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1. Úvod 
 Mezi nejdůležitější a průmyslově nejpoužívanější slitiny se řadí oceli. Z ocelí se vyrábí 
široké spektrum výrobků, na jejich začátku je často polotovar ve formě ingotů nebo odlitků 
různých velikostí a tvarů. 
V této práci se zaměřuji na masivní ocelové odlitky,  a na odstranění specifických vad pod   
nálitky. Výskyt těchto vad je těsně spojen s pomalou rychlostí krystalizace slitiny, což bývá 
především dáno velkou tloušťkou stěny odlitku, materiálem formy a velikostí přehřátí 
taveniny. Další důležitou proměnnou je metalurgické zpracování oceli. 
Řešení uvedené problematiky je úzce spojeno s prací v rámci grantového projektu výzkumu a 
vývoje MPO ČR č. FR-TI1/070 s názvem „Výzkum a optimalizace technologie výroby 
masivních ocelových odlitků“. Výsledky doktorské práce jsou přímým výstupem projektu, a 
jsou využity ve výrobním procesu slévárny ŽĎAS a.s. 
 
2. Vady masivních odlitků - teoretický rozbor  

2.1. Vady vznikající v kapalném skupenství  
V kapalném skupenství je odlitek ohrožen nezaběhnutím, zavalením, zapečením nebo 
výronky do okolní formovací směsi, odvařením, zadrobením, namožením formy, vytečením 
[1]. Uvedené vady se po ztuhnutí jeví jako povrchové (vizuální) vady.  

2.2. Vady vznikající při změně skupenství (krystalizace) 
Období krystalizace, kdy vedle sebe koexistují dvě fáze – tekutá a pevná - je nejdůležitějším 
obdobím pro budoucí vlastnosti odlitku. Při krystalizaci a tuhnutí mohou vznikat mj. tyto 
vady:    endogenní  bubliny, segregace, vycezeniny, trhliny....  

2.2.1. Endogenní bubliny  
Endogenní bubliny vznikají z plynů rozpuštěných v tavenině tehdy, jestliže parciální tlak 
rozpuštěných plynů převýší odpory působící proti nim. Na jejich tvorbě se může podílet 
reakce kyslíku a uhlíku, vodík i dusík, popřípadě všechny uvedené prvky ve vzájemné 
kombinaci.  

2.2.2. Segregace ve slitinách – mikro a makro objemy 
 
Krystalizace slitin kovů probíhá téměř vždy v jistém teplotním rozmezí a krystalizující fáze 
má jiné chemické složení než základní matečná tavenina, z níž se krystalizující fáze vyděluje. 
Tento rozdíl popisuje poměr koncentrace prvku v tuhé fázi  CS

(i) a koncentrace CO
(i) 

v tavenině při Tl a nazýváme ho rozdělovacím koeficientem prvku  
 
k(i) =  CS

(i)/ CO
(i)                                                                                                (2.1) 

 
Rozdělovací koeficient prvku vylučujícího se z taveniny do tuhé fáze je v realitě závislý na 
rychlosti krystalizace a rozlišuje se proto rovnovážný rozdělovací koeficient prvku  k(i)o, který 
popisuje segregaci při velmi pomalém – rovnovážném tuhnutí, a efektivní rozdělovací 
koeficient prvku k(i)ef, jenž vyjadřuje rozdělení prvku mezi tuhou fázi a taveninu při známých 
podmínkách krystalizace – rychlosti krystalizace, pohybu taveniny a difuzivitě segregujícího 
prvku.  
Rovnovážné rozdělovací koeficienty prvků k(i)

o v tavenině železa jsou uspořádány podle 
jejich atomových čísel. Převážná většina příměsí v kapalném železe segreguje do taveniny, tj. 
jejich k(i)

o< 1. Tato problematika má zásadní vliv na výskyt vad v masivních ocelových 
odlitcích. 
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2.2.3. Stvolové vycezeniny („A“ Vycezeniny) 
 Stvolové vycezeniny mají nejčastěji podobu tmavých pásů, orientovaných rovnoběžně se 
svislou osou odlitku (z hlediska polohy při odlévání), přičemž mají díky segregaci zvýšený 
obsah těchto prvků: síry, fosforu a uhlíku [5]. Stvolové vycezeniny představují nejen místa 
lokální nehomogenity, ale jsou to zároveň místa s výrazně nižšími pevnostními a plastickými 
vlastnostmi.  

Nejvýraznějším z možných postupů, kterým je možné výrazně ovlivnit výskyt stvolových 
vycezenin, je z technologických faktorů tepelná akumulace formy a z metalurgických faktorů 
maximální možné snížení obsahu segregujících prvků, jako je síra a fosfor,  maximální možné 
snížení obsahu plynů, tj. užití sekundární metalurgie, především VD.  

2.3. Vady vznikající v pevném skupenství 
Mezi nejzávažnější vady masivních ocelových odlitků tvořícími se v tuhém skupenství se řadí 
lasturový lom, praskliny a trhliny, což úzce souvisí s hrubým primárním austenitickým zrnem. 

2.3.1. Hrubé primární austenitické zrno 
Hrubá primární struktura ve své podstatě není vadou v samotném slova smyslu, ale je 
příčinou mnoha následných jevů vedoucích k vadám. Hrubá struktura je nežádoucím 
důsledkem pomalého tuhnutí a krystalizace, typicky u masivních odlitků.  

Maehara a kol.[10] se zabývali vlivem rychlosti ochlazování na velikost primárního 
austenitického zrna, viz obr.2.1. Pozitivní vliv vyšší rychlosti na snížení velikosti primárního 
zrna je patrný. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1 a 2.2. Vliv obsahu C v uhlíkové oceli  při konstantní ochlazovací rychlosti 0,28 resp. 2 °C/s 
(obr.2.1) nebo různé teplotě při které byl vzorek zakalen do vody (obr.2.2) na velikosti austenitického 
zrna [10] 
 
Pozorným pohledem na obr.2.1 a také obr.2.2 [10] však zjistíme podstatný vliv chemického 
složení oceli, konkrétně vliv C. Oceli blížící se peritektickému bodu v diagramu Fe-Fe3C mají 
silnou tendenci k hrubnutí primárního austenitického zrna (v doktorské práci zkoumané ocele 
jsou přibližně peritektického složení). 

Příčinu tohoto jevu zkoumal Pottore [11] a zjistil, že primární krystalizující fází zkoumaných 
uhlíkových ocelí je delta ferit a během chladnutí se na hranicích delta feritu nukleuje austenit. 
Přítomnost jiné fáze  - ať se jedná o delta ferit (u podperitektických ocelí), nebo o taveninu ( u 
nadperitektických ocelí)– způsobuje, že nedochází k hrubnutí austenitických zrn. Peritektické 
oceli dle Pottoreho [11] transformují na austenit ve velmi ranné fázi chladnutí odlitku, což 
způsobuje jejich vyšší hrubnutí zrna. Dosáhnutím teploty solidu se podle Mišička a kol. [12] 
procesy přeměn v uhlíkové oceli nekončí. Členité hranice licího zrna se začínají narovnávat 

Kalící teplota [°C] 
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(granulace zrn, „růstová rekrystalizace“). Výsledkem těchto procesů jsou zrna austenitu, která 
mají větší rozměry než původní dendrity.  
 

2.3.2. Oslabení  hranic hrubého primárního zrna vylučováním různých typů vměstků, 
mimo lasturový lom 
 
Tvorba sulfidických vměstků po hranicích primárních zrn probíhá podle Ueshimy a kol. [21] 
heterogenní nukleací jak v  mezidendritických prostorech za teplot mezi likvidem a  solidem, 
tak po hranicích primárních austenitických zrn za nižších teplot až do 1100°C. Jaký tvar 
těchto vměstků bude, do jisté míry závisí podle Levíčka a Stránského [13]  na  množství 
zbytkového dezoxidovadla - nejčastěji Al, jak popisuje obr.2.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.3  Oblasti výskytu jednotlivých typů vměstků uhlíkových ocelí, příklad sulfidů II.typu 
 
 Pro masivní ocelové odlitky dezoxidované kombinací Al + Zr je typická tvorba vměstků na 
bázi Zr po hranicích primárních zrn. V odlitcích vyrobených z taveb, u kterých bylo během 
závěrečné dezoxidace použito zirkonium, byly nalezeny vměstky obsahující oxidy, nebo 
nitridy zirkonia. Tyto vměstky se často vylučovaly po hranicích zrn  - viz obr.2.4, a 
v některých případech byly až  makroskopické velikosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2.4 Vměstek na bázi Zr  po hranicích primárního austenitického zrna 
 
Jiným hojně využívaným prvkem k mikrolegování oceli v obsazích do 0,07%  je niob.  
Příklady vzniku defektů díky deskovitému vyloučení vměstků karbidů nebo karbonitridů 
niobu po hranicích primárních austenitických zrn jsou uvedeny v úplné doktorské práci. 
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2.3.3. Lasturový lom  
 
Dosavadní poznatky v oblasti masivních ocelových odlitků a lasturových lomů shrnují 
v české literatuře práce Bůžka, Kosňovského [25] a Pluháčka, Kuboňe [26]. Z těchto bylo 
převážně čerpáno s doplněním poznatků Šenbergera at kol. [4] a Alves, Finardi [24]. Lze 
považovat za prokázané, že se na iniciaci lasturových lomů podílí nitrid hliníku a vlastní 
lomová plocha se vytváří nízkoenergetickým interkrystalickým tvárným porušením 
(dutinovým mechanismem s fazetami). Dále je možno považovat za prokázané, že lasturové 
lomy se netvoří v oceli prosté dusíku či hliníku, popř. obou těchto prvků.  

Dle Stránského [23] je možno kritické množství hliníku Alr.k., při jehož překročení se objeví 
na lomových plochách odlitků lasturový lom, s dostačující přesností definovat nerovností: 

[ ]
( )8

5..

2

26,0
%

R
Al kr ≥         (2.2) 

 

Parametr R je relativní tloušťka odlitku. Tuto lze stanovit dle rovnice: 

O

P
R =2         (2.3) 

kde v daném průřezu odlitku znamená P plochu průřezu a O obvod stěny odlitku. Z (2.2.) 
plyne, že kritické hodnoty obsahu hliníku klesají s   větší tloušťkou stěny odlitku. Kritická 
množství hliníku ve vztahu k lasturovým lomům a vzniku bodlin ukazuje obr.2.5. 

 
Obr.2.5 Mezní křivky výskytu lasturového lomu a bodlin ve vztahu ke směrodatné tloušťce odlitku 
pro nelegované a nízkolegované oceli s obsahem 0,28%C a 0,010%Nc. [25] 
 

Vlevo od křivky B hrozí dle Bůžka [25] nebezpečí vzniku bodlin, napravo pak od křivky L se 
objevují lasturové lomy.  
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Riziko výskytu lasturových lomů lze snížit např. hlubokým snížením obsahu dusíku nebo 
použitím legujících prvků, které zjemňují primární austenitické zrno a tvoří s dusíkem nitridy 
stabilnější než nitrid hliníku. K prvkům, které jsou v současnosti používané patří: titan, 
zirkonium a niob.  

2.3.4. Trhliny  
Problematiku vzniku trhlin v ocelových odlitcích shrnují práce Havlíčka [32] a [33]. Doplnění 
poznatků z této oblasti přinesly i práce Grozdaniče [35] a [36], Levíčka, Stránského [22]. 

Trhlinou se označuje vada porušení soudržnosti materiálu odlitku při vysokých teplotách. Za 
spodní hranici tvorby povrchových trhlin lze považovat  cca 100°C pod solidem. Trhlina 
probíhá po hranicích zrn, kde má materiál menší pevnost než zrno. Má křivolaký průběh, 
interkrystalický hrubozrnný lom a zpravidla zoxidovaný povrch od přístupu vzduchu [32,33]. 
Příčinou prvních vad je tahové smršťovací pnutí, které může být vyvolané mechanickým 
odporem formy a jádra, v případě masivních odlitků může být příčinou vad metalostatický 
tlak kovu nebo fázová pnutí.  

 Dominantní vliv na pevnostní vlastnosti u slitin železa má dle Havlíčka [34] i při vysokých 
teplotách uhlík. Dle experimentálních i praktických zkušeností má největší odolnost proti 
vzniku trhlin ocel s nižším obsahem uhlíku než je peritektický bod. Vyšší odolnost 
nízkouhlíkových ocelí proti trhlinám je kromě vysoké pevnosti a tažnosti dána také tím, že 
tyto oceli dle Havlíčka [32] nemají kritické pásmo tvorby trhlin. V pásmu tuhnutí má ztuhlá 
vrstvička kolem teploty 1440°C-1480°C pevnost 2-8MPa a roste s poklesem teploty (obr.2.6). 

 
Obr.2.6. Pevnost v tahu v oblasti solidu a při chladnutí ocelí s různým %C [32] 

 
 

Vysoká pozornost se v metalurgické praxi i s ohledem na vznik trhlin věnuje obsahům síry a 
fosforu. Nebezpečnost síry spočívá v nízkém rovnovážném rozdělovacím koeficientu 
k0=0,03-0,05,  fosfor má k0=0,13-0,2. Vliv fosforu se dále sčítá s dalšími prvky (S, C, Mn, N 
aj.) a je ve svém vlivu umocňován tloušťkou stěny odlitku.  

Zajímavý pohled na vznik trhlin uhlíkových ocelí s peritektickou přeměnou přinesl 
Mondragón a kolektiv [37], kteří ve své práci popsali náchylnost podperitektických ocelí ke 
vzniku trhlin. Jako příčina vzniku trhlin jsou dle Mandragóna [37] fázová napětí při 
peritektické transformaci a různé pevnostní i plastické vlastnosti obou koexistujících složek -  
δ a γ.  
López  [38] pokračoval  s prakticky stejným kolektivem jako Mondragón v dalším studiu 
peritektických ocelí, zkoumal oceli s obsahem C 0,1% – 0,14%  (LC-HC) a Mn 0,77-1,17% 
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(LMn-HMn).  Rovnovážné diagramy zkoumaných ocelí jsou na obr.2.7.  Měřením 
objemových změn při tuhnutí oceli a zkoumáním vznikajících napětí došel k těmto závěrům:  
 - Náchylnost ocelí s hypo-peritektickým složením (LC-HMn na obr.2.8) k vzniku trhlin je 
nejvyšší z ověřovaných ocelí. Je způsobena nejen různými mechanickými vlastnostmi 
koexistujících fázi δ a γ, ale také díky nepřítomnosti tekuté fáze schopné regenerovat případné 
trhlinky způsobené transformačnímí pnutími. Oblast „Liquid impenetrable temperature“ 
(LIT), za kterou už tavenina neregeneruje trhliny, je u těchto ocelí před oběma oblastmi 
s výskytem pnutí spojených s přeměnami. 
- Stupeň náchylnosti ocelí s přibližně peritektickým složením (HC-LMn a HMn) k vzniku 
trhlin je závislá na umístění oblasti LIT,  zda přítomné zbytky taveniny budou schopny 
regenerovat případné trhliny vzniklé v druhé oblasti transformačních pnutí (HC-LMn a HC-
HMn obr.2.8)  
- Oceli s významně  hyper-peritektickým složením nejsou náchylné ke vzniku zkoumaného 
typu trhlin. To potvzují i provozní zkušenosti ve slévárně ŽĎAS a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.2. 7 Rovnovážné diagramy zkoumaných 

ocelí [38]      Obr.2.8 Vztah mezi tepelným smrštěním a 
množstvím tuhé fáze zkoumaných ocelí 
(šrafovaně jsou vyznačeny oblasti s výskytem 
fázového napětí ve struktuře [38] 

2.3.5. Praskliny 
Prasklina je porucha souvislosti materiálu odlitku v teplotní oblasti převládajících pružných 
deformací. Projevuje se jako rovné nebo mírně zakřivené a křivolaké prasknutí stěny odlitku. 
Praskliny mohou vznikat i po úplném vychladnutí odlitku ve formě, během vytloukání po 
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předčasném vyjmutí odlitku z formy, a nebo též v průběhu následujícího tepelného 
zpracování [2]. 
Hlavní příčinou vzniku vnitřních trhlin a prasklin podle Otáhala [2] je makroskopické vnitřní 
pnutí, které se v odlitku vyvíjí působením vnitřních sil v důsledku teplotních rozdílů, a při 
objemových i dilatačních změnách fázových přeměn ocelí.  
 
3. Identifikace, studium a metody k odstranění vad masivních ocelových 
odlitků  

3.1. Typické příklady zkoumaných odlitků a vad 
3.1.1. Vady v podnálitkových oblastech masivních odlitk ů tlakového válce  
Tlakový válec je masivní součásti zařízení kovacího lisu. Odlitek byl odlit ze 2 taveb z oceli 
vyráběné v EOP, dezoxidace v pánvi Al+Zr, chemické složení dle tabulky 3.1. Hrubá 
hmotnost odlitku je 15 tun,   nálitkován je z jednoho centrálního nálitku o průměru cca. 1000 
mm, a dále čtyřmi slepými nálitky průměru 400mm. U tohoto typu odlitku se 
v podnálitkových oblastech vyskytovaly po opracování vady, indikované pomocí UZ  
v různých hloubkách stěn odlitku obr.3.1 a 3.2. 

 
Obr.3.1 Odlitek tlakového válce-vady po UZ     3.2 Odlitek tlakového válce-vady po vyhrubování 
 
Chemická makro heterogenita ve středu nálitku průměr 1000mm byla značná (viz tabulka 
3.1), téměř u všech sledovaných chemických prvků. V rámci metalografického rozboru vad 
bylo nalezeno velmi hrubé primární zrno o velikosti několik cm, znečištěné sulfidy III typu a 
oxidy Zr. Segregace po hranicích primárních zrn bylo identifikovatelné i podle vzhledu 
sekundární struktury. 
Tab.3.1 Chemické složení v hm.% zjištěné na spektrálním kvantometru 

 %C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni %Cu %Mo %Al %Zr 

Tavbová 1 0,19 1,35 0,39 0,005 0,004 0,19 0,13 0,10 0,05 0,024 0,037 
Střed nálitku 0,4m 0,45 1,62 0,53 0,011 0,006 0,22 0,15 0,12 0,06 0,024 0,04 
Tavbová 2 0,2 1,4 0,41 0,009 0,002 0,22 0,11 0,08 0,04 0,019 0,026 
Střed nálitku 1 m 0,26 1,8 0,57 0,038 0,025 0,28 0,1 0,11 0,07 0,019 0,025 

Pro podnálitkové oblasti masivních odlitků je nárůst obsahů prakticky všech sledovaných 
prvků. 

3.1.2. Vady v podnálitkových oblastech masivní traverzy  
Traverzy jsou masivní součásti zařízení kovacího lisu. Odlitky byly lity z oceli vyráběné na 
EOP, dezoxidace v pánvi Al+Zr a mají hrubou hmotnost v rozmezích 15 – 25 tun. Většinou  
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Obr.3.3 Odlitek traverzy po obrobení                      3.4 Odlitek traverzy-vady po vyhrubování 
 
jsou nálitkovány z jednoho centrálního nálitku o průměru více jak 1200 mm. Také u těchto 
odlitků se v podnálitkových oblastech vyskytovaly po opracování vady, indikované pomocí 
UZ v různých hloubkách odlitku obr.3.4.  

V rámci metalografického rozboru vad tohoto masivního odlitku byly v podnálitkové oblasti 
nalezeny okem viditelné řediny a četné lineární vady. 
Čistota vzorku byla z pohledu výskytu vměstků velice špatná. Ve vzorku byly zjištěny hranaté 
rovnoměrné rozmístěné vměstky na bázi Zr, které obsahovaly minimum kyslíku a žádný 
dusík. Dále komplexní oxidy na bázi Al, Mg, Si a Mn. Sulfidy byly ve vzorku rozmístěny 
stejnoměrně o velikosti do cca 5 µm výjimečně o velikosti až 10 – 20 µm. Vměstky II. typu 
nebyly na vzorku nalezeny.   

       
Chemický rozbor  vzorků odebraných z podnálitkové oblasti je uveden v tabulce 3.2, 
chemický rozbor společných taveb jednoho odlitku  pak v tabulce 3.3. 
 
Tab.3.2 Chemické složení pod nálitkem v hm.%,  zjištěné na spektrálním kvantometru 
Vzorek C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al Zr 
A 0,18 1,28 0,49 0,008 0,005 0,24 0,16 0,10 0,04 0,020 0,024 
B 0,29 1,34 0,53 0,008 0,004 0,24 0,14 0,10 0,04 0,023 0,015 
 
Tab.3.3 Chemické složení v hm.% zjištěné na spektrálním kvantometru 

Tavba C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al Zr 
272538 0,24 1,30 0,48 0,010 0,005 0,26 0,20 0,09 0,04 0,022 0,033 
461845 0,20 1,34 0,50 0,006 0,008 0,21 0,12 0,11 0,04 0,022 0,040 
370450 0,21 1,38 0,55 0,007 0,005 0,24 0,08 0,08 0,04 0,022 0,036 

 
I v tomto případě došlo pod masivním nálitkem k navýšení koncentrace segregujících prvků 
oproti tavbovému složení. 
 

3.1.3. Vady v podnálitkových oblastech masivních odlitk ů ložisek 
Ložiska jsou masivní součásti zařízení válcovacích stolic. Odlitky mají hmotnosti 
v rozmezích 2 – 15 tun a většinou jsou nálitkovány z jednoho centrálního nálitku o průměru 
600- 1000 mm. Ocel je vyráběna na zásaditých EOP, konečná dezoxidace Al nebo Al+Zr. 
U těchto typů odlitků s chemickým složením dle tab.č.3.4 se v podnálitkových oblastech 
vyskytovaly po opracování vady, indikované jak pomocí UZ v různých hloubkách (obr.3.5), 
tak pomocí EMG (obr.3.6). 
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Obr.3.5 Odlitek ložiska po UZ                       Obr.3.6 Odlitek ložiska po vydrážkování vad 
 
Na obrázcích je vidět stav odlitku před a po odstranění oblastí s UZ neprůchodností. V rámci 
metalografického rozboru vad tohoto masivního odlitku byly nalezeny četné mikrořediny 
propojené lineárními vadami a dále sulfidy II. typu společně s vměstky na bázi Zr. 
Chemická makro heterogenita po průřezu byla taktéž značná – viz. tabulka 3.4. 
 
Tab.3.4 Chemické složení v hm.%  zjištěné na spektrálním kvantometru 
Měření LECO %C %Mn %Si %P %S %Cr %Ni %Cu %Mo %Al %N 

Tavbová  0,2 1,32 0,37 0,006 0,001 0,17 0,14 0,12 0,05 0,016 0,0054 
Podnálitkové -

povrch 
0,21 1,31 0,38 0,006 0,001 0,17 0,14 0,11 0,05 0,014 0,068 

Podnálitkové -2/3 
průměru 

0,34 1,44 0,41 0,007 0,002 0,18 0,15 0,12 0,05 0,014 0,0107 

Podnálitkové -střed 
nálitku 

0,46 1,55 0,44 0,009 0,004 0,19 0,16 0,13 0,06 0,014 0,0140 

 

3.1.4. Vady v podnálitkových oblastech masivních odlitk ů stojanů 
Stojany jsou masivní součásti zařízení válcovacích stolic. Odlitky mají hmotnosti v rozmezích 
14 – 31 tun a většinou jsou nálitkovány z 2-6ti nálitků o průměrech 600- 1200 mm.  
U zkoumaného odlitku  s chemickým složením dle tab.3.5 se v podnálitkových oblastech 
vyskytovaly po ohrubování vady, indikované pomocí UZ a zprvu definované jako porezita 
(obr.3.7). Protože se nedařilo drážkováním a broušením vady ukončit, byl odebrán vzorek 
k rozboru a vady byly vyfrézovány (obr.3.8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3.7 Odlitek stojanu po NDT                               3.8 Vyhrubované vady stojanu 
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V okolí trhlin se nacházejí vměstky MnS. Jedná se o vměstky III. typu, jejichž velikost se 
pohybuje od 20µm do 40µm, a v některých případech mají podlouhlý tvar o velikosti až 120 
µm. Dále se v okolí trhliny nacházejí Zr vměstky. Zr vměstků je ve struktuře poměrně hodně. 
Tyto vměstky neobsahují kyslík a jejich velikost je 20 – 60µm. Struktura obsahuje i dlouhé 
protáhlé vměstky na bázi Zr o velikosti cca 100 µm.  
V tabulce 3.5 je uvedeno chemické složení tavbové a z podnálitkové oblasti zkoumaného 
odlitku. 
 
Tab.3.5 Chemické složení v hm.% zjištěné na spektrálním kvantometru 

 C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al Zr 
Tavbová 0,19 1,45 0,47 0,01 0,008 0,17 0,07 0,09 0,02 0,016 0,027 

Pod 
nálitkem 

0,38 1,63 0,47 0,025 0,020 0,25 0,09 0,10 0,03 0,016 0,020 

 
Je zde patrné silné odmíšení C,Mn,Cr, P a S v podnálitkové oblasti, které mohlo způsobit 
společně s vyloučenými deskovitými vměstky na bázi Zr zkřehnutí struktury.  
 
4. Cíl dizertační práce a předpokládané přínosy 

V podnálitkových oblastech masivních odlitků se často nachází celá řada vad (trhliny, 
vměstky, hrubozrnná struktura), které značně ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti oceli a 
významně zvyšují výrobní náklady Vady v podnálitkových oblastech masivních ocelových 
odlitků jsou příčinou víceprací na opravné zavařování (obr 4.1), vícenákladů na opakované 
tepelné zpracování, nebo dokonce nákladů spojených s neshodnou výrobou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.4.1 Vícenáklady spojené s výskytem vad v podnálitkové oblasti 
 
 Na snížení výše uvedených ztrát je zaměřen i projekt FR-TI1/070, v rámci kterého byla 
vytvořena i tato práce. Úspory dosažené na základě předložené práce budou hodnoceny 
současně s hodnocením přínosu projektu.  
 
Cíl dizertační práce: 

Vysvětlit souvislost mezi výskytem porušení souvislosti masivních ocelových odlitků a 
způsobem dezoxidace oceli, složením oceli a rychlostí tuhnutí. Díky tomu také dosáhnout 
požadovaných přínosů pro praxi. 

 
Přínos pro praxi: 
Výsledkem výzkumu je stanovit a následně i ověřit mechanismy vad vyskytujících se zejména 
pod masivními nálitky při výrobě těžkých odlitků z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. 
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Na jejich základě pak následně stanovit technologické předpoklady pro jejich předcházení a 
snížení nákladů na opravy vad..  
Z praktického hlediska je výzkum zaměřen na: 

- Zjištění příčin vzniku podnálitkových vad masivních ocelových odlitků (částečně 
popsáno již v 3.1.) 

- Určení a kvantifikaci vlivu metalurgie a použitého konečného zpracování taveniny na 
vznik uvažovaných vad. 

- Stanovení podílu a důsledků segregačních a reoxidačních pochodů probíhající 
v průběhu odlévání a během tuhnutí na vznik vad a návrh na jejich eliminaci.  

- Navržení vhodných opatření v rámci slévárenské technologie, výroby formy, 
metalurgie oceli a čistírenského zpracování odlitků s cílem minimalizovat objemy vad. 

- Posouzení vlivu plnění formy a vzniklého teplotního pole odlitku a formy na vznik 
vad a navržení technologických opatření pro zvýšení rychlosti tuhnutí ve vybraných 
místech odlitku případně navržení jiného způsoby ovlivnění krystalizace. 

- Způsob dezoxidace, druh dezoxidační přísady a dále vliv i použití některého z prvků 
sekundární metalurgie (LF, VD) na výsledné vlastnosti a výskyt vad v podnálitkových 
oblastech. 

- Snížení výskytu podnálitkových vad u masivních ocelových odlitků v ŽĎAS a.s. 
minimálně o 30%. 

  
5. Experiment 
Práce na studiu slévárenských vad v masivních odlitcích probíhaly v následujícím logickém 
sledu. 

5.1. Vyhodnocení skutečných příčin vad provozních odlitků 
 
Pomocí světelné a elektronové mikroskopie byly v prvním kroku – bod. 3.1. - definovány 
skutečné příčiny lineárních vad uhlíkových Mn ocelí: 

• Oblasti především po hranicích primárních zrn zeslabené různými produkty 
z dezoxidace v pánvi a následné reoxidace při lití  
• Sítě lineárních vad propojujících oblasti mikroředin, vzniklých v místech s 
nejpomalejším gradientem tuhnutí, tj. s velmi hrubou primární strukturou 
• Oblasti zasažené oxidickými plenami na bázi FeO (reoxidace) 
• Oblasti především po hranicích primárních zrn zeslabené  sulfidy MnS 
• „Klasický“ lasturový lom s částicemi AlN na lomu 
• Oblasti především po hranicích primárních zrn zeslabené různými 
mikrolegurami a jejich sloučeninami 
• Vycezeniny, vysoká chemická a strukturní heterogenita směrem do středu 
masivních odlitků i nálitků 

 
Jako nejčastější  příčina vzniku síťoví lineárních vad pod nálitky byly vyhodnoceny 
mikroředinami oslabené hranice velice hrubé primární struktury obsahující různé produkty 
chemických reakcí dezoxidačních i jiných mikrolegujících přísad,  a dále  sulfidické vměstky 
různých typů. 
 

5.2. Návrh experimentu 
Na základě literárního rozboru v bodu 2 a vyhodnocení příčin lineárních vad pod nálitky 
v bodu 3 i 5 byl navržen tento postup: 
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• ověření výskytu lineárních vad v podnálitkových oblastech masivního odlitku 
s modulem  maximálně 11 [cm] pro  uhlíkovou ocel s obsahem C cca. 0,1%. Ověřit 
použití konečné dezoxidace v pánvi různými dezoxidačními přísadami, pro ocele 
vyrobené v agregátech EOP. Posoudit vliv dezoxidačních přísad na mechanické 
vlastnosti odlitků a na výskyt vměstků i vad ve struktuře 

• ověření výskytu lineárních vad v podnálitkových oblastech masivního odlitku 
s modulem  maximálně 11 [cm]  pro uhlíkovou ocel s obsahem C cca. 0,1%. Ověřit 
použití různé metalurgie výroby oceli (EOP,  EOP-LF-VD) při stejném způsobu 
konečné dezoxidace v pánvi. Posoudit vliv metalurgie  na mechanické vlastnosti 
odlitků a na výskyt vměstků i vad ve struktuře. 

• ověření výskytu lineárních vad v podnálitkových oblastech masivního odlitku 
s modulem  maximálně 11 [cm]  pro uhlíkovou ocel s obsahem C cca. 0,2%. Ověřit 
použití konečné dezoxidace v pánvi různými dezoxidačními přísadami, pro ocele 
vyrobené v agregátech EOP. Posoudit vliv dezoxidačních přísad na mechanické 
vlastnosti odlitků a na výskyt vměstků i vad ve struktuře 

• ověření výskytu lineárních vad v podnálitkových oblastech masivního odlitku 
s modulem  maximálně 11 [cm]  pro uhlíkovou ocel s obsahem C cca. 0,2%.  Ověřit 
použití různé metalurgie výroby oceli (EOP, EOP-LF, EOP-LF-VD) při stejném 
způsobu konečné dezoxidace v pánvi. Posoudit vliv metalurgie  na mechanické 
vlastnosti odlitků a na výskyt vměstků  i vad ve struktuře. 

• na základě předchozích výsledků ověřit nejvhodnější typy konečné dezoxidace v pánvi 
na masivním odlitku s modulem maximálně 16 [cm] pro ocele s obsahem C cca. 0,2%. 
Posoudit vliv dezoxidačních přísad na mechanické vlastnosti odlitků a na výskyt 
vměstků i vad ve struktuře pro ocel vyráběnou v agregátech EOP. 

•  Dále ověřit vliv různé metalurgie výroby ocele (EOP, EOP-LF, EOP-LF-VD)  na 
masivním odlitku s modulem maximálně 16 [cm] pro ocele s obsahem C cca. 0,2%. 
Posoudit vliv dezoxidačních přísad na mechanické vlastnosti odlitků a na výskyt 
vměstků i vad ve struktuře 

5.3. Návrh experimentálního odlitku s maximálním modulem 11 [cm] 
Byly navrženy odlitky krychle o hraně 500mm. Jako první krok byla optimalizována pomocí 
software MAGMAsoft technologie lití a nálitkování, aby bylo minimalizováno riziko vzniku 
makro a mikro porezity. Po odlití každý zkušební kus byl rozřezán podle rozřezového plánu 
uvedeného na obrázku 5.1, z jednoho odlitku kostky o hraně 500mm tedy vzniklo deset 
vzorků pro zkoumání vlastností v celém průřezu od spodku (vzorek 1) do vršku (vzorek 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5.1 Rozřezový plán od spodku odlitku (vtok odlitku do spodku) 
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5.4. Návrh experimentálního odlitku s maximálním modulem 16 [cm] 
Byly navrženy odlitky krychle o hraně 750mm. Navíc byly k odlitku přility tzv. „k řídla“ o 
tloušťce stěn 20-80 mm s cílem sledovat výskyt bublin nebo bodlin v povrchových oblastech 
odlitků. Jako první krok byla optimalizována pomocí software MAGMAsoft technologie lití a 
nálitkování, aby bylo minimalizováno riziko vzniku makro a mikro porezity. Po odlití každý 
zkušební kus byl rozřezán podle rozřezového plánu uvedeného na obrázku 5.2, z jednoho 
odlitku kostky o hraně 750mm tedy vzniklo deset vzorků pro zkoumání vlastností v celém 
průřezu od spodku (vzorek 1) do vršku (vzorek 10). 
 

 
Obr.5.2 Rozřezový plán od spodku odlitku (vtok odlitku boční, štěrbinový) 
 
6. Výsledky experimentu 

6.1. Ověření typu dezoxidace na odlitcích kostek o hraně 500mm z ocele 
s obsahem C cca 0,1%, lité z EOP 
Bylo zaformováno celkem 5 odlitků kostek, tekutý kov byl zpracován v ŽĎAS a.s. 
na zásadité elektrické obloukové peci o nominální kapacitě 5t. Tekutá ocel byla dezoxidována 
v pánvi pomocí Al, teplota kovu v pánvi 1633°C. Chemické složení základní tavby, viz 
tabulka 6.1. 
 
Tab.6.1 

 
Požadované mechanické hodnoty na volně litém zkušebním línu tloušťky 60mm: 
Rm > 550Mpa, Rp 0.2 > 420 Mpa, A5 > 20 %, Z > 40%,  KV+20°C > 80J. 

 
Obr.6.1 a 6.2 Formy a surové odlitky zkušebních kostek o hraně 500mm 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca As Sn Sb Ti N Zr

% 0,110 1,190 0,460 0,007 0,008 0,220 0,930 0,150 0,220 0,020 0,017 <0,0005 0,007 0,009 0,003 0,005 0,0103 0,008
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V průběhu lití byly do dutiny odlitku umístěny další dezoxidační přísady ( do každé kostky 
jiná, obr.6.1), vznikly tyto kombinace dezoxidačních prvků: Al+Ca, Al+Ti, Al+Ce, Al+Zr, 
Al+Al, obr. 6.2. Tepelné zpracování odlitků v bodech 6.1. a 6.2. bylo normalizační žíhání 
930°C/vzduch a zušlechtění 900°C/voda+610°C/vzduch.  
V následujícím budou v krátkosti popsány výsledné hodnoty jednotlivých kombinací. 

6.1.1. Dezoxidace Al 0,019% (+Ca 0,0004%) 
 

Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
jsou zvýšený obsah S ve středové oblasti – dáno umístěním SiCa modifikátoru ve formě při 
lití, a zvýšeným obsahem Al v podnálitkové oblasti (segregace). Obsah Ca byl na spodní 
hranici detekovatelnosti, nepodařilo se dosáhnout obsahu vyššího než 5ppm. Pevnostní 
hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy v okrajových partiích a vrchní polovině 
kostky, nebyla splněna A5 a Z téměř v celém průřezu. 
 
Jako typické vměstky byly optickou metalografií nalezeny sulfidy II. typu a oxidy křemíku. 
V odlitku se nevyskytovaly trhliny po hranicích primárního zrna, ale významný byl výskyt 
mikroporezity ve většině průřezu odlitku. 

6.1.2. Dezoxidace Al 0,019% +Ti 0,017  
 
Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
jsou mírné variace Ti a S po průřezu, a zvýšený obsah Al v podnálitkové oblasti (segregace). 
Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy v okrajových partiích a vrchní 
polovině kostky, nebyla splněna A5 a Z v podnálitkové oblasti . 
 
Jako typické vměstky byly optickou metalografií nalezeny sulfidy MnS a nitridy titanu. 
V odlitku se nevyskytovaly trhliny po hranicích primárního zrna, ale významný byl výskyt 
mikroporezity ve většině průřezu odlitku. 

6.1.3. Dezoxidace Al 0,023% + Ce 0,03% 
Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je rozkolísaný obsah Ce, především jeho zvýšený obsah v podnálitkové oblasti (vyplouvání 
sulfidických vměstků). Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy v 
okrajových partiích a vrchní polovině kostky, A5 i Z dosáhly požadovaných hodnot jen 
v okrajových partiích odlitku. Všechny sledované veličiny jsou na spodní mezi přípustnosti. 
 
Jako typické vměstky  byly optickou metalografií nalezeny oxidy hliníku.  V odlitku se 
nevyskytovaly trhliny po hranicích primárního zrna, ale významný byl výskyt mikroporezity 
ve většině průřezu odlitku. 

6.1.4. Dezoxidace Al 0,02%+Zr 0,015% 
Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je rozkolísaný obsah S, a zvýšené obsahy Zr v místě umístění modifikátoru ve formě a dále 
v podnálitkové oblasti. Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy (kromě 
hl.200mm) v celém průřezu kostky, A5 nebyla dosažena v celém průřezu a Z ve vrchní třetině 
odlitku. 
 
Jako typické vměstky  byly optickou metalografií nalezeny sulfidy II. typu, oxidy a 
karbonitridy Zr, viz obr.6.16. V odlitku se nevyskytovaly trhliny po hranicích primárního 
zrna, ale významný byl výskyt mikroporezity ve většině průřezu odlitku. 
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6.1.5. Dezoxidace Al+Al (celkem 0,047%) 
 
Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je rozkolísaný obsah S, P a Al. Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy 
v celém průřezu kostky – Rp0,2 na spodní mezi, A5 a Z nevyšla celém průřezu 
(kromě okrajových partií). 
 
Jako typické vměstky  byly optickou metalografií nalezeny oxidy hliníku.  V odlitku se 
nevyskytovaly trhliny po hranicích primárního zrna, ale významný byl výskyt mikroporezity 
ve většině průřezu odlitku. 
 
Shrnutí: 
V odlitcích nebyly nalezeny lineární vady v podnálitkových oblastech, častý byl však výskyt 
mikroporezity snižuící A5 a Z v horní polovině zkušebních odlitků. Nejlepších mechanických 
hodnot (pevnostních i plastických) bylo dosaženo při dezoxidaci pomocí Al (+Ca) s tavbovým 
obsahem Al 0,017%, mezi nejhorší patřily dezoxidace Al+Ce a Al+Zr. 
 

6.2. Ověření způsobu metalurgie výroby tekutého kovu na odlitcích kostek 
o hraně 500mm z ocele s  obsahem C cca. 0,1% 
6.2.1. Opakované ověření dezoxidace Al + Zr   na agregátu  EOP 
Tavbové chemické složení je uvedeno v tabulce 6.2.  

Tab.6.2 
 
K opakování experimentu s dezoxidací Al+Zr došlo z důvodu možnosti statisticky ověřit 
možný rozptyl výsledků u standardní dezoxidace v ŽĎAS a.s. Chemické složení  po průřezu 
odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou je klesající obsah Zr směrem 
k nálitku. Mechanické hodnoty určené pro tloušťku 60mm nebyly dosaženy v celém průřezu 
kostky, kromě spodní partie odlitku. 
 
Jako typické vměstky byly optickou metalografií nalezeny shluky oxidů zirkonu, a také 
sulfidy Mn. V odlitku se vyskytovaly trhliny po hranicích primárního zrna, především ve 
středu zkušební kostky, což signalizuje i lokální pokles A5 a Z. Tento stav je odlišný od 
výsledku v bodu 6.1.4., kde se vyskytovala pouze mikroporezita. 

6.2.2. Ověření dezoxidace Al  na metalurgického procesu v EOP-LF-VD 
Tavbové chemické složení je uvedeno v tab.6.3  
 
 Tab.6.3 

 
Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. 
Mechanické hodnoty určené pro tloušťku 60mm nebyly dosaženy v celém průřezu kostky, 
kromě A5 a Z ve spodních  2/3 odlitku. Vyjímkou jsou také velmi vysoké hodnoty vrubové 
houževnatosti, dosažené díky zpracování oceli sekundární metalurgií. 
 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca As Sn Sb Ti N Zr

% 0,100 1,280 0,380 0,008 0,004 0,190 0,920 0,200 0,220 0,020 0,017 <0,0005 0,008 0,012 0,005 0,010 0,0093 0,023

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca As Sn Sb Ti N Zr

% 0,100 1,250 0,310 0,006 0,002 0,190 0,940 0,250 0,200 0,020 0,025 <0,0005 0,008 0,012 0,005 0,010 0,0051 0,004
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Optickou metalografií nebyly ve vakuované oceli nalezeny výraznější shluky vměstků.  
V odlitku se však v celém objemu vyskytovala mikroporezita, lineární vady se nevyskytují. 
 
Shrnutí: 
Zařazení technologie EOP-LF-VD do výroby tekuté oceli mělo pozitivní vliv na plastické 
vlastnosti a na nárazovou práci oproti standardní EOP, ale pevnostní vlastnosti oceli  
poklesly. 
 

6.3. Ověření typu dezoxidace na odlitcích kostek o hraně 500mm z ocele 
s obsahem C cca. 0,2%, lité z EOP 
Bylo zaformováno celkem 7 odlitků kostek, tekutý kov byl zpracován v ŽĎAS a.s. 
na zásadité elektrické obloukové peci o nominální kapacitě 5t. Tekutá ocel byla dezoxidována 
v pánvi pomocí Al, teplota kovu v pánvi 1643°C. Chemické složení základní tavby, viz 
tabulka 6.4. 
 
  Tab.6.4 

 
Požadované mechanické hodnoty na volně litém zkušebním klínu tloušťky 60mm: 
Rm > 380Mpa, Rp 0.2 > 200 Mpa, A5 > 25 %, Z > 40%,  KV+20°C > 27J. 

 

Obr.6.3 a 6.4  Formy a surové odlitky 
zkušebních kostek o hraně 500mm 
 
V průběhu lití byly do dutiny odlitku umístěny další dezoxidační přísady (obr.6.3), do každé 
kostky jiná, a vznikly tyto kombinace dezoxidačních prvků: Al+Al, Al+Zr, Al+Ce, Al+V, 
Al+Mg, Al+Ti, Al+Zr+V (obr. 6.4.).  
Pro tento experiment byl cíleně zvýšen základní obsah Al, aby bylo dosaženo vzniku 
lasturového lomu a bylo možno vyhodnotit případný pozitivní vliv dezoxidačních  přísad na 
snížení objemu lasturových lomů. 
  Tepelné zpracování odlitků v bodech 6.3. a 6.4. bylo normalizační žíhání 900°C/vzduch a 
popuštění 650°C/vzduch. 
V následujícím budou v krátkosti popsány výsledné hodnoty jednotlivých kombinací. 
 
 
 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca As Sn Sb Ti Zr

% 0,180 1,030 0,420 0,010 0,010 0,210 0,130 0,090 0,040 0,010 0,078 0,002 0,010
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6.3.1. Dezoxidace Al+Al  (celkem 0,092%) 
 

Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je kolísající obsah Al v podnálitkové oblasti. Mechanické hodnoty určené pro tloušťku 60mm 
byly dosaženy v celém průřezu kostky, kromě A5 a Z od 1/3 odlitku výše. 
Pro ocel jsou typické kulovité tmavé vměstky. Při větším zvětšení je možné odlišit černou, 
zřejmě oxidickou část a šedou část tvořenou sulfidy. Znečištění vměstky je větší v 
podnálitkové oblasti. Místy se vyskytují šedé, kulovité sulfidy. Velikost vměstků do 20 µm. 
Ředin je málo, velikost ředin desítky µm. 
 
Na vzorcích z podnálitkových ploch zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení 
matrice lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v litém stavu 
celkem 110 mm lineárních vad , v tepelně zpracovaném stavu byla vadami zasažena plocha 
cca. 154 cm2.  
Ve vzorcích vad se nacházely vměstky ve formě sulfidů II. typu vyloučené 
v mezidendritických prostorách a rovnoměrně po celém vzorku rozptýlené kulovité vměstky.  

6.3.2. Dezoxidace Al 0,095% +Zr  0,02% 
 

Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je lokální pokles obsahu všech hlavních legujících prvků (C, Mn, Si, Zr) 100mm pod 
nálitkem. Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy v okrajových partiích 
a ve spodní polovině kostky,  A5 a Z byla nízká v celém průřezu odlitku. 
Pro  ocel jsou typické  sulfidy s náznaky II. typu a shluky vměstků IV typu. Některé vměstky 
II. typu mají délku desítky mikrometrů. Při větším zvětšení byly zkoumány vměstky, kde se 
vyskytovaly kulovité vměstky s jádrem složeným z Al a kyslíku s obálkou MnS obsahující 
menší množství Ca. Dále sulfidy MnS s cca 2% Ca, nitridy obsahující Ti, Zr a Nb a 
komplexní vměstky složené z fází obsahujících Al, Zr, O, S. Ca.. Hranatá jádra vměstků 
obsahovalo oxidy Al a Mg. 
 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v litém stavu celkem 
10 mm lineárních vad a hluboká staženina, která patrně způsobila nízký výskyt vad v krčku 
nálitku.  V tepelně zpracovaném stavu na kusu již byla vadami zasažena plocha  cca. 241cm2  .  
Ve vzorcích vad se nacházely vměstky ve formě sulfidů a dále na bázi Zr. Vzorky měly horší 
mikročistotu. 
 

6.3.3. Ověření dezoxidace Al 0,094% + Ce 0,04%  na metalurgickém procesu v EOP 
 
Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je silně rozkolísaný obsah Ce, dolegovávaný do dutiny formy. Mechanické hodnoty určené 
pro tloušťku 60mm byly dosaženy pouze pro Rp0,2,  Rm, KV, A5 a Z byla nízká ve většině 
průřezu odlitku. Příčinou je silné znečištění oceli. 

Pro ocel jsou typické  oxisulfidy KVZ a Ca, které tvořily často vměstky IV. typu. Dále byly 
pozorovány četné nitridu hliníku ve formě krystalů o velikosti 1 až 2 µm nebo jehlic o 
tloušťce pod 0,5 µm. Při větším zvětšení byly tyto vměstky zkoumány, obsahovaly oxidy a 
sulfidy Ce, La, Ca a dalších kovů vzácných zemin. Ve vměstcích uvedeného typu se 
rozpouštěly Sn, Sb, Pb, P, As a jiné prvky uváděné v ocelích jako prvky stopové.  

Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v litém stavu celkem 
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185 mm lineárních vad.  V tepelně zpracovaném stavu na kusu byla vadami zasažena plocha  
cca. 177cm2  . 

Ve vzorcích vad se objevovaly řediny, vměstky, sulfidy,  byla patrné praskliny. Při zvětšení 
500x bylo možné na celém vzorku pozorovat malé jehličky. 
 

6.3.4. Ověření dezoxidace Al 0,095%+V 0,06%  na metalurgickém procesu v EOP 
 
Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. 
Mechanické hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy pro Rp0,2  a mimo středové 
oblasti i pro Rm,KV. A5 a Z splňuje požadavek normy jen v okrajové části odlitku.  
Pro ocel byly typické vměstky odpovídající složením oceli po dezoxidaci hliníkem. Oxidy 
obsahovaly kyslík a hliník s příměsí Mg a sulfidy odpovídaly stechiometricky MnS s příměsí 
Ca. Oxidy sloužily jako krystalizační jádra pro sulfidy. V některých případech se vměstky 
spojovaly. Na některých místech byly pozorovány drobné shluky odpovídající vměstkům IV. 
typu. 
 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v litém stavu celkem 
435 mm lineárních vad  .  V tepelně zpracovaném stavu na kusu byla vadami zasažena plocha  
cca. 285cm2  . 
Ve vzorcích vad se objevovalo větší množství ředin a prasklin, objevují se zde shluky ředin o 
velikosti 100 i více  µm. Sulfidy jsou rozmístěny po celém vzorku. Vměstky jsou vyloučeny 
jako kulovité oxisulfidy a kulovité sulfidy. 
 

6.3.5. Ověření dezoxidace Al 0,095%+Mg 0,001% na metalurgickém procesu v EOP 
 

Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění, mírně je 
zvýšený obsah C a Mn pod nálitkem. Mechanické hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly 
dosaženy pro Rp0,2, KV a mimo tří hodnot i pro Rm,   A5 a Z byla  nevyhovující po celém 
průřezu odlitku.  
Pro ocel byly typické vměstky IV. typu. Vměstky obsahovaly tři fáze lišící se chemickým 
složením. Vměstky byly tvořeny především oxisulfidy hořčíku s přísadou Ca a Mn. Uvnitř 
vměstků byly nalezeny fáze s podobným složením jako v základní fázi pouze s jiným 
poměrem prvků. 
 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v litém stavu celkem 
400 mm lineárních vad  .  V tepelně zpracovaném stavu na kusu byla vadami zasažena plocha  
cca. 982 cm2  . 
Ve vzorcích vad se po celém vzorku  vyskytují vměstky - sulfidy. Řediny jsou silně 
koncentrované do jednoho místa.  
 

6.3.6. Ověření dezoxidace Al 0,1% +Ti  0,01 na metalurgickém procesu v EOP 
 
Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. 
Mechanické hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly po celém průřezu dosaženy pro Rp0,2 a 
KV,  Rm,, A5 a Z byla kromě krajních partií odlitku nevyhovující. 
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Pro ocel byly typické vměstky jako u oceli dezoxidované Al. Jednalo se o kulovité vměstky 
s jádrem oxidu hliníku, na kterém je vyloučen sulfid. Maximální velikost vměstků je cca 10 
µm, vměstky IV. typu se nevyskytují. Zřídka byly pozorovány vměstky morfologicky 
začínajícího II. typu. Občas byla pozorována trhlina. 
Dále byly nalezeny ostrohranné vměstky nitridu titanu. Šedá fáze odpovídá sulfidu Mn 
s přísadou Ca. Tmavá fáze tvořena oxidem hlinitým s přísadou Mg. Ostrohranné vměstky 
odpovíají TiN. 
 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v litém stavu pouze 35 
mm lineárních vad  .  V tepelně zpracovaném stavu na kusu byla vadami zasažena plocha  
cca. 68 cm2  , což je nejméně z této sledované série. 
Ve vzorcích ojedinělých vad byly nalezeny sulfidy II. typu a kulovité vměstky o velikosti cca 
20µm. 
 

6.3.7. Ověření dezoxidace Al0.1%+Zr0,013%+V0,05% na metalurgickém procesu EOP 
 
Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění, 
v podnálitkové oblasti je mírně zvýšený obsah Mn a V. Pevnostní hodnoty určené pro 
tloušťku 60mm byly dosaženy pro Rp0,2, KV i Rm (kromě 2 hodnost ve 2/3 výšky odlitku), 
A5 a Z byla nízká po celém průřezu.  
Pro ocel byly typické velké kulovité vměstky (až nad 30µm) s hranatým jádrem. Jádro 
obsahovalo oxidy zirkonia, obálka sulfid manganu. Některé vměstky měly obálku, ve které 
převažoval v sulfidické části vápník. Dusík byl vázán na nitridy hliníku, které se vyskytovaly 
jednak ve formě drobných krystalů, jednak ve formě jehlic o tloušťce menší než 0,5 µm. 
V nitridech hliníku se vyskytoval i titan.  
 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v litém stavu 470 mm 
lineárních vad.  V tepelně zpracovaném stavu na kusu byla vadami zasažena plocha cca. 491 
cm2  , což je nejvíce z této sledované série.  
Ve vzorcích vad se vyskytovaly četné vměstky IV. i II. typu.  
 
Shrnutí: 
Nejméně lineárních vad pod nálitky po tepelném zpracování odlitku bylo dosaženo u konečné 
dezoxidace Al+Ti, následovaly Al a Al+Zr. Nejlepší mikročistota v podnálitkové oblasti byla 
u dezoxidace Al+Ti a Al. 
Nejlepších mechanických hodnot bylo dosaženo při dezoxidaci pouze Al.  
 

6.4. Ověření způsobu metalurgie výroby tekutého kovu na odlitcích kostek 
o hraně 500mm z ocele s obsahem C cca. 0,2% 
6.4.1. Opakované ověření dezoxidace Al + Zr na metalurgickém procesu v EOP 
Opakování experimentu bylo zvoleno z důvodu možnosti statisticky ověřit případné rozptyly 
výsledků v rámci jedné metody dezoxidace. Tavbové chemické složení je uvedeno v tabulce 
6.5.  
 
Tab.6.5 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca As Sn Sb N Zr

% 0,180 1,020 0,440 0,012 0,010 0,160 0,100 0,160 0,030 0,010 0,022 0,002 0,007 0,022
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Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je především ve středových partiích rozkolísaný  obsah Zr, S a P. Mechanické hodnoty určené 
pro tloušťku 60mm byly dosaženy  v celém průřezu kostky, kromě A5 ve vrchních 2/3 
odlitku. 
Jako typické vměstky  byly optickou metalografií v litém stavu nalezeny oxidy i nitridy 
zirkonu, sulfidy II. a  III. typu.  Vzorek byl silně znečištěn, ale neobsahoval tak velké 
množství mikroporezity, jako v následujících dvou vzorcích této ověřovací série. V odlitku se 
nevyskytovaly trhliny po hranicích primárního zrna, ale hranice byly v litém stavu 
zvýrazněny feritickou laťkou. 

6.4.2. Ověření dezoxidace Al + Zr na metalurgického procesu v EOP-LF 
Tavbové chemické složení je uvedeno v tabulce 6.6.  
Tab.6.6. 

 
Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je především ve středových partiích rozkolísaný obsah Zr. Mechanické hodnoty určené pro 
tloušťku 60mm byly dosaženy   v celém průřezu kostky, kromě A5 ve středové partii odlitku. 
Jako typické vměstky byly optickou metalografií v litém stavu nalezeny oxidy i nitridy 
zirkonu, sulfidy II. typu.  Odlitek byl středně znečištěn, a dále obsahoval větší množství 
mikroporezity v oblastech pod nálitkem. V odlitku se nevyskytovaly trhliny po hranicích 
primárního zrna, ale byla nalezena Widmannstättenova struktura  v litém stavu. 
 

6.4.3. Ověření dezoxidace Al  na metalurgického procesu v EOP-LF-VD 
Standardní způsob realizace taveb na VD je bez použití kombinované dezoxidace, tedy bez 
Zr. Tavbové chemické složení je uvedeno v tabulce 6.7.  
 
Tab.6.7 

Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 500mm se prakticky nemění. 
Mechanické hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy v celém průřezu kostky. Tato 
technologie výroby masivních odlitků byla nejlepší. 
 
Jako typické vměstky  byly optickou metalografií nalezeny bodové oxidy Al oxidy. Odlitek 
dále obsahoval větší množství mikroporezity v oblastech pod nálitkem. V odlitku se 
nevyskytovaly trhliny po hranicích primárního zrna, ale hranice byly v litém stavu 
zvýrazněny feritickou laťkou. 
 
Shrnutí: 
Nejlepších dosažených výsledků z pohledu mechanických hodnot i mikročistoty bylo dosaženo 
při použití metalurgického procesu výroby oceli EOP-LF-VD.Tento proces je odlišný od 
EOP, resp. EOP-LF tím, že zde nikdy není používána kombinovaná dezoxidace. To může 
částečně snížit hodnotu dosaženého závěru z pohledu porovnání dezoxidací, ale z pohledu 
porovnání procesů výroby oceli na jednotlivých agregátech je výstup jednoznačný. 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca As Sn Sb N Zr

% 0,160 1,050 0,350 0,006 0,007 0,180 0,170 0,120 0,060 0,010 0,017 0,001 0,006 0,034

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca As Sn Sb N Zr

% 0,170 1,000 0,340 0,006 0,001 0,210 0,140 0,100 0,070 0,010 0,025 0,002 0,0041 0,002
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6.5. Ověření typu dezoxidace na odlitcích kostek o hraně 750 mm z ocele 
s  obsahem C cca. 0,2%, lité z EOP 
Experiment byl naplánován na základě předchozích výsledků s cílem ověřit nejslibnější 
varianty dezoxidace i vhodné licí teploty na masivnějších kusech, než tomu bylo 
v předchozích případech.  
Bylo zaformováno celkem 6 odlitků kostek o hraně 750mm, tekutý kov byl zpracován 
v ŽĎAS a.s. na zásadité elektrické obloukové peci o nominální kapacitě 15t.  
Požadované mechanické hodnoty na volně litém zkušebním línu tloušťky 60mm: 
Rm > 380Mpa, Rp 0.2 > 200 Mpa, A5 > 25 %, Z > 40%,  KV+20°C > 27J. 

Obr.6.5  Formy a surové odlitky zkušebních kostek o hraně 750mm 
 
V průběhu lití taveb byl jeden odlitek odlit z teploty cca 1610°C, druhý odlitek po odstátí a 
změření teploty ponorně v pánvi z teploty cca. 1570°C (obr.6.5). Byly celkem odlity 3 tavby 
z EOP s konečnou dezoxidací v pánvi: Al, Al+Zr, Al+Ti.  
Tepelné zpracování odlitků v bodech 6.5. a 6.6. bylo normalizační žíhání 900°C/vzduch a 
popuštění 650°C/vzduch. 
V následujícím budou v krátkosti popsány výsledné hodnoty jednotlivých kombinací.  

6.5.1. Ověření dezoxidace Al   na metalurgickém procesu v EOP 
Tekutá ocel byla dezoxidována v pánvi pomocí Al. Chemické složení tavby, viz tabulka 6.8. 
 
Tab.6.8 

   
 
Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 750mm se významně nemění, je pouze 
mírný nárůst obsahů většiny prvků v podnálitkové oblasti. Vyjímkou je silný nárůst obsahu C 
v podnálitkové oblasti. Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy v celém 
průřezu kostky, hodnoty A5 a Z byly naopak v celém průřezu nedostatečné. 
Pro  vzorky jsou typické sulfidické vměstky II typu.  Častý je také výskyt mikroporezity, 
velikost ředin desítky µm. Morfologie lasturového lomu nebyla pozorována, k porušení 
vzorků docházelo z 80% tvárným lomem jamkovým mechanizmem. 
 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca N Sn Sb Ti Zr

% 0,190 1,360 0,420 0,007 0,009 0,210 0,160 0,120 0,070 0,010 0,015 0,003 0,0112 0,002
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Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v tepelně 
zpracovaném stavu celkem 0 cm2 lineárních vad (obr. 6.6),  UZ vadami byla zasažena plocha 
cca. 1147 cm2. Když byl z téže tavby celý experiment opakován, ale licí teplota byla oproti 
původním 1570°C navýšena o 30-40°C,  bylo nalezeno v tepelně zpracovaném stavu celkem 
88 cm2 lineárních vad (obr.6.7),  UZ vadami byla zasažena plocha cca. 928 cm2. 

Obr.6.6  a 6.7  Vady po TZ v podnálitkové 
oblasti     
 
Ve vzorcích z míst s identifikovanými lineárními vadami se nacházely vměstky ve formě 
sulfidů II. typu vyloučené v mezidendritických prostorách a časté mikrořediny.   
 

6.5.2. Ověření dezoxidace Al +Zr  na metalurgickém procesu v EOP 
Tekutá ocel byla dezoxidována v pánvi pomocí Al+Zr. Chemické složení tavby, viz tabulka 
6.9. 
Tab.6.9 

   
 Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 750mm se významně nemění, je pouze 
mírný nárůst obsahů většiny prvků v podnálitkové oblasti. Vyjímkou je silný nárůst obsahu  C 
a Zr v podnálitkové oblasti. Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy   
v celém průřezu kostky, A5 a Z je v celém průřezu nevyhovující. 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca N Sn Sb Ti Zr

% 0,200 1,450 1,310 0,007 0,012 0,130 0,180 0,150 0,060 0,010 0,024 0,003 0,0213 0,027
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Obr.6.8 a 6.9 Vměstky sulfidů II.typu (zvětšení 100x) a dále krystaly Zr vměstků, snímek z REM 
   
Pro ocel jsou typické sulfidické vměstky II typu, obr.6.8.  Kromě sulfidů manganu byl také 
častý výskyt krystalů Zr, jak potvrdila analýza vměstků pomocí REM, např. na obr.6.9. 
Morfologie lasturového lomu byla pozorována v podnálitkové oblasti odlitku do hloubky až 
100mm, kde  cca.  z 10% lomové plochy tahových zkoušek obsahovalo lasturový lom. 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v tepelně 
zpracovaném stavu celkem 0 cm2 lineárních vad,  UZ vadami byla zasažena plocha cca. 549 
cm2 (obr.6.10). Když byl z téže tavby celý experiment opakován, ale licí teplota byla oproti 
původním 1570°C navýšena o 30-40°C, bylo nalezeno v tepelně zpracovaném stavu celkem 
269 cm2 lineárních vad (obr.6.11),  UZ vadami byla taktéž zasažena plocha cca 269 cm2. 
 

Obr.6.10 a 6.11 Vady po TZ v podnálitkové oblasti     
 
Ve vzorcích z míst s identifikovanými lineárními vadami (obr.6.12.) se nacházely vměstky ve 
formě sulfidů III. typu vyloučené v mezidendritických prostorách  a časté oxidy i nitridy 
(karbonitridy) zirkonu (obr.6.13).   
 

Obr.6.12 a 6.13  Masivní trhliny v oblasti EMG vad a  sulfidy III. typu, oxidy a nitridy zirkonu, 
(zvětšení 100x) 
 
 

6.5.3. Ověření dezoxidace Al +Ti na metalurgickém procesu v EOP 
Tekutá ocel byla dezoxidována v pánvi pomocí Al. Chemické složení tavby, viz tabulka 6.10. 
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Tab.6.10 

   
 Chemické složení  po průřezu odlitku krychle o hraně 750mm se významně nemění, je pouze  
mírný nárůst obsahů většiny prvků v podnálitkové oblasti. Vyjímkou je silný nárůst obsahu  C 
v podnálitkové oblasti. Pevnostní hodnoty určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy   v celém 
průřezu kostky,  A5 a Z v celém průřezu nevyhovovalo. 

Obr.č. 6.14 a 6.15 Vměstky sulfidů  II. typu, nitridy (karbonitridy) Ti vedle trhliny základního 
materiálu (zvětšení 100x) a snímek z REM    
Pro ocel jsou typické sulfidické vměstky II. typu - viz. obr.6.14, častý byl také výskyt nitridů 
(karbonitridů) Ti. Na lomových plochách tahových zkoušek byly často nacházeny vměstky 
CaO a CaS, jak potvrdila analýza vměstků pomocí REM, např. na obr.6.15. Morfologie 
lasturového lomu nebyla pozorována nikde, k porušení vzorků zde docházelo většinou 
tvárným mechanizmem. 
 
 Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody bylo nalezeno v tepelně 
zpracovaném stavu celkem 0 cm2 lineárních vad, ojedinělými UZ vadami byla zasažena 
plocha cca. 1331 cm2 (obr.6.16). Když byl z téže tavby celý experiment opakován, ale licí 
teplota byla oproti původním 1570°C navýšena o  30-40°C,  bylo nalezeno v tepelně 
zpracovaném stavu celkem 406 cm2 lineárních vad (obr.6.17), UZ vadami byla zasažena 
taktéž plocha cca. 406 cm2. 

Obr.6.16 a 6.17 Vady po TZ v podnálitkové oblasti     

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca N Sn Sb Ti Zr

% 0,220 1,340 0,470 0,010 0,007 0,150 0,080 0,080 0,020 0,010 0,016 0,002 0,0116 0,015 0,001
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Ve vzorcích z míst s identifikovanými lineárními vadami (obr.6.18.) se nacházely vměstky ve 
formě sulfidů III. typu vyloučené v mezidendritických prostorách  a časté oxidy i nitridy 
(karbonitridy) zirkonu (obr.6.19).   

Obr.6.18 a 6.19  Trhlinky v okolí sulfidů II. typu, nitridy a karbonitridy Ti tvořící až skelety v oblasti 
EMG vad (zvětšení 100x) 
 
Shrnutí: 
Žádné lineární vady pod nálitky po tepelném zpracování odlitku nebyly nalezeny při dodržení 
vhodné nízké licí teploty a s danými optimálními obsahy dezoxidujících prvků. Útlum UZ vln 
se vyskytoval ve všech případech zkoumaných odlitků a signalizuje výskyt podpovrchových 
lineárních vad. Menších oblastí útlumu bylo dosaženo při vyšších licích teplotách, což je 
jednoduše vysvětlitelné posunutím celého napadeného objemu naposledy tuhnoucí taveniny 
výše směrem do nálitku. V  odlitku pak zbývá menší objem vadami napadené struktury a část 
se přesouvá do nálitku, což vidíme i díky oblastem vad detekovaných EMG na přechodu 
odlitek-nálitek. 
Při vysoké licí teplotě se vyskytovaly lineární i UZ vady pod nálitky vždy. 
Mechanické vlastnosti u zkoumaných odlitků jsou si relativně podobné, pevnostní hodnoty 
určené pro zkušební klín tl.60mm jsou splněny po celém průřezu (ve spodní polovině odlitky 
vyšší hodnoty), hodnoty A5 a Z splněny nejsou, ale ve spodní části odlitku se přibližují spodní 
mezi požadované normou.  

6.6. Ověření způsobu metalurgie výroby tekutého kovu na odlitcích kostek 
o hraně 750mm z ocele s obsahem C cca. 0,2%a s optimální licí teplotou 
1570°C 

6.6.1. Opakované ověření dezoxidace Al na metalurgického procesu v EOP 
Toto ověření při teplotě 1570°C mělo být provedeno stejně jako v bodu 6.5.1. z důvodu 
statistického vyhodnocení rozptylu výsledných hodnot v rámci jednoho typu dezoxidace. 
Nebylo však bohužel provedeno, protože v řešeném projektu již nebyly potřebné finanční 
prostředky. 

6.6.2. Ověření dezoxidace Al  na metalurgického procesu v EOP-LF 
Tavbové chemické složení je uvedeno v tabulce 6.11.  
Tab.6.11 

 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca N Sn Sb Ti Zr

% 0,200 1,300 0,430 0,010 0,001 0,190 0,160 0,150 0,040 0,010 0,020 0,003 0,0085 0,002
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Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 750 mm se zásadně nemění. Vyjímkou 
je významný nárůst C od cca. poloviny průřezu odlitku. Pevnostní hodnoty určené pro 
tloušťku 60mm byly dosaženy  v celém průřezu kostky, A5 a Z bylo dosaženo pouze v spodní 
okrajové partii odlitku. 
  Pro  ocel jsou typické sulfidické vměstky II. typu.  Na lomových plochách tahových zkoušek 
byly často také nacházeny vměstky oxidů hliníku i křemíku. Morfologie lasturového lomu 
nebyla pozorována nikde, k porušení vzorků docházelo z větší části tvárným mechanizmem. 
 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Nebyly nalezeny žádné vady jak pomocí elektrofluorescenční metody, tak 
pomocí  UZ – obr.6.20. Když byl z téže tavby celý experiment opakován, ale obsah Al byl 
oproti původnímu 0,02% navýšen na 0,04%, nebyly sice pomocí EMG nalezeny žádné 
lineární vady (obr.6.21),  UZ vadami však byla zasažena plocha cca. 525 cm2.  

Obr.6.20  a 6.21 Vady po TZ v podnálitkové oblasti     
 
Ve vzorku ze středu podnálitkové oblasti s identifikovanými lineárními vadami se nacházely 
vměstky ve formě sulfidů II. typu vyloučené v mezidendritických prostorách, dále 
mikroporezita a masivní trhlinky (obr.6.22. a 6.23.). 
 

 
Obr.6.22 a 6.23 Trhlinky v okolí sulfidů II. typu, mikroporezita v oblasti EMG vad (zvětšení 
100x) 
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6.6.3. Ověření dezoxidace Al  na metalurgického procesu v EOP-LF-VD 
Tavbové chemické složení je uvedeno v tabulce 6.12.  
 
Tab.6.12. 

 
Chemické složení po průřezu odlitku krychle o hraně 750mm se prakticky nemění. Vyjímkou 
je významný nárůst C ve vrchní třetině průřezu odlitku pod nálitkem. Mechanické hodnoty 
určené pro tloušťku 60mm byly dosaženy v celém průřezu kostky, A5 a Z nevyhověla 
v celém průřezu.   
 Pro ocel je typická vysoká čistota oceli, vyskytovalo se jen malé množství vměstků.  
 
Na podnálitkových plochách zkušebních odlitků bylo dále vyhodnocováno zasažení matrice 
lineárními vadami. Pomocí elektrofluorescenční metody nebyly nalezeny v tepelně 
zpracovaném stavu vady (obr.6.24),  UZ vady také nebyly nalezeny. Když byl z téže tavby 
celý experiment opakován, ale obsah Al byl oproti původnímu 0,019% navýšen na 0,038%,  
opět nebyly  nalezeny v tepelně zpracovaném stavu lineární vady (obr.6.25),  UZ vady také 
nebyly nalezeny.  
 

 
Obr.6.24a a 6.25  Vizuální vady po TZ v podnálitkové oblasti     
 
Ve vzorcích z míst s identifikovanými povrchovými vizuálními vadami se nacházely vměstky 
ve formě sulfidů III. typu a produkty reoxidace. Vnitřní vady se v odlitcích nevyskytovaly. 
 
 
Shrnutí: 
Při zařazení sekundární metalurgie do výroby oceli, je možné dosáhnout výroby masivních 
odlitků bez lineárních podnálitkových vad. Podmínkou je u procesu EOP-LF dodržení 
optimálního (nízkého) obsahu Al, optimální (nízké) licí teploty a obsahu N do 100ppm. U 
procesu VD, při dodržení optimální licí teploty, lze díky nízkým obsahům plynů i síry 
dosáhnout odlitků bez vad i při až dvojnásobném obsahu Al než je optimální. 
Pevnostní vlastnosti oceli po průřezu masivního odlitku se po zařazení sekundární metalurgie 
významně nezměnily, plastické vlastnosti a vrubová houževnatost se mírně zlepšily. 
 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V Al Ca N Sn Sb Ti Zr

% 0,200 1,360 0,450 0,007 0,006 0,220 0,130 0,110 0,050 0,010 0,019 0,001 0,0047 0,002
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7. Diskuse výsledků 

7.1.  Vliv modulu odlitku na výskyt lineárních vad pod nálitky (stav EOP) 
V rámci projektu byly lity dva typy odlitků s maximálním modulem 11 a 16 [cm].  
 
Ze všech ověřovaných variant odlitků z maximálním modulem 11cm byly z pohledu 
klasického lasturového lomu hodnotitelné pouze ty odlitky, kde byl záměrně zvýšen obsah 
dezoxidačního Al.  U ostatních odlitků, pokud byly postiženy lineárními vadami 
v podnálitkových oblastech, byla příčina jiná, než vyloučení AlN po hranicích primárního 
zrna. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7.1 Podíl lasturového lomu po průřezu kostek o hraně 500[mm] v závislosti na typu dezoxidace 
 

Z výřezů získaných na řezech  krychle o hraně 500 mm (viz. rozřezový plán bod 5.3) byly 
z experimentu v bodu 6.3. zjištěny závislosti na obr.7.1. Platí pro uhlíkové oceli typu 
GS20Mn5 (obsah C cca. 0,2%) vyráběné v EOP, pro jiné typy ocelí (především legované) 
mohou platit jen omezeně. Nicméně jasným výstupem je: 
� s rostoucím modulem odlitku roste riziko vzniku i podíl lasturového lomu 
�  nejvhodnější způsob dezoxidace je pouze Al (případně + Ca) 
� jakákoliv kombinovaná dezoxidace má za následek vždy vyšší riziko vzniku 

lasturového lomu 
 
 
U odlitků s maximálním modulem 16 cm byly z pohledu klasického lasturového lomu 
hodnotitelné pouze ty odlitky, kde byla hladina Al vyšší, než 0,03%.  
Z výřezů získaných na řezech  krychle o hraně 750 mm (viz. rozřezový plán bod 5.4) byly 
z experimentu v bodu 6.5. zjištěny závislosti na obr.7.2. Platí pro uhlíkové oceli typu 
GS20Mn5 (obsah C cca. 0,2%) vyráběné v EOP, pro jiné typy ocelí (především legované) 
mohou platit jen omezeně. Nicméně jasným výstupem je: 
� s rostoucím modulem odlitku roste riziko vzniku i podíl lasturového lomu 
� s rostoucí licí teplotou roste riziko vzniku i podíl lasturového lomu 
�  nejvhodnější způsob dezoxidace je pouze Al (případně Al+Ti) 
� kombinovaná dezoxidace Al+Zr má za následek vždy vyšší riziko vzniku lasturového 

lomu 
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Obr.7.2 Podíl lasturového lomu po průřezu kostek o hraně 750[mm] v závislosti na typu dezoxidace 
 
Výsledky odlitků s dezoxidací Al dosažené v rámci experimentu  byly umístěny do diagramu  
na obr.7.3, který je vytvořen podle Stránského [23] rovnice (2.2). Porovnáním s dosaženými 
objemy lasturového lomu na tahových zkouškách odlitků z bodů 6.1.5, 6.3.1. a  6.6.2 vyplývá, 
že  rovnice (2.2) nekoresponduje s dosaženými reálnými výsledky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7.3 Pozice jednotlivých zkoušek po průřezu experimentálních odlitků kostek v diagramu 
sestrojeném pro Alrk podle rovnice (2.9) Stránského [23] a Alcelkové pro předpoklad Alc=Alrk/0,9 
 
Byl učiněn pokus nalézt rovnici popisující rozhraní optimálního obsahu Alcelk.  mezi odlitky 
s / bez  lasturového lomu, opět v závislosti na aktuálním modulu odllitku. Byly zohledněny i 
provozní zkušenosti s maximálním obsahem Alc pro moduly menší, než u experimentálních 
odlitků. 
 
Výsledkem je rovnice (7.1), platná pro furanové formovací směsi v ŽĎAS a.s.: 
 
Alc <  0.1707*R – 0.6697  [%]        (7.1) 
 
 
Křivka podle uvedené rovnice je zanesena do grafu na obr.7.4. 
 

Kritická množství Al v závislosti na geometrickém m odulu odlitku M[cm]  pro 
dosažení max. 20% podílu lasturového lomu na tahové  zkoušce 

(platí pro odlitky do formovací sm ěsi s vlhkostí nad 1%)
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Obr.7.4 Pozice jednotlivých zkoušek po průřezu experimentálních odlitků kostek v diagramu 
sestrojeném pro Alrk podle rovnice (2.2) Stránského [23], Alcelkové pro předpoklad Alc=Alrk/0,9 a  
Alc pro furanové směsi podle rovnice uvedené v grafu 
 
 
Nejpravděpodobnější příčinou neshody rovnice (2.2) s realitou současné slévárny je 
nezohlednění součinitele tepelné akumulace formy bf, 
   

            (7.2) 
                                                              

který popisuje rychlost pohlcování tepla formou. Tento koeficient se výrazně liší jak při 
použití různých typů ostřiv, tak pojiv formy. Čech [40] popisuje rozdíl mezi  formou s 
různými použitými pojivy - směsi fenol-resolové (alfaset), vodní sklo (směs CT,  má vyšší 
tepelnou vodivost), a nyní používané furanové směsi (tyto mají naopak nejnižší tepelnou 
vodivost). Rovnice 2.2. vznikla v době standardního využívání CT směsí s vysokým obsahem 
vody (vyšší schopnost akumulace tepla), v současné době jsou pro výrobu masivních odlitků 
běžné organické furanové směsi s vlhkostí max. 0,3% volné vody. 
 

7.2.  Vliv použitého metalurgického zpracování tekuté oceli  na výskyt 
lineárních vad pod nálitky 
 
Pro porovnání oceli s obsahem C cca. 0,1%  z pohledu metalurgického mohou být použity 
výsledky bodů 6.1. i 6.2. a to na odlitcích s max. modulem 11 cm. Lineární vady (nejen) pod 
nálitky při výrobě oceli v EOP se vyskytovaly pouze v jednom případě, a to při opakované 
výrobě oceli s dezoxidací Al+Zr (bod 6.2.1.) Lineární vady (nejen) pod nálitky při výrobě 
oceli v EOP-LF-VD se nevyskytovaly. 

fcff ρλ ∗∗=bf

Kritická množství Al v závislosti na geometrickém m odulu odlitku M[cm]  pro 
dosažení max. 20% podílu lasturového lomu na tahové  zkoušce  
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Pro porovnání oceli s obsahem C cca. 0,2%  z pohledu metalurgického mohou být použity 
pouze výsledky bodů 6.4. až 6.6.  pro odlitky s max. modulem 11 cm  a 16 cm, kde je 
konečná dezoxidace provedena optimálně, aby byla splněna nerovnost (2.2).    
U odlitků s maximálním modulem 11 cm  se lineární vady pod nálitky nevyskytovaly v žádné 
variantě metalurgického zpracování EOP, EOP-LF i  EOP-LV-VD.  
 U odlitků s maximálním modulem 16 cm se  lineární vady v podnálitkové oblasti nebo pod ní 
( v masivu odlitku) vyskytovaly  vždy, i přes optimální obsahy dezoxidačních přísad – viz 
tabulka 7.1. 
 
 Tab.7.1 Rozsahy vad nalezených UZ nebo EMG v podnálitkové oblasti odlitků kostek o 
hraně 750mm a max. modulu 16 cm 

 
Z rozsahů vad v tabulce 7.1 je patrné, že nejnižšího rozsahu lineárních vad pod nálitky 
zjištěné metodou EMG bylo dosaženo pro agregát EOP a srovnatelnou licí teplotu při 
konečné dezoxidaci Al. Nicméně ani u variant s nulovým obsahem lineárních vad (nižší licí 
teploty) nelze hovořit o kvalitním odlitku, protože útlum koncového echa charakterizující 
výskyt porušení hmoty odlitku vnitřními lineárními vadami, je u všech zkušebních kusů.   
Dále z tabulky 7.1 plyne pro odlitky z oceli zpracovávané sekundární metalurgií, že pro 
agregát EOP-LF (sníží obsah S oproti EOP) je možno dosáhnout zdravého odlitku v případě 
dodržení nízké licí teploty a optimálního obsahu Al. Pro agregát EOP-LF-VD (sníží obsah S a 
plynů oproti EOP i LF) je možno dosáhnout zdravého odlitku i při překročení Al optimálního 
o 100% ( při zachování nízké licí teploty). 
  

7.3.  Vliv chemického složení na výskyt lineárních vad u odlitků litých z 
EOP 
Oceli zkoumané v doktorské práci zkoumané ocele prochází peritektickou přeměnou. Jejich 
polohu vzhledem k peritektickému bodu lze pro uhlíkové oceli zjistit díky práci Blazka [41] a 
kol.  
V našem případě zkoumané oceli typu Norsok Gr420 s obsahem C cca. 0,1% mají polohu 
peritektického bodu při koncentraci uhlíku cca 0,12%, tyto ocele jsou tedy s mírně 
podperitektickým složením. Zkoumané ocele typu GS20Mn5 s uhlíkem cca. 0,2% mají 
polohu peritektického bodu při koncentraci uhlíku cca 0,15%, tyto ocele jsou tedy s mírně 
nadperitektickým složením. 

Agregát Typ Tavbový Tavbový Licí 

Plocha 
útlumu

Plocha 
prasklin

dezoxidace obsah obsah teplota UZ (po TZ) (po TZ)
N [%] S [%] [°C] [cm2] [cm2]

EOP Al 0,015% 0,0112 0,009 1610 928 88
EOP Al 0,015% 0,0112 0,009 1570 1147 0
EOP Al0,024%+Zr 0,027% 0,0213 0,012 1570 549 0
EOP Al0,024%+Zr 0,027% 0,0213 0,012 1610 269 269
EOP Al0,016%+Ti 0,015% 0,0116 0,007 1570 1331 0
EOP Al0,016%+Ti 0,015% 0,0116 0,007 1600 406 406
EOP-LF Al 0,02% 0,0085 0,006 1570 0 0
EOP-LF Al 0,035% 0,0085 0,006 1570 433 0
EOP-LF-VD Al 0,019% 0,0047 0,001 1570 0 0
EOP-LF-VD Al 0,04% 0,0047 0,001 1570 0 0
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Výskyt lineárních vad pod nálitky u srovnatelných odlitků o hraně 500mm a při optimálním 
obsahu Al (+Zr) po konečné dezoxidaci byl zaznamenán pouze u ocelí typu Norsok Gr420 
s obsahem C cca 0,1%, s mírně podperitektickým složením, vyrobeným v EOP. To potvrzuje 
teorii Lopeze [38] z bodu 2.3.4., že nízkouhlíkové ocele jsou náchylnější k vzniku trhlin z 
důvodu fázových pnutí. 
Při nadkritických obsazích Al u odlitků kostek o hraně 500mm byl zkoušen vliv mikrolegur 
na snížení nebo zvýšení objemu lasturového lomu-viz. tab.7.2. 
Tab.7.2 

 
 
Z výsledků je zřejmé, že nejmenšího objemu lasturového lomu bylo dosaženo při použití 
pouze Al jakožto dezoxidovadla. Jakýkoliv další prvek způsobil zvýšení objemu lasturového 
lomu.  Jako zcela nejhorší varianta dezoxidace byla kombinovaná dezoxidace Al s Zr, 
případně ještě s mikrolegováním V (na zjemnění sekundárního zrna). Prakticky žádná k Al 
přidaná mikrolegura neprokázala schopnost snížit „příznivý“ vliv vysokého Al na vznik 
lasturových lomů. 
 
Na masivních zkušebních odlitcích kostek o hraně 750mm  byly ověřeny dezoxidace v pánvi 
pomocí Al v optimálních mezích, v porovnání s Al +Zr (standardní stav v ŽĎAS a.s.) a 
Al+Ti.  Výsledky experimentu popsané v bodech  6.5. jsou z pohledu výskytu lasturového 
lomu a lineárních vad obecně shrnuty v tabulce 7.3. 
Tab.7.3 

 
Z výsledků by se mohlo zdát, že dodržením optimálních obsahů Al dle (2.2) jsme vady pod 
nálitky odstranili. Pokud se však přestaneme soustředit na lasturový lom a zaměříme 
pozornost na výskyt lineárních vad pod nálitky obecně, zjistíme z bodu 6.5., že se 
charakteristické vlásečnicové trhliny vyskytovaly ve všech   zkušebních odlitcích s max. 
modulem  16 cm z EOP bez dalšího zpracování na zařízení sekundární metalurgie. Lineární 
vady v podnálitkových oblastech se totiž vyskytují nejen díky lasturovému lomu vyvolanému 
nadbytečným obsahem Al, ale také díky nežádoucím příměsím.  
 Ověření vlivu nežádoucích příměsí (S, N, O, H) na výskyt podnálitkových vad bylo 
provedeno experimentálně v bodech 6.2., 6.4. a 6.6.. Z výsledků plyne, že snížením obsahů 
nežádoucích příměsí pomocí sekundární metalurgie jsme schopni vyrobit masivní odlitek 
bez lineárních vad pod nálitky. 

 Podíl plochy s lasturovým lomem na vzorcích z odlitků kostek o hraně 750mm v procentech z lomové plochy

modul Al (lito 1610°C) Al (lito 1570°C) Al +Zr (lito 1610°C ) Al+Zr (lito 1570°C) Al + Ti (lito 1610°C) Al + Ti (l ito 1570°C)

odlitku [cm]

9,50 0 0 0 0 0 0

10,50 0 0 0 0 0 0

11,50 0 0 0 0 0 0

12,00 0 0 0 0 0 0

12,50 0 0 0 0 0 0

13,00 0 0 0 0 0 0

13,50 0 0 0 0 0 0

14,00 0 0 0 0 0 0

14,00 0 0 5 0 0 0

14,50 0 0 10 5 0 0
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7.4. Vliv velikosti primárního zrna 
Velikosti primárního zrna pod nálitky masivních odlitků byly hodnoceny v ŽĎAS a.s. na 
výřezech z nálitků experimentálních odlitků (bod 6.3., 6.5.) v litém stavu. Výsledky těchto 
zkoumání graficky jsou zobrazeny níže na obr.7.5 a 7.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7.5 Průběh velikosti primárního zrna po průřezu nálitku odlitku z GS20Mn5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7.6 Průběh velikosti primárního zrna po průřezu nálitku odlitku z GS20Mn5 
 
Z výsledků plyne, že primární zrno se směrem ke středu nálitku zmenšuje. Výsky  lineárních 
vad v osových částech nálitků tedy nesouvisí primárně s hrubnutím zrna směrem ke středu 
odlitku, ale spíše s nečistotami i mikroporezitou po hranicích zrn. 

7.5. Vliv tepelného pnutí  
Simulované tepelné pnutí (příklad na obr.7.5) v porovnání např. s výsledky uvedenými 
Havlíčkem v [32] a [33] se lokálně dostává nad hranicí aktuální meze pevnosti oceli. 
Vzhledem k tomu, že neprůchodnost ultrazvukových vln indikující existenci lineárních vad, 
byla zaznamenávána již v litém stavu odlitku – viz. obr.7.6, lze předpokládat, že vnitřní pnutí 
při chladnutí má svůj podíl na praskání (vměstky oslabené) matrice. 
 
 
 
 

Nárůst velikosti primárního zrna se vzdáleností od osy nálitku 
průměru 400mm, experiment z bodu 6.3.
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Obr.7.5 Příklad výsledků napětí v odlitku       Obr.7.6 UZ neprůchodnost v litém stavu    
 
Z pohledu vnitřního pnutí a lineárních vad jsme schopni ke zvýšení pevnosti primární 
struktury přispět snížením obsahů nečistot, plynů (S,N, O) i mikrolegujících prvků ( Al, Zr, 
Nb, Ti, V) na technicky přijatelné minimum, např. pomocí sekundární metalurgie.   
 
 

7.6.  Vliv výskytu lineárních vad na mechanické vlastnosti základního 
materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7.7  Závislost A5 a Z na podílu lasturového lomu u odlitku s modulem 10cm z materiálu 
GS20Mn5 
 
Z pohledu mechanických vlastností i výskytu vad je pro agregát EOP nejlepší konečná 
dezoxidace pouze Al – obr.7.7. 
 
  

7.7.  Vměstky, jejich vliv na oslabení primární struktury a následný vznik 
lineárních vad pod nálitky 
Pro praxi je z provedených experimentů velmi důležité zjištění, co bylo častou příčinou 
defektů pod masivními nálitky, jevících se bez hlubšího zkoumání zprvu jako lasturový lom a 
to i při optimálních obsazích Al podle rovnice (2.2). 
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Nejčastěji se v reálné praxi (bod 3.1.) i v rámci experimentů (bod 6) vyskytovaly vměstky na 
bázi Zr , sulfidy  a nitridy (obr.7.8.).   Při překročení optimálního obsahu Al se vyskytovaly 
také vměstky AlN, typické pro lasturový lom. 

 Obr.7.8  Příklad vměstků na bázi Zr , sulfidů II 
typu  a nitridů Nb  vyskytujících se u odlitku popisovaného v bodu 3.1.5., dezoxidovaného Al+Zr a 
mikrolegovaného V+Nb ( pro dosažení mechanických hodnot) v oblasti pod masivnímim nálitkem  
 
Odstraněním kombinované dezoxidace a zavedením pouze Al (+Ca) bylo experimentálně 
dosaženo pro agregáty EOP nejmenšího podílu vad. Snížením obsahů S pod 0,003% pomocí 
sekundární metalurgie LF, bylo významně sníženo riziko vzniku sulfidů II typu, typického 
pro zkoumané typy uhlíkových ocelí s obsahem C do 0,23% a obsahem Al cca 0,02% (viz. 
obr.2.3). Snížením obsahů N pod 60ppm pomocí VD byl omezen vznik vměstků AlN, 
podporujících vznik klasického lasturového lomu. 
 
 

7.8.  Ekonomické přínosy pro praxi 
Na základě průběžných výsledků doktorské práce byla v 2Q. roku 2012 v slévárenské praxi 
firmy ŽĎAS a.s. zavedena tato opatření:  

− odstranění kombinované dezoxidace Al+Zr a nahrazení pouze Al (+Ca) pro všechny 
odlitky s nálitky většími jak 700mm 

− snížení přípustného oobsahu S pod 0,003% a N pod 60ppm pro všechny odlitky 
s nálitky většími jak 700mm, což znamenalo zařazení procesu EOP-LF-VD do 
metalurgické výroby oceli 

 
Výsledkem je výrazné snížení výskytu objemu vad zapříčiněných lineárními defekty 
v podnálitkové oblasti masivních odlitků, až o 90%.  Při dodržení předepsaných opatření by 
došlo ke 100% odstranění vad. 
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8. Závěr  
V diskusi výsledků byla vysvětlena souvislost mezi výskytem porušení souvislosti 
masivních ocelových odlitků a způsobem dezoxidace oceli, složením oceli a rychlostí 
tuhnutí. Díky tomu také bylo dosaženo požadovaných přínosů pro praxi. 

 
Byl stanoven a následně ověřen mechanismus vzniku vad vyskytujících se zejména pod 
masivními nálitky při výrobě těžkých odlitků z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Na 
tomto základě pak byl následně stanoven technologický postup výroby oceli pro předcházení 
a snížení nákladů na opravy vad.  
Z praktického hlediska bylo dosaženo: 

- Zjištění příčin vzniku podnálitkových vad masivních ocelových odlitků   
- Určení vlivu metalurgie a použitého konečného zpracování taveniny na vznik 

uvažovaných vad. 
- Optimalizace obsahu hliníku v oceli po závěrečné dezoxidaci s ohledem na vznik 

lasturových lomů. 
- Stanovení podílu   segregačních   pochodů probíhajících v průběhu odlévání a během 

tuhnutí na vznik vad,  byly  navrženy způsoby  jejich eliminace.  
- Navržení vhodných opatření v rámci slévárenské technologie a metalurgie oceli      s 

 cílem minimalizovat objemy vad. 
- Posouzení vlivu teplotního pole odlitku     
- Experimentálního ověření vlivu způsobu dezoxidace, druhu dezoxidační přísady            

a  použití některého z prvků sekundární metalurgie (LF, VD) na výsledné vlastnosti     
i výskyt vad v podnálitkových oblastech. 

- Snížení výskytu podnálitkových vad u masivních ocelových odlitků v ŽĎAS a.s.   o 
více jak 30%. 
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Abstrakt 
V této práci jsou zkoumány vady masivních odlitků z uhlíkových ocelí procházejících při tuhnutí a 
chladnutí peritektickou přeměnou. Masivní ocelové odlitky  mají kromě „běžných“ vnitřních a 
vnějších vad specifické typy defektů. Pro tyto odlitky je v podnálitkových oblastech typický častější 
výskyt tzv. lasturových lomů, vycezenin, mikroporezity, produktů reoxidace.   
Ve slévárně ŽĎAS a.s. byla nejčastěji používanou konečnou dezoxidací ocelových odlitků vyráběných 
na EOP a LF kombinace prvků Al a Zr. Cílem této kombinace bylo dosažení hluboké dezoxidace díky 
Al (odstranění rizika bublin) a zároveň předpoklad navázání N při chladnutí oceli přednostně na Zr 
(odstranění lasturového lomu). Tato práce dokázala neopodstatněnost výše uvedeného předpokladu, 
přetrvávající riziko vzniku lineárních vad pod nálitky i při využití Al+Zr dezoxidace, včetně znečištění 
oceli vměstky na bázi Zr. 
 Byl ověřen vliv dezoxidace v pánvi se standardním i zvýšeným obsahem Al a kombinacemi jiných 
prvků na výskyt lasturového lomu, produktů reoxidace. Byla hodnocena velikost primárního 
austenitického zrna i nečistot po jeho hranicích u odlitků s maximálním modulem 11 [cm].  
Z výsledků experimentu byly vybrané optimální varianty konečné dezoxidace Al, Al+Ti a referenční 
Al+Zr. Tyto byly ověřeny na odlitcích s maximálním modulem 15 [cm].  
Bylo zjištěno, že ani optimalizovaná dezoxidace v pánvi a vhodná licí teplota nezabrání vzniku 
podnálitkových lineárních vad masivních odlitků litých z uhlíkových ocelí zpracovaných na agregátu 
EOP . Indikace připomínající po EMG zkoušce tzv. lasturový lom, však ve skutečnosti jsou kombinací 
mikroporezity – dáno   hrubým primárním zrnem, a nečistot – produkty reoxidace, sulfidy, oxidy, 
nitridy, karbonitridy. 
Jako poslední bylo na odlitcích s maximálním modulem 15 [cm] ověřeno využití sekundární 
metalurgie (LF, VD), kde je možno výrazně snížit obsahy S, flotací dmýcháním Ar redukovat 
vměstky, případně snížit obsahy plynů vakuováním. Pouze tento způsob metalurgického zpracování 
oceli zajistil defektoskopicky zdravé masivní odlitky. 
 
Abstract 
A massive castings defects  are examined in this doctoral thesis, specialise in  steels passing through 
peritectic transformation.  There are  typical types of defects  at massive  steel castings, as contrasted 
to „ordinary“  internal and surface ones. For massive steel castings are typical defects under feeders 
like conchoidal fractures, segregations, microporesities, reoxidation products.   
Combination of  Al and Zr is an ordinary final deoxidation of  EOP and LF steel  for castings in ŽĎAS 
a.s. foundry.  The aim of Al + Zr combination was to both deep deoxidation by Al (decrease of 
bubbles risk) and denitrification  by Zr (decrease of conchoidal fractures). This theses refute  
premission mentioned above and verified persisting risk of defects under massive feeders, even though 
Al + Zr deoxidation is used. 
A final deoxidation by increased amount of Al was examinated, in combination with other deoxidation 
agents. Castings had  11 [cm] maximal modulus, and occurence of conchoidal fracture, reoxidation 
products and primary austenite grain size was evaluated. A selected optimal final deoxidations (Al, 
Al+Ti, Al+Zr) as a result from experiment described above, were  evaluated  on castings with 15 [cm] 
maximal modulus.  
The result of experiment is, that is not possible to repeatedly produce massive steel casting using EOP 
metallurgical equipment without defects under feeders, despite of deoxidation and pouring 
temperature optimalization. The defect indications look like conchoidal fracture, but there are 
microporesity and  impurities instead.  
Finally, castings with maximal modulus 15 [cm] were produced using so called secondary metallurgy 
(LF, VD). Secondary metallurgy allowed to both significant decrease of sulfur and degassing of 
melted metal. Only this metallurgical procedure guarantees production of heavy steel castings without 
typical defects under massive feeders. 
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