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Abstrakt 

Oscilace krystalizátoru na zařízení plynulého odlévání je nezbytná z hlediska 

vtahování licího prášku mezi předlitek a krystalizátor, aby nedocházelo k přilepování oceli 

na stěnu krystalizátoru. Tato bakalářská práce se zabývá nastavením parametrů oscilace 

s možností využití asymetrického průběhu oscilace, kterého lze dosáhnout pomocí 

hydraulické oscilace krystalizátoru. Vlivem oscilace krystalizátoru dochází k vzniku 

povrchových i podpovrchových vad předlitků. Jedná se především o povrchové vady, 

tzv. oscilační vrásky. Nastavování parametrů oscilace je tedy vedeno s ohledem 

na povrchovou i podpovrchovou kvalitu předlitků. 

Klíčová slova 

Zařízení plynulého odlévání, oscilace krystalizátoru, oscilační vráska, hydraulická 

oscilace, asymetrický průběh oscilace 

Abstract 

The oscillation of the mould of continuous casting is made necessary by pulling 

the mould powder between the slab and the wall of mould to prevent sticking steel on the wall 

of mould. This thesis is concerned with setting the oscillation parameters with the use 

of non-sinusoidal pattern of oscillation which can be achieved by using of the hydraulic 

oscillation. Due to the oscillation of the mould, the surface and subsurface defects are created. 

The most important surface defects connected with oscillation are called oscillation marks. 

Therefore, the correct setting of the oscillation parameters (stroke, frequency etc.) is necessary 

for good surface and subsurface quality of cast products. 
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Continuous casting, oscillation of mould, oscillation mark, hydraulic oscillation,      

non-sinusoidal oscillation 
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Seznam použitých zkratek 

ZPO Zařízení plynulého odlévání 

FP Feritický potenciál 

Seznam použitých veličin 

f Frekvence oscilace krystalizátoru [min
-1

; Hz] 

f1 Frekvence parabolického úseku [Hz] 

S Amplituda zdvihu krystalizátoru [mm; m] 

α Součinitel asymetrického průběhu [1] 

Vc Licí rychlost [mm.min
-1

; m.min
-1

] 

Vm Okamžitá rychlost krystalizátoru [m.min
-1

] 

t Čas [s] 

tm Zpoždění asymetrického průběhu [s] 

tc; td; tg; tj Čas v odpovídajícím bodě na křivce průběhu rychlosti krystalizátoru [s] 

p Dynamický tlak působící na licí kůrku [kPa] 

cf Spotřeba licího prášku [kg.m
-2

] 

x Výška menisku licí kůrky [m] 

L Vzdálenost mezi hrotem menisku a dotykem se stěnou krystalizátoru [mm] 

Ls Vzdálenost bodu zlomu menisku a dotyku se stěnou krystalizátoru [mm] 

g Horizontální vzdálenost mezi hrotem menisku a krystalizátorem [mm] 

d Hloubka oscilační vrásky [mm] 

P Rozmístění oscilačních vrásek [mm] 

TN Doba negativního stripu [s] 

TP Doba pozitivního stripu [s] 

NS%alfa Podíl negativního stripu – alfa definice [%] 

NS%beta Podíl negativního stripu – beta definice [%] 

NSR Koeficient negativního stripu [%] 

FP Feritický potenciál [%] 

Cp Uhlíkový ekvivalent [%] 

[%X] Obsah daného prvku X v oceli [%] 

Cr´ Potenciál chromu [%] 

Ni´ Potenciál niklu [%] 
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ÚVOD 

Zařízení plynulého odlévání (ZPO) je v dnešní době nejpoužívanějším 

technologickým nástrojem na výrobu předlitků (bramy, sochory, bloky) z ocele požadovaných 

vlastností. Jeho nejpodstatnější výhodou je cena ve srovnání s odléváním do kokil, kde je 

potřeba odstranit hlavu i patu ingotu kvůli zhoršené kvalitě. 

Primární oblast chlazení ZPO představuje krystalizátor, jehož hlavní funkcí je 

vytvoření dostatečně pevné a stabilní licí kůry na povrchu předlitku, která odolá působení 

ferostatického tlaku taveniny uvnitř předlitku. Aby se ocel nepřilepila ke stěně krystalizátoru, 

je potřeba použít patřičné mazivo. Pro nasávání maziva mezi licí kůrku a krystalizátor je 

potřeba, aby krystalizátor osciloval. 

Při nastavování vhodných parametrů oscilace se však setkáme hned s několika 

úskalími, které je potřeba dostatečně zvládnout. Jedná se především o nastavení správné 

amplitudy zdvihu S (mm) a frekvence oscilací f (min
-1

) pro danou rychlost lití Vc (mm.min
-1

) 

a volbu vhodného průběhu (sinusového, sinusového asymetrického, jiného). Kromě 

správného nastavení oscilace krystalizátoru je také potřeba zvolit vhodný licí prášek 

a intenzitu primárního chlazení, která je nesmírně důležitá pro vytvoření požadované licí 

kůry. Všechny zmíněné parametry je potřeba nastavit, upravit, popřípadě najít kompromis 

mezi nimi tak, aby byla zajištěna stanovená kvalita polotovaru (zejména kvalita povrchová). 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení vlivu asymetrického průběhu oscilace 

krystalizátoru, jakožto klíče k technologii kontinuálního odlévání všemi rychlostmi lití, kdy je 

možno zlepšit stabilitu krystalizátoru, redukovat hloubku oscilačních vrásek na povrchu 

předlitku a zlepšit i podpovrchovou kvalitu předlitku. Použití asymetrické oscilace vede 

ke zvýšení spotřeby licího prášku a schopnosti mazání, a tím i ke snížení pravděpodobnosti 

vzniku průvalu. Optimalizace parametrů oscilace krystalizátoru vede ke zlepšení kvality 

předlitků a zvýšení účinnosti odlévání. Použití asymetrického průběhu oscilace je možné 

pouze pomocí hydraulické oscilace, nikoli elektromechanické. 
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1 TEORETICKÉ ZÁKLADY VÝROBY OCELI NA ZAŘÍZENÍ 

PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ 

Primární výroba oceli může být uskutečněna dvěma způsoby. Buď může být ocel 

vyráběna zkujňováním surového železa a ocelového odpadu v kyslíkových konvertorech, 

nebo může být ocel vyrobena v elektrické obloukové peci, kde je hlavní vstupní surovinou 

ocelový odpad. Protože během primární výroby dochází zejména k oxidaci doprovodných 

prvků, odfosfoření a částečně odsíření, následuje obvykle další zpracování na zařízeních 

sekundární metalurgie, kde je ocel dohotovována na požadované chemické složení a licí 

teplotu. Poté je ocel odlévána. Opět je možné volit ze dvou způsobů odlévání, a to odlévání 

oceli do kokily, kdy je produktem tzv. ocelový ingot, nebo plynulé odlévání oceli. Plynulým 

odléváním oceli se dnes vyrábí až 95 % oceli. 

1.1 Zpracování oceli v kyslíkovém konvertoru 

Surové železo, vyrobené ve vysoké peci, se přelévá do pánve, která se může přesunout 

na mimopecní odsíření, kde se pomocí přidávaného vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) odbourá síra 

(S), která pak odchází do strusky. Výroba oceli začíná sázením ocelového odpadu a surového 

železa do kyslíkového konvertoru. Následně se do taveninou naplněného kyslíkového 

konvertoru zasune tryska pro proudění kyslíku. Kyslík se do taveniny fouká proto, aby se 

odbouraly nežádoucí prvky, jejichž obsah byl způsoben výrobou ve vysoké peci a vsázkou. 

Mezi ně řadíme především uhlík (C), křemík (Si), fosfor (P), mangan (Mn) a síru (S). Kyslík 

se na tyto prvky naváže a odejde například v podobě oxidu uhelnatého (CO), nebo prvky 

přejdou do strusky taktéž v podobě oxidů. Dalším důvodem je zahřívání, protože při foukání 

dochází k exotermickým reakcím. Vzniklá tavenina je v podstatě čisté železo s velmi malými 

obsahy jiných prvků. Obsah konvertoru je pak přelit do pánve, struska se oddělí do jiné 

nádoby. Již v této oblasti se začíná s legováním (přidávání složek podle značky oceli 

a požadavků zákazníka). 

1.2 Sekundární metalurgie 

Následně je tavenina upravována na zařízeních sekundární metalurgie. Tavenina oceli 

může být například homogenizována na argonovací stanici. Proces se provádí foukáním 

argonu do taveniny, která se tak promíchá jak chemicky, tak teplotně. Z argonovací stanice je 

ocel přesunuta na pánvovou pec, kde se pomocí uhlíkových elektrod a elektrického oblouku 

ocel ohřeje na požadovanou licí teplotu pro plynulé odlévání. Zároveň se provádí dolegování 

oceli třemi metodami. Buď ze zásobníků, plněnými ocelovými profily, nebo ručně. Posledním 

krokem při výrobě oceli je vakuování na vakuovací stanici, kde se díky podtlaku odbourají 

nežádoucí plynné prvky, zejména vodík (H). Takto vyrobená ocel je připravená na odlévání 

na zařízení plynulého odlévání. 

1.3 Zařízení plynulého odlévání oceli 

Zařízení plynulého odlévání (ZPO) [1] je v dnešní době nejpoužívanějším 

technologickým nástrojem na výrobu předlitků (bramy, sochory, bloky) z ocele požadovaných 

vlastností. Jeho nejpodstatnější výhodou je cena ve srovnání s odléváním do kokil, kde je 

potřeba odstranit hlavu i patu ingotu kvůli zhoršené kvalitě (vměstky, vtaženiny, apod.). 

ZPO se sestává z několika důležitých částí. Samotná roztavená ocel, předehřátá 

(většinou v řádech desítek °C nad teplotou likvidu) na pánvových pecích se přivádí v pánvi 

jeřábem na otočný stojan. Tento stojan pojme dvě pánve, přičemž se v jednom okamžiku 

z jedné odlévá a druhá se vyměňuje. Následuje mezipánev, důležitá pro kontinuální lití během 

výměny pánví. Plní však i další nezbytně nutné funkce. Z mezipánve teče tavenina ponornou 
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výlevkou do krystalizátoru, který je označovaný jako primární oblast chlazení. Zde vzniká licí 

kůra ocelového předlitku, která udržuje taveninu uvnitř předlitku a dává tak polotovaru 

požadovaný tvar (průřez). Za krystalizátorem následuje tzv. oblast sekundárního chlazení, kde 

se vodními, případně vodo-vzdušnými tryskami ostřikuje povrch předlitku a dochází k jeho 

dalšímu ochlazování. Nacházejí se zde také vodící válečky a tažné stolice, které zajišťují 

posun předlitku licí rychlostí. Poslední je terciární oblast chlazení, kde se již odvádí teplo 

vyrobenému polotovaru pouze okolní atmosférou. Produkt je dále na válcích dopravován 

k dělícímu zařízení, kde se předlitek řeže na požadovanou délku. Řezání se obvykle provádí 

kyslíkovým hořákem. Jednoduché schéma plynulého odlévání oceli je znázorněno 

na obr. 1 [2]. 

 

Obr. 1   Schéma zařízení plynulého odlévání [2] 

Touto cestou je možno vyrábět předlitky, nebo již hotové výrobky různého průřezu. 

Podle poměru délek stran profilu, jeho tvaru a dalších parametrů se polotovar pojmenovává 

pro lepší identifikaci. Toto dělení je patrné z obr. 2. Podle typu předlitku a kapacity ocelárny 

se volí velikost pánve, velikost a tvar mezipánve i počet licích proudů. 
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Obr. 2   Příklady různých typů předlitků a jejich názvosloví [3] 

1.3.1 Licí pánev a mezipánev 

Kapacita licí pánve se liší podle výrobního provozu a může být pro malé provozy 

cca 50 tun a pro větší cca 250 tun. Po dopravení licí pánve ze zařízení sekundární metalurgie 

k ZPO je tekutá ocel přelévána přes stínící trubici do mezipánve. Mezipánev je střední pánev 

s regulovatelnou výpustí, kterou je tekutá ocel ponornými výlevkami přiváděna 

do krystalizátoru. Hlavní funkce mezipánve zpočátku spočívala pouze v udržení konstantní 

hladiny oceli v krystalizátoru a zajištění nepřerušovaného lití v době výměny pánve. 

Na 71. ročníku konference ISS Steelmaking v roce 1988 Alexander McLean [4] představil 

roli mezipánve jako kritickou pro dosažení kvality a čistoty oceli. Mezipánev dnes zajištuje 

stabilní tok taveniny do krystalizátoru, zabraňuje vniknutí strusky do krystalizátoru, rozděluje 

ocel do jednotlivých proudů, zabraňuje tepelným a chemickým ztrátám z taveniny aj. 

Pro čistotu oceli je rovněž předmětem hledání optimální návrh tvaru mezipánve. Stejně jako 

u pánve má dohřev mezipánve vliv na prevenci vzniku ztuhlé oceli na stěnách mezipánve 

a později na kvalitu povrchu předlitku a vnitřních vad. Nicméně není obecně uznáván jako 

jedna z klíčových technologií na řízení ZPO. Kapacita mezipánve se liší od výrobního 

provozu a může dosahovat od 5 tun do 72 tun na velkých několikaproudových ZPO [4]. 

1.3.2 Krystalizátor 

Primární oblast chlazení představuje krystalizátor, jehož hlavní funkcí je vytvoření 

dostatečně pevné a stabilní licí kůry na povrchu předlitku, která odolá působení ferostatického 

tlaku taveniny uvnitř předlitku a mechanickému působení. 

Pro výrobu krystalizátoru se používá nejčastěji měď pro svou vysokou tepelnou 

vodivost. V některých případech se pak měď nahrazuje speciálními slitinami, např. na bázi 

niklu pro snížení odvodu tepla [5]. Na vnitřní (pracovní) povrch desek krystalizátoru se 

obvykle nanáší vrstva chromu (Cr) nebo niklu (Ni) pro zvýšení pevnosti, aby se zvýšila 

schopnost odolávat mechanickému působení licí kůrky ocelového předltiku na stěnu 

krystalizátoru. 
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Krystalizátory, které se na ZPO používají, se dělí na trubkové a deskové. Trubkové se 

většinou používají na ZPO pro odlévání menších profilů, deskové pro odlévání větších 

profilů. V obou typech koluje chladící médium, voda. Dříve se používaly statické 

krystalizátory, to však často vedlo k přilepování předlitku. Proto se dnes používají 

krystalizátory, které se pohybují střídavě ve směru nahoru a dolů, čemuž říkáme oscilace. 

To by však k zabránění přilepování oceli nestačilo. Je také zapotřebí používat patřičný 

lubrikant, což je obvykle licí prášek. Svým způsobem se při výrobě oceli řadí mezi strusky. 

Licí prášek je vtahován mezi stěny krystalizátoru a předlitek, čímž maže styčné plochy. Tím, 

že plave na hladině oceli, také zabraňuje kontaktu ocele s atmosférou a její zpětné oxidaci 

(tzv. reoxidaci). 

K ochlazování polotovaru v krystalizátoru dochází přenosem tepla konvekcí, vedením 

a sáláním. Je to zároveň místo s nejintenzivnějším ochlazováním v celém ZPO. Asi 10 – 30 % 

veškerého tepla se z předlitku přenese právě tady [1]. 

Samotná činnost krystalizátoru s popisem některých častí je zobrazena na obr. 3. 

 

Obr. 3   Schéma činnosti krystalizátoru a základní pojmy [1] 
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1.3.3 Sekundární oblast chlazení 

Předlitek, který má ještě stále tekuté jádro, vstupuje z krystalizátoru do zóny 

sekundárního chlazení, kde je ostřikován vodou. Předlitek je veden vodícími a opěrnými 

válečky. Intenzita a rovnoměrnost chlazení v sekundární oblasti má podstatný vliv 

na povrchovou a podpovrchovou kvalitu předlitku, zejména na vznik povrchových a vnitřních 

trhlin a rhomboiditu. I když se prvotní příčiny zárodků těchto vad přisuzují procesu chlazení 

v krystalizátoru, nerovnoměrně a špatně seřízené sekundární chlazení může jakost produktu 

dále prudce zhoršit. 

Typicky je sekundární chladicí systém tvořen skupinami zón chladicích trysek 

odpovídající segmentu s řízeným chlazením tuhnoucího předlitku procházejícího strojem. 

Chladícím tryskajícím médiem je voda nebo kombinace vzduchu a vody. 

V této oblasti se uplatňují všechny tři způsoby přenosu tepla: vedení, konvekce 

a radiace [1]. 

Na konci sekundární zóny jsou umístěny válce, které celý odlitek táhnou licí rychlostí 

licím obloukem. Válce umístěné přímo v zóně sekundárního chlazení slouží pro vedení 

předlitku v požadované dráze. Válce umístěné těsně pod krystalizátorem jsou osazeny velmi 

hustě, aby zabránily vzniku průvalu. V oblasti pod krystalizátorem je totiž licí kůrka stále 

velmi tenká a hrozí její protržení [1]. 

1.3.4 Terciární oblast chlazení 

Poslední částí technologického schématu ZPO je oblast terciárního chlazení předlitku. 

Zde je předlitek dopravován pomocí vodících a tažných válců k dělícímu zařízení. Řezání se 

obvykle provádí kyslíkovým hořákem [4]. V této oblasti se již nechladí chladícími tryskami. 

K výměně tepla dochází pouze formou přirozené konvekce a radiace do okolní atmosféry. 
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2 OSCILACE KRYSTALIZÁTORU 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, je krystalizace předlitku v krystalizátoru 

doprovázena jeho oscilací, což je velmi důležité. Jinak by se licí kůrka přilepila ke stěně 

krystalizátoru a došlo by k průvalu. Při nastavování vhodných parametrů oscilace se však 

setkáme hned s několika úskalími, které je potřeba dostatečně zvládnout. Jedná se především 

o nastavení správné amplitudy zdvihu S (mm) a frekvence oscilací f (min
-1

) pro danou 

rychlost lití Vc (mm.min
-1

) a volbu vhodného průběhu (sinusového, sinusového 

asymetrického, jiného). Kromě správného nastavení oscilace krystalizátoru je také potřeba 

zvolit vhodný licí prášek a intenzitu primárního chlazení, která je nesmírně důležitá 

pro vytvoření požadované licí kůry. Všechny zmíněné parametry je potřeba nastavit, upravit, 

popřípadě najít kompromis mezi nimi tak, aby byla zajištěna stanovená kvalita polotovaru, 

produktivita výroby zařízení plynulého odlévání a nedocházelo k tvorbě vad. V této části 

plynulého odlévání se jedná zejména o vady povrchové, jež zde lze velmi ovlivnit. 

2.1 Teorie oscilace 

Proces kontinuálního lití je usnadněn dvěma vzájemně propojenými dílčími procesy, 

a to oscilací krystalizátoru a přidáváním maziva. Ty se v podstatě snaží neutralizovat dva 

hlavní problémy spojené s kontinuálním litím, a to nalepování ocele na stěnu krystalizátoru 

a nerovnoměrný vývoj licí kůry vzhledem k nerovnoměrnému přenosu tepla. 

Krystalizátor kmitá ve své podélné ose obvykle s amplitudou menší než 10 mm 

a frekvencí mezi 50 a 250 cykly za minutu [6]. Oscilace přímo pomáhá při odpojování ztuhlé 

licí kůry ze stěn krystalizátoru (stejně jako střídavý proud "rozpojuje" lidský prst v kontaktu 

s vodičem pod napětím) a nepřímo umožňuje mazivu umístěnému na menisku proniknout 

rovnoměrně dále dolů do malých mezer mezi licí kůrkou a krystalizátorem. 

Mazivo se ve formě pevného licího prášku sype shora na hladinu oceli 

v krystalizátoru, kde se taví v kontaktu s horkým materiálem. Kapalný lubrikant pak proniká 

do mezery mezi předlitkem a krystalizátorem. Oba pohyby nahoru i dolů v oscilačním cyklu 

pomáhají jeho pronikání. Vzhledem k tomu, že se předlitek uvnitř krystalizátoru pohybuje 

vždy směrem dolů s určitou rychlostí (licí rychlost), z relativního hlediska se krystalizátor 

pohybuje směrem dolů pouze tehdy, když je jeho klesající rychlost vyšší než rychlost 

předlitku. Tato část oscilačního cyklu se označuje jako negativní strip, zatímco jeho opakem 

je pozitivní strip. Zatímco negativní strip pomáhá při hlubším pronikání maziva, pozitivní 

strip táhne mazivo z menisku do stran a také umožňuje jednotnost jeho šíření v rámci 

mezery [6]. 

Oscilace krystalizátoru má mnohé nežádoucí účinky. Jedná se za prvé o tvorbu 

tzv. oscilačních vrásek na povrchu předlitku, jejichž hloubka souvisí s dobou negativního 

stripu. Oscilační vrásky si lze představit jako příčné rýhy na povrchu předlitku. Kromě toho, 

že samy o sobě vypovídají o kvalitě polotovaru, mají oscilační vrásky také tendenci 

degenerovat do zlomových linií za vzniku příčných trhlin. Za druhé, v průběhu pozitivního 

stripu se relativní rychlost mezi předlitkem a krystalizátorem maximalizuje, což vede 

k maximalizaci tření, které je vyšší, než jaké by bylo v rámci podmínek bez oscilace. Toto 

maximum tření může potenciálně způsobit roztržení formující se licí kůry v blízkosti 

menisku, což vede k průvalu. Je tedy zřejmé, že pracovník, který navrhuje strategii úpravy 

parametrů oscilace, musí maximalizovat žádoucí důsledky a zároveň minimalizovat ty 

nežádoucí. 
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2.2 Mechanismus vzniku oscilačních vrásek 

Během kontinuálního odlévání oceli se na povrchu předlitku příčně ke směru odlévání 

vyskytují pravidelně rozložené rýhy. Jedna rýha obvykle odpovídá jednomu oscilačnímu 

cyklu krystalizátoru a říkáme jí oscilační vráska. Vyskytují se zde však i další příčné rýhy 

zvané vlnění (angl. ripple), které není způsobeno přímo oscilací krystalizátoru. Tato vada je 

obvykle mělčí a vyskytuje se nepravidelně. Vysvětlení pro vznik takovéhoto vlnění je 

jednoduché. Během odlévání kolísá hladina taveniny v krystalizátoru, a tím dochází k ohýbání 

ztuhlé licí kůrky. Oscilační vrásky vznikají mechanismem popsaným v následujících 

odstavcích. V některých případech je velmi těžké rozeznat oscilační vrásky a vlnění [8]. 

Pro redukci hloubky oscilačních vrásek nastavením parametrů oscilace krystalizátoru 

je zapotřebí znalost mechanismu vzniku oscilačních vrásek, který souvisí s utvářením licí 

kůrky. Teorií, jak se utváří licí kůrka, popřípadě oscilační vráska, je mnoho. V této práci je 

uveden pouze nejvíce uznávaný mechanismus vzniku oscilačních vrásek. 

2.2.1  Typy oscilačních vrásek 

Rozeznáváme dva typy oscilačních vrásek. Jedná se o oscilační vrásky depresního 

typu (angl. depression-type) a hákového typu (angl. hooks). Pro ilustraci jsou zaznačeny 

na obr. 4. Vráska depresního typu se nevykazuje zřetelným přerušením ve ztuhlé 

podstruktuře, zatímco vývoj vrásky hákového typu je doprovázen vznikem určité čáry defektu 

protažené do menší vzdálenosti pod povrch předlitku. S ohledem na charakteristiky obou typů 

oscilačních vrásek zmíněných výše je mechanismus vzniku těchto vrásek běžně spojován 

s chováním menisku. Výzkum ukazuje, že existuje velmi úzký vztah mezi zákonitostmi 

tvorby menisku a charakterem následné oscilační vrásky. Povrch předlitku je pak právě 

takový, jaký se utvoří na začátku tuhnutí v krystalizátoru. Vše tedy nasvědčuje tomu, 

že tvorba menisku má kritický dopad na vznik oscilační vrásky. Zvláště pak, jedná-li se 

o částečně ztuhlý konvexní meniskus. Z toho vyplývá, že oscilační vráska depresního typu 

vzniká ohýbáním menisku počáteční licí kůrky a při formování oscilační vrásky hákového 

typu dochází k přetečení taveniny oceli přes ztuhlou licí kůrku [8]. 

 

Obr. 4   Dva typy oscilačních vrásek na povrchu předlitku [8] 

  

směr lití 
oscilační vráska hákového typu 

oscilační vráska depresního typu čára defektu 
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2.2.2  Tvorba oscilační vrásky v rámci jednoho oscilačního cyklu 

Proces vzniku oscilační vrásky v rámci jednoho oscilačního cyklu je naznačen 

na obr. 5. Na začátku doby negativního stripu (tj. doba, kdy se krystalizátor pohybuje 

ve směru odlévání rychleji než předlitek) začíná působit pozitivní síla mezi stěnou 

krystalizátoru a meniskem (pasáž 1). V tomto období se tedy krystalizátor pohybuje ve vztahu 

k předlitku směrem dolů. Licí kůrka zde odolává ferostatickému tlaku oceli i tlaku 

dynamickému, který je vyvolán pohybem krystalizátoru. Kůrka tak zůstává nezměněna, 

nebo se v malé míře ohýbá směrem dovnitř do objemu předlitku. V údobí negativního stripu 

tak v podstatě dochází k pouhému prodlužování (růstu) menisku. 

V době pozitivního stripu (tj. zbývající část doby oscilačního cyklu) se licí kůrka 

pohybuje směrem dolů, kdežto krystalizátor se pohybuje vzhledem k předlitku směrem 

nahoru (pasáže 3, 4 a 5). Následkem toho dochází ke vzniku negativní tažné síly mezi 

meniskem a stěnou krystalizátoru, čímž je meniskus přitahován ke stěně krystalizátoru. 

Vzdálenost mezi hrotem licí kůrky a bodem dotyku se stěnou krystalizátoru značíme 

písmenem L a vzdálenost od hrotu kolmo ke stěně písmenem g. Délka od hrotu menisku 

a bodem dotyku s krystalizátorem (L) prudce stoupá (další růst menisku), stejně jako tloušťka 

licí kůrky. Mezitím však licí kůrka sílí, ztrácí svou plasticitu, čímž dochází k ustálení tvaru 

kůrky. Negativní tažná síla však stále působí. Důsledkem toho se v určitém bodě menisku licí 

kůrka zlomí. Vzdálenost mezi tímto bodem a bodem dotyku se stěnou krystalizátoru značíme 

Ls. V místě zlomu se vytvoří prohlubeň, jejíž hloubka představuje hloubku oscilační vrásky d. 

Po tomto údobí nastává nový oscilační cyklus a celý mechanismus se opakuje [7]. 

 

Obr. 5   Formování menisku v rámci jednoho oscilačního cyklu [7] 
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2.2.3  Rozmístění oscilačních vrásek 

Rozmístění oscilačních vrásek P (angl. oscillation mark spacing or pitch) udává 

vzdálenost mezi dvěma oscilačními vráskami. Čím je tato vzdálenost kratší, tím je větší počet 

vrásek na předlitku na jednotku délky předlitku. Rozmístění oscilačních vrásek lze spočítat 

dle následujícího vzorce (1). 

f

V
P c   (mm) (1) 

kde f je  frekvence oscilace krystalizátoru  (min
-1

) 

 Vc - licí rychlost  (mm.min
-1

). 

Rozmístění oscilačních vrásek je tedy podílem licí rychlosti a frekvence oscilace 

krystalizátoru a nezávisí tak na zdvihu krystalizátoru [7]. 

2.2.4  Hloubka oscilačních vrásek 

Oscilační vráska je vada na předlitku, která vzniká oscilací krystalizátoru. Zmírnění 

hloubky oscilačních vrásek d (angl. oscillation mark depth) na povrchu předlitku je možné 

zejména patřičnou úpravou frekvence, amplitudy zdvihu, popřípadě odchylky od sinusového 

průběhu v závislosti na licí rychlosti [7]. Podrobnější souvislosti budou probrány v dalších 

kapitolách. 

2.3 Základní parametry oscilačního cyklu 

Projektant oscilace nemá příliš mnoho stupňů volnosti k uskutečnění optimalizace. Má 

k dispozici pouze frekvenci oscilace a amplitudu zdvihu. Suzuki a další ukázali [6], 

že se cyklus může lišit od sinusového průběhu a mít tak výhodné účinky. Menší rychlost 

a delší doba pro vzestupný pohyb, doprovázená rychlejším a kratším propadem směrem dolů 

(asymetrický průběh oscilace krystalizátoru), jak je znázorněno na obr. 6, bude mít 

za následek kratší dobu negativního stripu (čas strávený v negativním stripu v rámci jednoho 

oscilačního cyklu) a nižší tření. Projektant musí nyní správně určit amplitudu zdvihu S, 

frekvenci f, popřípadě upravit průběh oscilace. Má vybrat optimální kombinaci hodnot těchto 

parametrů v celém rozsahu licích rychlostí v dosažení maximálního mazání s minimálním 

třením a hloubkou oscilačních vrásek [6]. 
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Obr. 6   Deformace sinusoidy při asymetrickém průběhu krystalizátoru [6] 

Oscilace krystalizátoru je popsána několika parametry, kterých existuje nepřeberné 

množství, z nichž se mnohé téměř vůbec nepoužívají, neboť se v podstatě jedná o dvojí 

vyjádření téhož děje. Proto je v následující kapitole uvedena definice a matematické vyjádření 

jen několika základních nejpoužívanějších parametrů. 

2.3.1 Doba negativního stripu 

Jedním z nejdůležitějších parametrů oscilace je doba negativního stripu (angl. negative 

strip time). Doba negativního stripu TN je část doby oscilačního cyklu v sekundách, kdy je 

rychlost pohybu krystalizátoru směrem dolů vyšší než rychlost předlitku pohybujícího se 

ve stejném směru (licí rychlost) [7]. 

Z následujícího matematického popisu (2) plyne, že negativní strip závisí na třech 

proměnných. Jedná se o frekvenci oscilace, amplitudu zdvihu a licí rychlost. 









 

fS

V

f
T c

N


1cos
60

  (s) (2) 

kde f je  frekvence oscilace  (min
-1

) 

 Vc - licí rychlost  (mm.min
-1

) 

 S - amplituda zdvihu  (mm). 

Součin ( fS ) vyjadřuje maximální rychlost krystalizátoru v milimetrech za minutu [7]. 
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Požaduje se co nejkratší doba negativního stripu, poněvadž použití delší doby 

negativního stripu vede k formování hlubokých oscilačních vrásek (zhoršená povrchová 

kvalita předlitku). Negativní strip je však příznivý z hlediska zacelování mikrotrhlin v licí 

kůrce, protože se během něho vyvíjí kompresní tlak na licí kůrku. Oscilace se tedy řídí tak, 

aby byla doba negativního stripu co nejkratší a zároveň pravděpodobnost vzniku průvalu co 

nejnižší [11]. 

2.3.2 Doba pozitivního stripu 

Dobou pozitivního stripu TP (angl. positive strip time) chápeme zbylou část 

oscilačního cyklu v sekundách, která není dobou stripu negativního. Je to především doba, 

kdy se krystalizátor pohybuje směrem nahoru (proti předlitku), ale také čas pohybu dolů, kdy 

je rychlost oscilace nižší než rychlost licí. Jedná se o dobu na začátku a na konci druhé části 

periody při pohybu dolů, kdy je okamžitá rychlost krystalizátoru nižší. 

Rovnice (3) vyjadřuje, že je doba pozitivního stripu závislá na stejných proměnných 

jako doba stripu negativního. 

NP T
f

T 
60

  (s) (3) 

kde výraz 








f

60
 znamená celkovou dobu oscilačního cyklu v sekundách. 

2.3.3 Podíl negativního stripu 

Dalším důležitým parametrem oscilace krystalizátoru je podíl negativního stripu NS% 

(angl. percent negative strip). 

100
2

% 



c

c

alfa
V

fSV
NS   (%) (4) 

100
60

% 
f

TNS Nbeta   (%) (5) 

Rozeznáváme dva typy základních výpočtových vzorců. První vyjádření je rovnice 

alfa (4) a druhou nazýváme rovnicí beta (5) [7]. Rovnice alfa (4) vyjadřuje poměr mezi 

průměrnou rychlostí krystalizátoru a odlévací rychlostí. Když jdou hodnoty záporné, pak je 

průměrná rychlost krystalizátoru vyšší než rychlost lití a naopak. Rovnice beta (5) však 

vyjadřuje, jakou část celkové doby oscilačního cyklu probíhá negativní strip (relativní doba 

negativního stripu). 

Pro výpočet podílu negativního stripu se v praxi častěji využívá alfa definice. Souvisí 

to s tím, že lépe popisuje kompresi krystalizátoru působící na ztuhlou licí kůrku. Tato 

komprese je důležitá z hlediska zacelování mikrotrhlin v licí kůrce. 

Pro zajištění kompresního zacelování mikrotrhlin v licí kůrce je vhodné dosahovat 

hodnot podílu negativního stripu dle rovnice alfa nad -20 %, lépe však nad -30 % [9]. Záporné 

hodnoty vyjadřují, že krystalizátor urazí za jednotku času větší dráhu než předlitek. 
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2.3.4 Koeficient negativního stripu 

Koeficient negativního stripu NSR (angl. negative strip ratio) je parametr, který se 

používá mnohem méně. Při řízení oscilace krystalizátoru si většinou vystačíme s výpočtem 

doby negativního stripu, doby pozitivního stripu a podílu negativního stripu. 

Vyjádření koeficientu negativního stripu (6) je obdobné jako pro podíl negativního 

stripu. Jeho velikost je však v porovnání s rovnicí (5) dvojnásobná [7]. 

100
60

2 
f

TNSR N   (%) (6) 

2.3.5 Souvislosti plynoucí z definic parametrů oscilace krystalizátoru 

Z rovnice (2) je zřejmé, že když dosáhne licí rychlost stejné hodnoty, jako součin 

)( fS , doba negativního stripu bude nulová. Pokud se bude licí rychlost za tímto bodem 

i nadále zvyšovat, roste rozdíl mezi rychlostí postupu předlitku a rychlostí poklesu 

krystalizátoru. Provoz oscilace krystalizátoru s krátkou dobou negativního stripu výrazně 

zvyšuje riziko vzniku průvalu, protože není dostatek času na to, aby se zacelily všechny 

mikrotrhliny licí kůrky. Povrchová kvalita předlitku se však zlepší, vzniklé oscilační vrásky 

nebudou tak hluboké. Proto je nutné hledat kompromis pro dobu negativního stripu. 

Minimální požadovaná doba negativního stripu se pro dané případy výrazně liší a je závislá 

na velikosti odlévaného formátu, licí rychlosti, odlévané jakosti oceli a konstrukčním 

uspořádání daného ZPO. Nejčastěji se uvádí, že doba negativního stripu by neměla podkročit 

0,1 s, jinak hrozí zvýšené riziko vzniku průvalu [7]. Jiní autoři však připouštějí i kratší doby 

negativního stripu (např. 0,05-0,08 s), které však budou přijatelné spíše pro menší průřezy 

odlévaného profilu [14]. Na obr. 7 a na obr. 8 je znázorněn teoretický profil oscilace. Obr. 8 

ilustruje, jak klesne doba negativního stripu na nulu pro stejnou amplitudu zdvihu a frekvenci 

použité v obr. 7. 

 

Obr. 7   Oscilační profil (doba negativního stripu 15,0NT s) [7]
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Obr. 8   Oscilační profil (doba negativního stripu 0NT s) [7]
2

                                                 
1, 2 

 

 Dm - zdvih krystalizátoru 

 Vm - rychlost krystalizátoru 

 Vc - licí rychlost 

2.4 Základní druhy oscilace 

Při změnách rychlosti lití v průběhu odlévání oceli jsou z pohledu povrchové 

i podpovrchové kvality tvořeného předlitku důležité úpravy frekvence, amplitudy zdvihu 

i odchylky od sinusového průběhu oscilace krystalizátoru, abychom dosáhli požadovaných 

hodnot doby negativního stripu i podílu negativního stripu. Při negativním stripu totiž dochází 

ke vzniku dynamického tlaku působícího na licí kůrku, který má negativní i pozitivní 

důsledky. Dochází při něm ke stahování licího prášku mezi krystalizátor a předlitek (mazání) 

a zacelování mikrotrhlin v licí kůrce. Negativní strip však úzce souvisí s tvorbou oscilačních 

vrásek, které budou hlubší pro delší dobu negativního stripu. Oscilační vrásky jsou nežádoucí 

z pohledu povrchové kvality předlitku. Prostor mezi kořenem oscilační vrásky 

a krystalizátorem se navíc vyplní roztaveným licím práškem, který se vykazuje nízkou 

tepelnou vodivostí. Odvod tepla se tedy v tomto místě sníží v průběhu tuhnutí v krystalizátoru 

a dochází tak ke vzniku hrubozrnné struktury pod kořenem oscilační vrásky (viz. porovnání 

na obr. 9 a na obr. 10) Proto je nutné najít vhodné nastavení parametrů oscilace, aby byla 

kvalita předlitku co nejvyšší a zároveň nedocházelo ke zvýšení rizika vzniku průvalu [9]. 
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Obr. 9   Hrubozrnná struktura oceli pod hlubokými oscilačními vráskami [10] 

 

Obr. 10  Jemnozrnná struktura oceli pod mělkými oscilačními vráskami [10] 

Rozeznáváme dva druhy oscilace krystalizátoru, a to elektromechanickou 

a hydraulickou oscilaci. Jedná se o dva způsoby technologického řešení, které mají určité 

odlišnosti vzhledem k řízení v provozu ZPO i dopadu na povrchovou i podpovrchovou kvalitu 

předlitků a následných vývalků [9]. 

2.4.1 Elektromechanická oscilace 

Jednou z možností je využití elektromechanické oscilace, u níž se k zabezpečení 

kmitavého pohybu oscilačního stolu využívá pákového mechanismu („příklad starého šicího 

stroje“) hnaného elektromotorem. Nevýhodou tohoto zařízení však zůstává, že se během 

odlévání nedá měnit amplitudu zdvihu, pouze frekvenci oscilace. Zdvih se dá měnit pouze 

v době, kdy se neodlévá, rozebráním mechanismu a výměnou některých součástí. 

Elektromechanická oscilace je tedy omezena v ohledu ovlivnění dynamických dějů v oblasti 

formující se licí kůrky [9]. 

2.4.2 Hydraulická oscilace 

Mnohem efektivnějším řešením se jeví využití hydraulické oscilace, kdy se celý 

mechanismus i s elektromotorem nahradí hydraulickým pístem, nebo několika písty. 

Konstrukčních řešení hydraulické oscilace existuje mnoho. Díky tomuto řešení můžeme 

prakticky bez omezení měnit i během odlévání jak frekvenci, tak amplitudu zdvihu 

krystalizátoru. Dokonce se dá upravit i průběh oscilace tak, aby nebyl sinusový, 

ale např. asymetrický. Například se krystalizátor může pohybovat rychleji směrem dolů 

a pomaleji ve směru nahoru. Můžeme tak pří měnící se rychlosti lití zachovat dobu 

negativního stripu, či podíl negativního stripu potřebný k dosažení požadované kvality 

předlitků [9].  
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2.5 Asymetrický průběh oscilace krystalizátoru 

Asymetrický průběh oscilace krystalizátoru je klíčem k technologii kontinuálního 

odlévání vysokými rychlostmi lití, kdy je možno zlepšit stabilitu krystalizátoru, redukovat 

hloubku oscilačních vrásek na povrchu předlitku a zlepšit i jeho podpovrchovou kvalitu. 

Použití asymetrické oscilace vede ke zvýšení spotřeby licího prášku a schopnosti mazání, 

a tím i ke snížení pravděpodobnosti vzniku průvalu. Optimalizace parametrů oscilace 

krystalizátoru vede ke zlepšení kvality předlitků a zvýšení účinnosti odlévání [11]. 

Ve srovnání s běžným sinusovým průběhem oscilace je optimálním řešením 

asymetrický průběh. Je mnohem příznivější z hlediska redukce trhlin na povrchu licí kůrky, 

zabránění vzniku průvalu vlivem přilepování taveniny ke stěně krystalizátoru, lepšího mazání, 

zacelování mikrotrhlin v licí kůrce a oddělování ztuhlé vytvořené licí kůrky od stěny 

krystalizátoru. 

2.5.1 Popis asymetrického průběhu 

Při sinusovém asymetrickém průběhu oscilace krystalizátoru se, na rozdíl od běžného 

sinusového průběhu, krystalizátor pohybuje jinou rychlostí ve směru dolů a jinou rychlostí 

ve směru nahoru. Křivka pozice krystalizátoru v rámci jednoho oscilačního cyklu je tak oproti 

sinusoidě zdeformována. Na obr. 11 je znázorněn průběh pozice krystalizátoru v závislosti 

na čase pro sinusový i asymetrický průběh. V tomto případě se krystalizátor pohybuje 

pomaleji ve směru nahoru a rychleji ve směru dolů [11]. 

 

Obr. 11  Křivka pozice krystalizátoru v rámci oscilačního cyklu pro sinusový i 

asymetrický průběh [11] 
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Jak, do jaké míry, se asymetrický průběh oscilace krystalizátoru liší od sinusového 

průběhu, se dá charakterizovat pomocí součinitele asymetrického průběhu α, který se spočítá 

dle následující rovnice: 

ftm4   (1) (7) 

kde tm je  časové zpoždění asymetrického průběhu za sinusovým průběhem v amplitudě 

zdvihu krystalizátoru  (s). 

Na obr. 12 je možno vidět křivku vyjadřující okamžitou rychlost krystalizátoru Vm. 

Křivka okamžité rychlosti asymetrického průběhu se skládá z pěti úseků. Jedná se 

o horizontální úsek BC, parabolický úsek CD, kosinusový úsek DEG, parabolický úsek GJ 

a horizontální úsek JL. 

Krystalizátor se ve směru nahoru pohybuje pomaleji než při sinusovém průběhu 

(úseky BC a JL), čímž dochází k prodloužení pozitivního stripu a snížení relativní rychlosti 

mezi předlitkem a krystalizátorem v tomto údobí. Rychlost sestupného pohybu krystalizátoru 

je však vyšší (úsek DEG), což vede ke zkrácení doby negativního stripu TN a dosažení 

dostatečné hodnoty kompresního tlaku vyvíjeného na licí kůrku [11]. 

 

Obr. 12  Průběh rychlosti krystalizátoru v rámci oscilačního cyklu pro sinusový i 

asymetrický průběh [11] 

Obr. 13 ukazuje vliv součinitele asymetrického průběhu α na průběh rychlosti 

oscilace krystalizátoru Vm v závislosti na čase t pro nastavení součinitele nesinusového 

průběhu α od hodnoty 0 po hodnotu 0,396 [11]. Můžeme vyčíst, že maximální hodnota 

okamžité rychlosti krystalizátoru při vzestupném pohybu, stejně jako relativní rychlost mezi 

předlitkem a krystalizátorem, klesá s rostoucím součinitelem nesinusového průběhu. Rychlost 

sestupného pohybu se však zvyšuje a doba negativního stripu zkracuje. 
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Obr. 13  Závislost průběhu rychlosti krystalizátoru v oscilačním cyklu na velikosti 

součinitele asymetrického průběhu [11] 

Rychlost Vm pro dané úseky nesinusového průběhu oscilace je definována 

následovně [12]: 
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kde f je  frekvence oscilace krystalizátoru  (Hz) 

 f1 - frekvence parabolického úseku CD a GJ  (Hz) 

 S - amplituda zdvihu  (m) 

 t - čas  (s) 

 tc - čas v bodě C na křivce průběhu rychlosti krystalizátoru  (s) 

 td - čas v bodě D na křivce průběhu rychlosti krystalizátoru  (s) 

 tg - čas v bodě G na křivce průběhu rychlosti krystalizátoru  (s) 

 tj - čas v bodě J na křivce průběhu rychlosti krystalizátoru  (s). 
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Parametry oscilační křivky, které jsou zahnuty v rovnicích (8) až (12) jsou vyjádřeny 

těmito vztahy: 
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kdy z rovnic (7) až (17) můžeme vyčíst, že asymetrický průběh oscilace krystalizátoru je 

určen třemi nezávislými proměnnými. Jedná se součinitel asymetrického průběhu α, frekvenci 

oscilace f a amplitudu zdvihu S [11]. 

2.5.2 Praktické důsledky použití asymetrického průběhu 

Použitím asymetrického průběhu oscilace krystalizátoru se sníží maximální rychlost 

krystalizátoru směrem nahoru. Stabilita oscilace během doby pozitivního stripu se tedy 

zlepšuje. Znamená to, že s rostoucím součinitelem nesinusového průběhu výrazně klesá 

maximální hodnota třecí síly působící mezi licí kůrkou a krystalizátorem. 

Doba pozitivního stripu se použitím asymetrického průběhu oscilace prodlužuje. 

Dojde tedy ke zlepšení pronikání licího prášku mezi stěnu krystalizátoru a ztuhlou licí kůrku. 

Poroste spotřeba licího prášku a zlepší se mazání krystalizátoru. Dynamický tlak (tažný tlak), 

který na meniskus licí kůrky působí, nebude tak velký. Meniskus se tedy ke stěně 

krystalizátoru tolik nepřitáhne. Můžeme tak dosáhnout i zlepšení povrchové kvality předlitku. 

Poněvadž se doba pozitivního stripu prodlužuje, logicky se použitím asymetrického 

průběhu zkracuje doba negativního stripu. Zkrácením doby negativního stripu dojde k tomu, 

že se meniskus licí kůrky během tohoto údobí tolik neprodlouží a oscilační vráska, která pak 

vznikne během doby pozitivního stripu přitažením menisku ke stěně krystalizátoru, nebude 

tak hluboká. Povrchová kvalita předlitku se tedy výrazně zlepší. Může dojít i ke zlepšení 

kvality podpovrchové, protože chlazení pod mělkou oscilační vráskou bude intenzivnější 

a zrnitost oceli pod kořenem oscilační vrásky bude jemnější. 

Maximální rychlost krystalizátoru v době negativního stripu se použitím 

asymetrického průběhu zvýší. Dynamický tlak (kompresní tlak) působící na ztuhlou licí kůrku 

bude intenzivní. Průběh procesu zacelování mikrotrhlin v licí kůrce bude zabezpečen 

a pravděpodobnost vzniku průvalu bude nízká [11]. 
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2.5.3 Vliv součinitele asymetrického průběhu na dynamický tlak 

Obr. 14 a obr. 15 ukazují vliv součinitele asymetrického průběhu na dynamický tlak 

působící na licí kůrku. Obr. 14 demonstruje rozložení hodnot pozitivního (kompresního) 

a negativního (dekompresního) tlaku pro různé součinitele asymetrického průběhu. Hodnoty 

tlaku se mění s měnící se výškou menisku licí kůrky x. Je třeba zdůraznit, že pozitivní 

a negativní tlak dosáhnou maxima v čase maximálních hodnot rychlostí sestupného 

a vzestupného pohybu krystalizátoru. Jak pozitivní, tak negativní tlak dosahují maxima 

pro x = 0,0088 m [11]. Obr. 15 ukazuje průběh hodnot dynamického tlaku v závislosti 

na čase pro různé součinitele asymetrického průběhu a pro polohu výšky krystalizátoru 

x = 0,0088 m. 

 

Obr. 14  Závislost velikosti dynamického tlaku na výšce menisku licí kůrky pro různé 

hodnoty součinitele asymetrického průběhu [11] 

 

Obr. 15  Závislost velikosti dynamického tlaku na čase pro různé hodnoty součinitele 

asymetrického průběhu [11] 
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Jak je dále možno vidět z obr. 14 a obr. 15, maximální hodnota pozitivního tlaku 

v době negativního stripu a rychlost přírůstku pozitivního tlaku v době negativního stripu 

rostou s rostoucím součinitelem asymetrického průběhu, kdežto maximální hodnota 

negativního tlaku v době pozitivního stripu klesá. Mimoto klesá s rostoucím součinitelem 

asymetrického průběhu i rychlost poklesu negativního tlaku. Pozitivní tlak, působící v době 

negativního stripu, má významný vliv na proces zacelování mikrotrhlin v licí kůrce 

a na snížení pravděpodobnosti vzniku průvalu. Působení nadměrného pozitivního tlaku však 

vede k prohloubení oscilačních vrásek, hrubnutí zrnitosti oceli pod kořeny těchto vrásek 

a k dalším vadám litého předlitku. 

Hlavním důsledkem působení negativního tlaku v době pozitivního stripu je zlepšení 

mazání (vyšší spotřeba licího prášku) a pokles působení tření mezi krystalizátorem 

a předlitkem. Ačkoli negativní tlak s rostoucím součinitelem asymetrického průběhu klesá, 

doba působení negativního tlaku se prodlužuje. To znamená, že spotřeba licího prášku může 

stoupat, roste-li součinitel asymetrického průběhu. 

Optimální hodnotu součinitele asymetrického průběhu je potřeba určit tak, aby se 

dynamický tlak působící na licí kůrku (pozitivní i negativní tlak) držel v požadovaném 

rozsahu. Doba pozitivního stripu by se měla prodlužovat, což zvýší spotřebu licího prášku 

a zlepší mazání. Naopak doba negativního stripu by se měla zkracovat, aby se zlepšila 

povrchová kvalita předlitku. Pro určité podmínky odlévání, hodnotu licí rychlosti, amplitudy 

zdvihu a frekvence oscilace krystalizátoru, je vhodné použít součinitel asymetrického průběhu 

okolo hodnoty 0,2 [11]. 

2.5.4 Vliv amplitudy zdvihu na dynamický tlak při asymetrickém průběhu 

Obr. 16 a obr. 17 ukazují vliv amplitudy zdvihu při asymetrickém průběhu oscilace 

krystalizátoru na dynamický tlak působící na licí kůrku. Obr. 16 demonstruje rozložení 

hodnot pozitivního a negativního tlaku pro různé amplitudy zdvihu při asymetrickém 

průběhu. Hodnoty tlaku se mění s měnící se výškou menisku licí kůrky x. Obr. 17 ukazuje 

průběh hodnot dynamického tlaku v závislosti na čase pro různé amplitudy zdvihu 

při asymetrickém průběhu a pro polohu výšky krystalizátoru x = 0,0088 m [11]. 

 

Obr. 16  Závislost velikosti dynamického tlaku na výšce menisku licí kůrky pro různé 

hodnoty amplitudy zdvihu krystalizátoru [11] 
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Obr. 17  Závislost velikosti dynamického tlaku na čase pro různé hodnoty amplitudy 

zdvihu krystalizátoru [11] 

Maximální hodnota negativního tlaku v době pozitivního stripu i maximální hodnota 

pozitivního tlaku v době negativního stripu rostou při asymetrickém průběhu oscilace 

krystalizátoru s rostoucí amplitudou zdvihu. Proto roste rozsah výkyvu dynamického tlaku 

působícího na licí kůrku, který je zodpovědný za zacelování mikrotrhlin v licí kůrce i nárůst 

spotřeby licího prášku (mazání krystalizátoru). Znamená to, že zvýšením amplitudy zdvihu se 

zlepší mazání krystalizátoru a sníží pravděpodobnost vzniku průvalu. 

Zvýšený dynamický tlak působící na licí kůrku v oblasti menisku má však nepříznivý 

vliv na stabilitu menisku, a tím se znatelně zhoršuje povrchová kvalita předlitku. Proto je 

preferována nižší amplituda zdvihu, která zároveň garantuje účinné mazání a nízké tření mezi 

krystalizátorem a předlitkem. S rostoucí amplitudou zdvihu roste pozitivní tlak rychleji než 

tlak negativní. To znamená, že pokud jsou v dané chvíli problémem hluboké oscilační vrásky, 

měla by se amplituda zdvihu snížit. Naopak, pokud je potřeba dosáhnout lepšího mazání 

a snížit tření, efektivním řešením bude zvýšení amplitudy zdvihu [11]. 

2.5.5 Vliv frekvence na dynamický tlak při asymetrickém průběhu 

Obr. 18 a obr. 19 ukazují vliv frekvence při asymetrickém průběhu oscilace 

krystalizátoru na dynamický tlak působící na licí kůrku. Obr. 18 demonstruje rozložení 

hodnot pozitivního a negativního tlaku pro různé frekvence oscilace. Hodnoty tlaku se mění 

s měnící se výškou menisku licí kůrky x. Obr. 19 ukazuje průběh hodnot dynamického tlaku 

v závislosti na čase pro různé frekvence při asymetrickém průběhu a pro polohu výšky 

krystalizátoru x = 0,0088 m [11]. 
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Obr. 18  Závislost velikosti dynamického tlaku na výšce menisku licí kůrky pro různé 

hodnoty frekvence oscilace krystalizátoru [11] 

 

Obr. 19  Závislost velikosti dynamického tlaku na čase pro různé hodnoty frekvence 

oscilace krystalizátoru [11] 

Z  obr. 19 vyplývá, že zvýšení frekvence oscilace krystalizátoru způsobí zvýšení 

pozitivního tlaku v době negativního stripu. Hodnota negativního tlaku působícího v době 

pozitivního stripu se však příliš nezmění. To znamená, že zvýšení frekvence oscilace má 

významný vliv na zmírnění účinku tření mezi předlitkem a krystalizátorem a na zintenzivnění 

procesu zacelování mikrotrhlin v licí kůrce. Je však nutné poznamenat, že přílišný pozitivní 

tlak nepříznivě ovlivňuje povrchovou kvalitu předlitku. Pro vysoké rychlosti lití je příznačné 

použití vysoké frekvence a nízké amplitudy zdvihu oscilace krystalizátoru, protože se zmírní 

vliv tření, dojde k eliminaci vznikání prasklin vlivem napětí a sníží se pravděpodobnost 

vzniku průvalu [13]. 
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Frekvence oscilace by však neměla být příliš vysoká, dochází totiž ke snížení spotřeby 

licího prášku, a tím ke zhoršení mazání. Je to dáno tím, že zvýšení frekvence oscilace 

podstatně zvyšuje hodnotu pozitivního tlaku, přičemž se hodnota negativního tlaku změní jen 

mírně. To znamená, že by se frekvence oscilace měla udržovat ve vhodných mezích 

a v závislosti na dynamických tlacích působících na licí kůrku patřičně upracovat [11]. 

2.5.6 Vliv licí rychlosti na dynamický tlak u asymetrického průběhu 

Obr. 20 a obr. 21 ukazují vliv licí rychlosti při asymetrickém průběhu oscilace 

krystalizátoru na dynamický tlak působící na licí kůrku. Obr. 20 demonstruje rozložení 

hodnot pozitivního a negativního tlaku pro různé licí rychlosti. Hodnoty tlaku se mění 

s měnící se výškou menisku licí kůrky x. Obr. 21 ukazuje průběh hodnot dynamického tlaku 

v závislosti na čase pro různé licí rychlosti při asymetrickém průběhu a pro polohu výšky 

krystalizátoru x = 0,0088 m [11]. 

 

Obr. 20  Závislost velikosti dynamického tlaku na výšce menisku licí kůrky pro různé 

hodnoty licí rychlosti [11] 

 

Obr. 21  Závislost velikosti dynamického tlaku na čase pro různé hodnoty licí 

rychlosti [11] 
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Jak je možno vidět na obr. 21, zvýšení licí rychlosti způsobí snížení maximální 

hodnoty pozitivního tlaku v době negativního stripu, kdežto maximální hodnota negativního 

tlaku v době pozitivního stripu vzroste. To znamená, že se zvyšující se rychlostí lití roste 

i spotřeba licího prášku. Snížení hodnoty pozitivního tlaku však vede k omezení probíhání 

procesu zacelování mikrotrhlin v licí kůrce. To znamená, že když narůstá licí rychlost, je 

potřeba současně zvýšit i amplitudu zdvihu krystalizátoru, aby byl působící pozitivní tlak 

stále dostatečně velký. Pravděpodobnost vniku průvalu se tak nezvýší. Zvýšení hodnoty 

negativního tlaku v době pozitivního stripu zvyšuje spotřebu licího prášku a zlepšuje mazání, 

tím klesá odpor předlitku působící proti pohybu dolů a povrchová kvalita předlitku je 

lepší [11]. 

2.6 Volba parametrů oscilace pro různé skupiny ocelí 

Z hlediska nastavení parametrů oscilace krystalizátoru dělíme oceli do dvou 

základních skupin [14]: 

 oceli depresního typu 

 oceli náchylné na přilepování ke stěně krystalizátoru. 

Hlavní kritérium, podle něhož oceli dělíme do zmíněných skupin, je feritický potenciál 

FP, který je pro nízkolegované oceli definován následujícím vztahem [14]: 

 
pCFP  5,05,2   (%) (18) 

kde Cp je uhlíkový ekvivalent  (%). 

Uhlíkový ekvivalent Cp se spočítá následovně: 

]Mo[%1,0]Cr[%04,0]Si[%1,0]Ni[%04,0]Mn[%02,0]C[% pC   (%) (19) 

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

Pro antikorozní oceli je feritický potenciál FP definován takto: 











´

´
74,026,5

Ni

Cr
FP   (%) (20) 

kde Cr´ je potenciál chromu  (%) 

 Ni´ - potenciál niklu  (%). 

Potenciál chromu Cr´ a potenciál niklu Ni´ se dají spočítat následovně: 

[%Cu]1[%N]2,14[%C]22[%Mn]31,0[%Ni]´ Ni   (%) (21) 

[%Nb]3%Ti][3[%Mo]37,1[%Si]5,1[%Cr]´ Cr   (%) (22) 

Pro oceli depresního typu se FP pohybuje v rozmezí 0,85 až 1,05, pro oceli náchylné 

na přilepování ke stěně krystalizátoru je FP menší než 0,85, nebo větší než 1,05 [14]. Jak je 

ocel náchylná k přilepování ke stěně krystalizátoru, nebo k tvorbě depresí, v závislosti 

na feritickém potenciálu FP, je možno vyčíst z obr. 22. 
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Obr. 22  Náchylnost oceli k přilepování se ke stěně krystalizátoru a vzniku depresí 

v závislosti na feritickém potenciálu [14] 

2.6.1 Oceli depresního typu 

Ztuhlý meniskus je u ocelí depresního typu velice pevný. Proto oceli depresního typu 

nemají tendenci přilepovat se ke stěně krystalizátoru. Jsou však náchylné k tvorbě hlubokých 

oscilačních vrásek, což je dáno tvorbou velmi dlouhého menisku a nerovnoměrného 

smrštěním během solidifikace. Výsledkem jsou pak hluboké oscilační vrásky a celá řada 

necelistvostí v podpovrchových vrstvách. Z hlediska chemického složení zde spadají 

především oceli s obsahem C cca 0,1-0,2 %, tedy oceli nacházející se v blízkosti 

tzv. peritektické přeměny. V literatuře jsou proto oceli depresního typu často označovány také 

jako peritektické oceli [14]. 

Základním předpokladem nastavení parametrů oscilace je snížení odvodu tepla 

v krystalizátoru, což sníží pevnost menisku a vznikající oscilační vrásky nebudou tak hluboké. 

Toho lze dosáhnout snížením doby negativního stripu, protože se zvýší podíl krystalické fáze 

v tuhé vrstvě licího prášku. Příznivé změny v rozvrstvení licího prášku mezi stěnou 

krystalizátoru a předlitkem lze dosáhnout například zvýšením frekvence oscilace. 

Kromě ovlivnění odvodu tepla z krystalizátoru lze však nastavení oscilace využít 

především k přímému ovlivnění povrchové a podpovrchové kvality předlitku. Zkrácením 

doby negativního stripu se meniskus licí kůrky nebude v tomto údobí tolik prodlužovat 

a následně vzniklé oscilační vrásky budou mělčí. Pro dobré kompresní zacelovaní 

necelistvostí v licí kůrce je navíc potřeba dosahovat vysokého podílu negativního NS%alfa, 

který by se měl u ocelí depresního typu pohybovat v hodnotách i přes -50 % [10]. Použití 

vysokého podílu negativního stripu však vede ke zhoršení zabírání licího prášku, a tím 

ke zvýšení tření v krystalizátoru. 
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2.6.2 Oceli náchylné na přilepování ke stěně krystalizátoru 

Meniskus licí kůrky je u ocelí náchylných na přilepování ke stěně krystalizátoru málo 

pevný (plastický). Meniskus se totiž nachází v přechodové oblasti mezi tuhou a kapalnou fází. 

Proto mají oceli náchylné na přilepování ke stěně krystalizátoru tendenci přilepovat se 

ke stěně krystalizátoru. V důsledku nízké pevnosti menisku však nejsou náchylné k tvorbě 

hlubokých oscilačních vrásek. U těchto ocelí je nutné zajistit dobré vnikání licího prášku mezi 

předlitek a krystalizátor, protože jednofázová struktura licího prášku vede ke zvýšení 

náchylnosti na přilepování menisku ke stěně krystalizátoru. Z hlediska chemického složení 

zde spadají především oceli s obsahem C cca 0,4-0,6 %. 

K přilepování menisku ke stěně krystalizátoru však může docházet i u ocelí depresního 

typu. Je to způsobeno přechodem uhlíku (C) z utuhlého licího prášku do menisku. Je tedy 

potřeba zabránit přímému kontaktu licího prášku obohaceného uhlíkem s roztavenou ocelí. 

Dosáhneme toho zajištěním správné tloušťky tekutého licího prášku nad meniskem. Navíc by 

obsah volného uhlíku v licím prášku neměl překročit hodnotu 1,5-5,0 % [14]. 

Z hlediska dobrého mazání je především potřeba zajistit rovnoměrné a pravidelné 

dávkování licího prášku. Důležitá je však i stabilita výšky hladiny oceli v krystalizátoru. 

Použití licího prášku je vhodnější než použití oleje. Licí prášek by měl mít nízkou bazicitu 









 0,9až6,0

SiO

CaO

2

, nízkou teplotu tavení a vyšší viskozitu, která je žádána proto, 

aby nedocházelo ke strhávání licího prášku vlivem vysoké tekutosti. Spotřeba licího prášku 

by měla být minimálně 0,15 kg.m
-2

. Pro dobré mazání se doporučuje spotřeba dokonce 

okolo 0,30 kg.m
-2

 [14]. 

Také správným nastavením parametrů oscilace krystalizátoru můžeme ovlivnit 

mazání. Tření mezi předlitkem a krystalizátorem je totiž výrazně ovlivněno relativní rychlostí 

mezi předlitkem a krystalizátorem během jeho pohybu proti směru odlévání. Vyšší relativní 

rychlost se projevuje sníženou schopností nasávat mazadlo. Proto je nezbytné zajistit nižší 

relativní rychlost. Třecí sílu je tak třeba držet pod určitou úrovní, která závisí na pevnosti licí 

kůrky. 

Existuje celá řada rozcházejících se přístupů k nastavení parametrů oscilačního cyklu 

pro ocele s náchylností na lepení ke stěně krystalizátoru. Nejčastěji používaný přístup počítá 

se zachováním krátké doby negativního stripu (přibližně 0,05 až 0,15 s) s nízkou frekvencí 

oscilace [14]. V diagramu udávající vztah mezi frekvencí a dobou negativního stripu se tedy 

posuneme na počátek „hrbu“ (viz. obr. 23). Dojde tím k posunu podílu negativního stripu 

NS%alfa do kladných hodnot. 

 
Obr. 23  Nastavení frekvence pro oceli náchylné na přilepování ke stěně 

krystalizátoru [14] 



30 

BERNKOPF, D. Možnosti využití hydraulické oscilace pro zlepšení povrchové kvality plynule 

litých sochorů. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

Někteří autoři doporučují prodloužení doby negativního stripu přibližně nad 0,2 s [14]. 

Zvýší se tedy amplituda zdvihu a sníží frekvence oscilace. Mělo by být dosaženo nižšího 

podílu negativního stripu NS%alfa než u ocelí depresního typu. Popřípadě by se měl podíl 

negativního stripu pohybovat v kladných hodnotách, což svědčí o tom, že je průměrná 

rychlost krystalizátoru nižší než rychlost licí. 

Pro zajištění konstantní spotřeby licího prášku (stejného mazání) pro všechny licí 

rychlosti je pak dále vhodné aplikovat tzv. inverzní synchronizaci frekvence s licí rychlostí 

spočívající ve snižování frekvence s nárůstem licí rychlosti. Tím se dosáhne stejné relativní 

rychlosti mezi předlitkem a krystalizátorem během jeho pohybu proti směru odlévání 

při různých licích rychlostech. Použití tohoto způsobu nastavení parametrů oscilace je 

nezbytně nutné v případě, kdy nemůžeme měnit amplitudu zdvihu v průběhu odlévání 

(elektromechanická oscilace). Efektivním řešením je také volba asymetrického průběhu 

oscilace (možno jen pro hydraulickou oscilaci), díky čemuž můžeme prodloužit dobu 

pozitivního stripu, a tím zajistit nízkou relativní rychlost mezi předlitkem a krystalizátorem 

během jeho pohybu proti směru odlévání [11]. 
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3 ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářské práce se věnovala problematice oscilace krystalizátoru 

na zařízení plynulého odlévání. Existují dva typy oscilace krystalizátoru, elektromechanická 

a hydraulická. V rámci rozboru literatury byla věnována pozornost především využití 

asymetrického průběhu oscilace, který se jeví příznačný nejen vzhledem k povrchové kvalitě 

odlévaných polotovarů. 

Literární poznatky v oblasti vlivu nastavení oscilace krystalizátoru na formování 

oscilačních vrásek lze shrnout následovně: 

 

 Minimalizací maximální relativní rychlosti mezi ztuhlou licí kůrkou a stěnou 

krystalizátoru v době pozitivního stripu je možno výrazným způsobem snížit tření 

v krystalizátoru v době pozitivního stripu tak, aby se tažná síla působící na licí kůrku 

minimalizovala. 

 

 Dobu pozitivního stripu je třeba prodloužit tak, aby se zvýšila spotřeba licího prášku 

pro zlepšení mazání krystalizátoru. 

 

 Dobu negativního stripu je potřeba udržovat co nejkratší, aby byly vznikající oscilační 

vrásky co nejmíň hluboké. Tlaková síla působící na povrch licí kůrky během doby 

negativního stripu je však užitečná pro zacelování mikrotrhlin v licí kůrce, což je 

nezbytné z hlediska udržení nízké pravděpodobnosti vzniku průvalu. Optimální doba 

negativního stripu závisí na podmínkách daného zařízení plynulého odlévání, 

nejčastěji se však uvádí, že by neměla překročit 0,1 s [7], dle jiných zdrojů 

pak i 0,05 s [14]. 

 

 Podíl negativního stripu je však potřeba udržovat v co nejvíce záporných hodnotách, 

aby byla tlaková síla působící na povrch licí kůrky během doby negativního stripu 

dostatečná k zacelování mikrotrhlin v licí kůrce. 

 

 Pro zajištění kompresního zacelování mikrotrhlin v licí kůrce je vhodné dosahovat 

hodnot podílu negativního stripu dle rovnice alfa (4) nad -20 %, lépe však                  

nad -30 % [9]. Záporné hodnoty vyjadřují, že krystalizátor urazí za jednotku času větší 

dráhu než předlitek. 

 

 Vhodným nástrojem pro minimalizaci oscilačních vrásek je asymetrický průběh 

oscilace: 

 

o Použitím asymetrického průběhu oscilace krystalizátoru se sníží maximální 

rychlost krystalizátoru směrem nahoru. Sníží se tedy i tažná síla působící 

na meniskus licí kůrky a vzniklé oscilační vrásky nebudou tak hluboké. 

 

o Doba pozitivního stripu se použitím asymetrického průběhu oscilace 

prodlouží. Dojde tedy ke zlepšení pronikání licího prášku mezi stěnu 

krystalizátoru a ztuhlou licí kůrku (lepší mazání). 

 

o Použitím asymetrického průběhu oscilace krystalizátoru se zkrátí doba 

negativního stripu, meniskus licí kůrky se tedy během tohoto údobí tolik 

neprodlouží a následně vzniklé oscilační vrásky nebudou tak hluboké. 
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o Maximální rychlost krystalizátoru v době negativního stripu se použitím 

asymetrického průběhu zvýší. Kompresní tlak působící na ztuhlou licí kůrku 

bude intenzivní. Průběh procesu zacelování mikrotrhlin v licí kůrce bude 

zabezpečen a pravděpodobnost vzniku průvalu bude nízká. 

 

 Možnost využití hydraulické oscilace pro zlepšení povrchové kvality plynule litých 

předlitků (sochorů) se jeví, vzhledem k možnosti využití asymetrického průběhu 

oscilace krystalizátoru, příznivější než využití oscilace elektromechanické, kdy je 

možno během odlévání měnit pouze frekvenci oscilace. 

 

Správným nastavením oscilace tak lze výrazným způsobem ovlivňovat povrchovou 

kvalitu odlévaných předlitků a tím minimalizovat počet povrchových vad na vývalcích 

přenesených z povrchu předlitků. Z hlediska povrchové kvality jsou nejnáročnější oceli 

depresního typu, které jsou taktéž označovány jako oceli peritektické. U ocelí depresního typu 

vlivem probíhající peritektické přeměny dochází k vzniku hlubokých oscilačních vrásek a celé 

řadě podpovrchových necelistvostí. 

Pro zajištění dobré povrchové kvality peritektických ocelí se obecně doporučuje volit 

krátkou dobu negativního stripu, která však nepředstavuje značné riziko vzniku průvalu. 

Z hlediska nastavení podílu negativního stripu však situace není již tak jednoduchá. Zvýšený 

podíl negativního stripu sice zajistí dobré kompresní zacelování podpovrchových 

necelistvostí, nicméně výrazným způsobem se zhorší zabírání licího prášku, neboť roste 

relativní rychlost mezi povrchem předlitku a stěnou krystalizátoru. Ideálním řešením je 

aplikace asymetrického průběhu oscilace, které je schopno významně snížit maximální 

rychlost krystalizátoru v údobí pozitivního stripu, a tím zajistit dobré zabírání licího prášku 

i při vysokém podílu negativního stripu. 

K zajištění asymetrického průběhu oscilací je však nezbytné využití hydraulické 

oscilace, která aplikaci speciálních průběhů oscilací obvykle umožňuje. V případě, že není 

možno asymetrický průběh použít, je potřeba nastavení podílu negativního stripu stanovit 

experimentálně tak, aby bylo dosaženo jak dostatečné kompresní zacelování licí kůrky tak 

také mazání. 

Prošetření správného nastavení podílu negativního stripu pro odlévání peritektických 

ocelí v podmínkách sochorového zařízení plynulého odlévání Třineckých železáren, a.s., se 

jeví jako velice vhodné, neboť zde byla nedávno zkušebně instalována hydraulická oscilace 

umožňující plynulou regulaci zdvihu a frekvence v průběhu odlévání. Tím je možno měnit 

základní nastavení oscilačního cyklu (dobu negativního stripu, podíl negativního stripu), 

nikoliv však dynamické účinky aplikací speciálních průběhů oscilace. Zkušební provoz 

hydraulické oscilace totiž jejich aplikaci neumožňuje. 
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