 

7.9.2.1   Vyhodnocení výsledků testu číslo 2 

V průběhu odlévání kampaně byl opakovaně v poruše manipulační vozík pro odběr 

vzorků z PLP, proto mohl být odebrán pouze omezený počet zkušebních vzorků. 

V jednotlivých hodnotících tabulkách, tab. 13, 14, 15, 16, jsou opět zeleně označené 

řádky s údaji týkající se krystalizátoru, který byl osazen změněnými ostřiky. Jak z tabulek 

vyplývá, vzorky s upravenými ostřiky vykazují nižší výskyt lokálních vborcení, hlubší 

uložení radiálních trhlin, při jejich výskytu, a rovnoměrnější licí kůru jak je patrné obr. 29 a), 

b) a 30 a), b). 

Tak jako u předchozího experimentu, tak i v tomto případě, vyplývá z hodnocení 

vzorků uvedeného v tab. 13 a 14 zlepšení kvality u předlitků s upravenými ostřiky. Bohužel 

nejsou vlivem poruchy zařízení pro odběr vzorků k dispozici párová porovnání z jednotlivých 

taveb (byl odebírán max. jeden vzorek z tavby). Z tohoto důvodu nebylo možno hodnocením 

vyloučit vliv sekundární metalurgie na případný zvýšený sklon k tvorbě trhlin u některých 

taveb. Vady se však vyskytují převážně u vzorků odlitých se standardním chlazením v patních 

válečcích, viz tab. 14, T82, T28. U jakosti T28 se objevily trhliny i u vorku s upravenými 

ostřiky, jejich uložení ale není v povrchových vrstvách, tak jako u vzorků se standardními 

ostřiky. 
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Tab. 13:  Srovnání sledovaných hodnot zaměřené na geometrické vady, test č. 2. 
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39244 3 7 ZK T32SK 209 208 1 15 48 209 208 
39252 5 12 ST T32SK 210 205 5 15 26 210 209 
39255 2 4 ST T32SK 210 206 4 37 26 207 210 
39270 3 5 ZK T32SK 211 206 5 48 26 208 209 

1 
 

           39271 1 8 ST T82SK 209 206 3 48 15 206 208 
39272 2 4 ST T82SK 210 205 5 37 26 209 210 
39274 3 5 ZK T82SK 209 207 2 15 26 209 209 
39276 2 4 ST T82SK 209 206 3 37 26 208 209 

1            39282 5 10 ST T28AK 210 205 5 48 26 208 209 
39284 3 3 ZK T28AK 210 206 4 48 26 209 209 
39286 5 11 ST T28AK 209 205 4 48 26 209 209 
39287 3 4 ZK T28AK 210 207 3 37 15 207 210 

1            39296 3 7 ZK T01AK 210 207 3 15 26 210 210 
39303 3 3 ZK T01AK 210 207 3 48 26 208 210 
39311 3 4 ZK T01AK 210 207 3 37 26 209 210 
39308 3 7 ZK T16SK 210 207 3 37 26 208 210 

 

 

 

Tab. 14:  Srovnání hodnot vborcení a radiálních trhlin, test č. 2. 
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39244 3 7 ZK T32SK 0 0 0 0 0 0 0 0 
39252 5 12 ST T32SK 0 0 0 0 0 0 0 0 
39255 2 4 ST T32SK 0 0 0 0 0 0 0 0 
39270 3 5 ZK T32SK 0 0 0 0 0 0 0 0 

1             39271 1 8 ST T82SK 1 20 3 157 0 0 0 0 
39272 2 4 ST T82SK 1 10 1 8 0 0 0 0 
39274 3 5 ZK T82SK 0 0 0 0 0 0 0 0 
39276 2 4 ST T82SK 0 0 0 0 0 0 0 0 

1             39282 5 10 ST T28AK 0 0 0 0 10 3 1 3 
39284 3 3 ZK T28AK 0 0 0 0 67 10 2 2 
39286 5 11 ST T28AK 0 0 0 0 9 7 1 5 
39287 3 4 ZK T28AK 0 0 0 0 0 0 0 0 

1             39296 3 7 ZK T01AK 0 0 0 0 0 0 0 0 
39303 3 3 ZK T01AK 0 0 0 0 0 0 0 0 
39308 3 7 ZK T16SK 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Obr. 29 a):  Vzorek z PLP s původními 

ostřiky – zřetelné trhliny. 

Obr. 29 b):  Vzorek z PLP s upravenými 

ostřiky – bez trhlin. 

 

 

Tab. 15:  Naměřené hodnoty zaměřené na počet a délku trhlin, test č. 2. 
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39244 3 7 ZK T32SK 0 0 0 0 
39252 5 12 ST T32SK 0 0 0 0 
39255 2 4 ST T32SK 0 0 0 0 
39270 3 5 ZK T32SK 0 0 0 0 

1         39271 1 8 ST T82SK 0 0 0 0 
39272 2 4 ST T82SK 0 0 0 0 
39274 3 5 ZK T82SK 0 0 0 0 
39276 2 4 ST T82SK 0 0 0 0 

1         39282 5 10 ST T28AK 0 0 0 0 
39284 3 3 ZK T28AK 0 0 0 0 
39286 5 11 ST T28AK 6 5 1 6 
39287 3 4 ZK T28AK 0 0 0 0 

1         39296 3 7 ZK T01AK 0 0 0 0 
39303 3 3 ZK T01AK 0 0 0 0 
39308 3 7 ZK T16SK 0 0 0 0 
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Obr. 30 a):  Vzorek z PLP s původními 

ostřiky – zřetelné trhliny. 

Obr. 30 b):  Vzorek z PLP s upravenými 

ostřiky – bez trhlin. 

 

 

Tab. 16:  Porovnání stupňů kvality jednotlivých vad zkušebních vzorků, test č. 2. 
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39244 3 7 ZK T32SK 0 0 
39252 5 12 ST T32SK 3 0 
39255 2 4 ST T32SK 2 0 
39270 3 5 ZK T32SK 2 0 

1       39271 1 8 ST T82SK 2 0 
39272 2 4 ST T82SK 3 0 
39274 3 5 ZK T82SK 1 0 
39276 2 4 ST T82SK 2 0 

1       39282 5 10 ST T28AK 3 1 
39284 3 3 ZK T28AK 2 0 
39286 5 11 ST T28AK 3 2 
39287 3 4 ZK T28AK 1 0 

1       39296 3 7 ZK T01AK 1 0 
39303 3 3 ZK T01AK 1 0 
39308 3 7 ZK T16SK 1 0 

 

Z tab. 16 vyplývá, že geometrické vlastnosti vzorků s upravenými ostřiky jsou 

v průměru o jeden stupeň lepší nežli u ostřiků standardních.   
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8   ZÁVĚR 

Diplomová práce nastiňuje vývoj a problematiku výroby oceli se zaměřením 

na plynulé lití předlitku. Také je zde promítnut globální vývoj ocelářství a směr dalšího 

rozvoje. 

Teoretická část v sobě zahrnuje stručný popis výroby oceli na zařízení plynulého lití, 

kde je kladen důraz na sekundární chlazení, kterého se týká i samotný experiment. 

Následuje rozbor literatury, z kterého vyplynulo, že minimalizaci vad plynule 

litých předlitků lze zajistit: 

 Modifikací stávajícího sekundárního chlazení [12] a zavedením nové 

softwarové konfigurace, čímž byl snížen reohřev předlitku směrem dolů 

k hodnotě méně než 50 °C. v porovnání s původní hodnotou 100 °C na starém 

zařízení. Bylo otestováno 50 vzorků předlitků jak na původním zařízení, tak 

na novém systému se zaměřením na vnitřní trhliny během lití. Makrostruktura 

sochoru prokázala kompletní eliminaci vnitřních mimorohových trhlinek 

z důvodu reohřevu 

 Omezením nevhodného návrhu systému chlazení použitím umělé inteligence 

heuristického vyhledávání integrovanou do numerického modelu pro 

stanovení lepších podmínek chlazení sekundární zóny [13]. 

 Vytvořením a realizací dynamického modelu chlazení [14], který je založený 

na bázi modelu tuhnutí v sekundární zóně k přímé vazbě mezi strategii řízení a 

zpětné vazbě kontrolní strategie. 

 Optimalizací sekundárního chlazení v oblasti rovnání [15], kde ostřik předlitku 

koresponduje s teplotou povrchu, a pokud je teplota vyšší než 700 – 850 °C, 

výskyt vnitřních vad se snižuje. 

 Použitím detailního termomechanického modelování [16] umožňujícím 

studovat a optimalizovat průběh tuhnutí předlitků, které je prvořadé pro 

omezení vzniku trhlin a tím předcházet problémům dříve, než nastanou. 

 Využitím nabídky nových modulárních zařízení plynulého lití, které mají 

vysokou míru návratnosti investic, zhruba do 1 roku. A ve spojení s moderním 

automatizovaným řízením umožňuje odlévání velice kvalitní produkce bez 

vnějších i vnitřních vad [17]. 

S rozboru celosvětové literatury, která zajímavou formou poukazuje na základní 

problémy stávajících zařízení plynulého lití, vyplývají další závažné aspekty problematiky 

sekundárního chlazení, například důležitost údržby systému, následky nedokonalé filtrace, 

zakomponování nových výsledků experimentů do stávajících zařízení, či zhodnocení analýz, 

zda provádět drobná zlepšení, nebo náročné rekonstrukce již provozuschopných ZPO. Tyto 

výsledky shodně korespondují s předběžnou analýzou vytvořenou pro prezentovaný 

experiment i s dosaženými výsledky obou provedených testů. 

Záměrem experimentální části bylo poukázat na možnost snížení výskytu vnitřních 

a vnějších vad předlitků nejen rozsáhlými rekonstrukcemi stávajících zařízení plynulého lití, 

ale i možností snížit tyto vady méně rozsáhlými úpravami stávajících systémů.  

V závodě AMO a. s. na šestiproudém zařízení plynulého lití byl proveden experiment 

v oblasti sekundárního chlazení. Původní chladicí trysky s plošným rozstřikem byly 

nahrazeny novými moderními tryskami s kuželovou plochou chlazení.  
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Tomuto experimentu předcházela softwarová simulace přizpůsobená tomuto zařízení. 

Výsledky této simulace prokázaly správnost navrženého experimentu.  

Následně byly provedeny dva testy v několika sekvencích lití kulatiny průměru 

210 mm se zkušebním krystalizátorem, osazeném v oblasti patních válečků novými tryskami. 

Z proudu osazeného zkušebním krystalizátorem a pro srovnání vždy z jiného proudu 

byly odebrány zkušební vzorky. U odebraných vzorků byly v metalografické laboratoři 

ArcelorMittal Ostrava a. s. hodnoceny geometrické vlastnosti vzorků, výskyt povrchových 

a podpovrchových vad. Záměrně bylo vypuštěno hodnocení středových oblastí vzorků, 

na které nemá změna ostřiků v patních válečcích prakticky žádný vliv. Je nutno také uvézt, 

že u žádného vzorku nebyly nalezeny povrchové trhliny, proto ve výsledcích hodnocení 

nejsou uvedeny. Jak vyplývá z metalografického hodnocení makrovzorků předlitků 

uvedeného v tab. 8 až 11, a následně v tab. 13 až 16, u obou experimentů bylo dosaženo 

snížení výskytu podpovrchových vad a zlepšení geometrických vlastností vzorků. 

U experimentu. č. 1 se vyskytují radiální trhliny pouze u standardních ostřiků, u upravených 

nikoliv. U experimentu. č. 2 byl výskyt vad velmi podobný, pouze u jednoho vzorku 

s upravenými ostřiky se vyskytly radiální trhliny, svým uložením však již spadají téměř do 

mezilehlé oblasti kruhového průřezu, zatímco u dvou vzorků se standardními ostřiky byly 

nalezeny radiální trhliny v podpovrchových oblastech. Po vyhodnocení obou testů bylo 

zjištěno rapidní zlepšení kvality předlitků a snížení výskytu vnitřních vad na zkušebních 

proudech osazených novými tryskami.  

Závěrem nutno dodat, že nové trysky budou instalovány na všech chladicích zónách 

pro celý sortiment výroby předlitků, z důvodu úspor je však instalace opožděna. Po instalaci 

bude nutné pokračovat v analýze úpravy chlazení především v oblasti zlepšení stavu rozvodů 

sekundárního chlazení, včetně filtrace, která má přímý dopad na ucpávání trysek během 

provozu, což lze v některých případech pozorovat u všech licích formátů. Výše uvedenými 

výsledky bylo potvrzeno, že i vhodně provedenými drobnými zásahy lze bez vysokých 

investic docílit výrazného zlepšení kvality sochorů. 
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