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ABSTRAKT 
 
Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou 
vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé 
doby tuhnutí většinou dochází k segregaci příměsí v oceli, která způsobuje řadu 
metalurgických vad. Práce měla za cíl sledovat jevy makrosegregace ve stěně masivního 
experimentálního odlitku, resp. části skutečného supertěžkého odlitku určeného pro 
cementářské pece (hmotnost 210t). Ocelový odlitek pro výzkum byl vyroben ve slévárně 
VHM, a.s., která daný sortiment odlitků stále produkuje. Dodaný výřez odlitku byl dále 
rozdělen na menší části pro bližší zkoumání. Z šetření vyplynuly informace o 
makrostruktuře odlitku a také o chemické heterogenitě vybraných prvků ve stěně odlitku. 
Heterogenitu vybraných prvků (C, Mn Si, Cr, S, P) přehledně zobrazují vytvořené vizuální 
koncentrační mapy. Na základě experimentálních dat byly naměřené výsledky segregací 
konfrontovány s výsledky modelování segregací komerčním simulačním softwarem 
ProCAST. Z toho vyplynulo, že predikce makrosegregací v odlitku není v souladu se 
skutečností. V závěru je krátké porovnání výsledků z experimentálního odlitku s dříve 
vyráběnými odlitky stejného typu a jsou provedeny interpretace výsledků shrnující zjištěný 
rozsah makrosegregací zkoumaného vzorku. 
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ABSTRACT 
 
This thesis is dedicated to the field of manufacture of heavy steel castings with resulting 
properties which are influenced by long solidification time. During the long solidification 
time a segregation process of additives in the steel occurs which results in numerous 
metallurgical defects. The work was intended to observe the macrosegregation effects in 
the wall of a heavy experimental steel casting respectively a part of a real superheavy 
casting intended for cement furnaces (weight 210 t). The steel casting for the research was 
manufactured in the joint-stock company of VHM where such heavy castings are 
commonly produced for the market. The supplied piece of the steel casting was cut into the 
smaller pieces for the better examination. The examination resulted in information about 
the casting macrostructure and chemical heterogeneity of chosen elements in the casting 
wall. The heterogeneity of the chosen elements (C, Mn, Si, Cr, S, P) is clearly shown in the 
worked out visual concentration maps. Based on the experimental data the measured 
results of segregations were confronted with the results of segregation modelling with the 
use of the commercial simulation software ProCAST. It resulted in the conclusion that the 
prediction of segregations is not in accordance with the reality. Furthermore, the results 
from the experimental casting are shortly compared with previously manufactured castings 
of the same type and the results summarizing the found range of macrosegregations of the 
tested sample are interpreted in the work conclusion. 
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1. ÚVOD 
Výroba těžkých ocelových odlitků má svá specifika, které je nutné respektovat a věnovat 
jim pozornost. Mnohdy se musí přizpůsobit technologické řešení výroby nebo také 
metalurgie. V průběhu tuhnutí a chladnutí odlitku může dojít k celé řadě metalurgických 
vad, které postihují právě výrobu těžkých odlitků, zejména masivních. Při dané 
technologické úrovni se stoupající hmotností odlitku dochází ke značnému zvýšení 
segregačních účinků nežádoucích prvků, zejména fosforu a síry, ale také uhlíku. Odlitky 
jsou pak tedy postiženy vadou typu segregace, což je vada, která je úzce spjatá s dlouhou 
dobou tuhnutí a způsobuje značnou chemickou heterogenitu odlitého materiálu.  
Segregační pochody souvisí se změnou rozpustnosti prvků v tavenině a ve vznikající tuhé 
fázi, které jsou silně ovlivněny dobou tuhnutí [1], [2]. Tyto pochody lze částečně řešit 
zásahem do metalurgie, např. snížením obsahu některých silně segregujících prvků (fosfor, 
síra) na co nejnižší možné hranice. Jiná cesta spočívá ve změně podmínek tuhnutí. To lze 
ovlivnit například za použití chladítek a izolačních materiálů. Těmito opatřeními je možné 
vady buď eliminovat, nebo je převést do části odlitku, kde nejsou na závadu. V případech, 
kdy je takto vyrobený těžký ocelový odlitek postižen vadami natolik, že je nutné jej 
namáhavě opravovat či dokonce vyřadit, dochází k významným ekonomickým ztrátám[3], 
[4]. 
Mezi přední výrobce těžkých ocelových odlitků v Evropě patří také významná strojírenská 
společnost Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Zde se pod pojmem těžký odlitek myslí 
odlitek, který má licí hmotnost minimálně 40t. Supertěžké odlitky jsou vyráběny až do 
hmotnosti 250t a masivním odlitkem se rozumí odlitek s tloušťkou stěny 500mm a více. V 
posledních 15–20 letech došlo v mnoha slévárnách k modernizaci formovny a jaderny a 
došlo k přechodu z dosavadních formovacích materiálů s anorganickými pojivy na 
perspektivní formovací materiály s organickými pojivy nazývané samotvrdnoucí směsi 
(ST). Přechod na ST směsi znamenal řadu výhod (např. regenerace směsi, snížení 
pracnosti, snížení prašnosti, energie ad.), ale přinesl i změnu v podmínkách pro tuhnutí a 
chladnutí odlitků ve formě. Organická pojiva za vyšších teplot hoří a uvolňují teplo. Odvod 
tepla z odlitku za těchto podmínek se snižuje a odlitek tuhne a chladne pomaleji. Zvlášť 
významně se vliv změny formovacího materiálu projevil ve slévárně VHM na vadách u 
masivních odlitků. V souvislosti s pomalým chladnutím je nutné změnit slévárenskou 
technologii tak, aby se minimalizoval výskyt slévárenských vad, případně se slévárenské 
vady usměrnily do míst, kde z hlediska funkce i přejímacích podmínek odlitků budou 
akceptovatelné. Významnou vadou u těžkých a masivních odlitků jsou makrosegregace. Po 
přechodu na ST směsi se u odlitků s dlouhou tradicí výroby začaly vyskytovat vady, které 
při dynamickém namáhání vedly k destrukci odlitku u zákazníka. Jednalo se o odlitky 
beranů lisu. U odlitků kruhů pro cementářské pece se zase na odlitku vyskytovalo velké 
množství vad, především v podnálitkové časti, které musely být nákladně opravovány a 
opravy prodlužovaly výrobní čas.  
Vítkovice Heavy Machinery, a.s., ve spolupráci s FSI VUT v Brně řešili problematiku 
uvedených vad v rámci úkolu MPO vedeného pod ev.č. FR – TI2/091. Dílčí část úkolu 
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byla věnována tvorbě segregací v uvedených typech odlitků a jejich vlivu na vlastnosti 
odlitku. Na spoluúčast při řešení problematiky segregací u těžkých masivních odlitků bylo 
vypsáno téma na doktorskou dizertační práci,kterou autor zpracoval v této podobě. 
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2. PRODUKCE TĚŽKÝCH OCELOVÝCH ODLITKŮ 
 

Obecně se ve slévárnách ocelových odlitků považují za těžké odlitky polotovary o 
hmotnosti nad 2500kg kusové hmotnosti. Tento údaj se používal pro plánování a projekci 
nových sléváren. V běžné praxi se však také mluví o velkých a o masivních odlitcích. I 
přesto, že se významově tyto pojmy překrývají, nejsou úplně shodné a velký, tedy 
rozměrný odlitek, nemusí ještě patřit do skupiny těžkých odlitků, tj. má-li malý poměr 
objemu V k povrchu S (modul odlitku). Naproti tomu rozměrově malý odlitek s velmi 
tlustou stěnou(masivní) s velkým modulem, tedy velkým poměrem objemu V a povrchu S, 
může patřit do skupiny těžkých odlitků, překročila-li jeho hmotnost výše uvedenou 
hmotnostní hranici.Jak bylo uvedeno výše, v některých slévárnách má pojem těžký odlitek 
jiné hranice v hmotnosti [5]. 
Pro výrobu oceli na těžké a masivní odlitky se v současnosti používají zejména elektrické 
obloukové pece (EOP). Intezifikace výroby pece v podobě dmýchání kyslíku ve fázi 
dotavení a údobí oxidace přinesla dosažení nízkých obsahů fosforu. Při dmýchání kyslíku 
lze současně s kyslíkem přivádět i prachové přísady strusky a nauhličovadla. To vede ke 
zkrácení doby tavby při použití napěněné strusky a dosažení nízkého obsahu fosforu až 
pod 0,003% [6]. Významně lze při oxidaci taveniny snížit také dusík a vodík za pomoci 
uhlíkového varu. Po oxidačním údobí dojde ke snížení koncentrace všech prvků, vyjma 
těch s nízkou afinitou ke kyslíku. V této fázi výroby obsahuje tekutá ocel často přibližně 
0,1% uhlíku, křemíku 0,01% a prvky mangan a chrom obvykle nepřesahují 0,1 %. Prvky, 
které nelze metalurgicky odstranit, např. Cu, Pb, Sn, Ni, jsou většinou ve velmi nízkých 
koncentracích nebo podle jejich obsahu ve vsázce. V redukčním údobí, ve kterém se 
snižuje další z nepříznivých prvků – síra –, se tavba také doleguje na danou značku oceli. 
Minimální koncentrace síry takto vyrobené oceli dosahují 0,015%, což vyhovuje 
podmínkám pro odlitky s menší tloušťkou stěny. Příklad složení oceli vhodné pro takové 
odlitky je v tab. 2.1. 

 
Tab. 2.1 Příklad nejčastějšího chemického složení ocelí pro ocelové odlitky [hmot.%] 
Norma/prvek C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo 

G20Mn5 
0,17 1,00 max. max max. max. max. max. max. 
0,23 1,60 0,60 0,020 0,020 0,30 0,40 0,30 0,10 

G24Mn6 
0,20 1,50 max. max max. max. max. max. max. 
0,25 1,80 0,60 0,020 0,015 0,30 0,40 0,30 0,10 

 
U těžkých, zejména masivních odlitků, kde vzhledem k tloušťce stěny (nad 250mm) 
probíhají při dlouhém tuhnutí (několik hodin) segregační pochody tohoto prvku (i dalších), 
je nutné pro omezení pochodu zajistit nižší obsahy síry v intervalu 0,001 až 0,005% [7],[8]. 
Takovou koncentraci lze dosáhnout jen s využitím postupů sekundární metalurgie. Tzn. po 
odpichu z obloukové pece tavenina postupuje další zpracování na pánvové peci a dále na 
vakuovém zařízení, např. VD (Vacuum Degassing). Zařízení umožňuje dobré odsíření, 
dezoxidaci, odplynění a možnost dalšího dolegování. 
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Oceli G20Mn5 a G24Mn6 uvedené v tab. 2.1 jsou velmi často ocelemi pro masivní 
odlitky. Chemické složení je definováno normou a je patrné, že se jedná o nelegovanou 
nebo nízkolegovanou ocel. Jak již bylo uvedeno, pro masivní odlitky jsou požadovány 
nízké obsahy fosforu a síry. Vedle segregací se objevuje nebezpečí výskytu lasturových 
lomů, které zapříčiňují prvky dusík a hliník. Hliník jako hlavní dezoxidační prvek pro 
nízkolegované oceli na odlitky se zpravidla udržuje v rozmezí 0,03–0,06 %. V masivních 
odlitcích je tento interval snížen na hodnoty 0,015–0,025 %. Dále se sníží obsahy plynů, 
jako je dusík i vodík. Snížení obsahu dusíku snižuje riziko výskytu zmiňovaných lomů. Při 
poklesu obsahu vodíku v oceli klesá možnost vzniku bublin a vzniku trhlin během tuhnutí 
a následného zpracování v tuhém stavu. Obsah vodíku v oceli po vakuovém zpracování 
zpravidla nepřesahuje 1,5 ppm [9]. 
Po ukončeném metalurgickém zpracování oceli přebírá kov formovna a probíhá odlévání 
odlitku z pánve se spodní výpustí do pískových forem. Často se tak děje i z několika pánví 
zároveň, protože hmotnost velkých těžkých odlitků přesahuje hmotnost kovu, který lze 
dopravit do formy jednou pánví. Odlévá se téměř synchronizovaně a vtoková soustava je 
navržena tak, aby kov vhodně plnil formu a zaplnil ji v řádu několika minut(max. do 2 
minut). Požadavek je z důvodu použité formovací směsi s pojivem na bázi pryskyřic. Při 
tepelném zatížení dochází k destrukci pojiva a může tedy dojít k deformaci formy. 
Během odlévání a následně tuhnutí a chladnutí odlitku dochází k řadě jevů a k procesům, 
které mají vliv na konečnou kvalitu odlitku. Ohlédneme-li se zpět, zjistíme, že jak 
formovací směsi, tak využití sekundární metalurgie pro výrobu těžkých ocelových odlitků 
omezilo výskyt vad typu bubliny, vycezeniny, vybouleniny a další. V minulosti by tak 
nebyly odlitky schopné plnit dnešní přejímací podmínky. Kvalita nutná k úspěšné 
konkurenceschopnosti zavazuje pracovníky metalurgie a technologie ve slévárně oceli k 
úzké spolupráci při výrobě, návrhu i vývoji odlévaného sortimentu. Nástin procesů a jevů 
probíhajících při tuhnutí ocelového odlitku popisují následující kapitoly. 
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3. CÍLE PRÁCE 
 
 
 
Dizertační práce má za cíl popsat vliv podmínek tuhnutí na výslednou strukturu a segregaci 
vybraných prvků ve vytipovaném masívním odlitku. Dále stanovit jeho strukturu a 
chemickou heterogenitu. Pro sledovaný odlitek pak provést slévárenské simulační výpočty 
v některém z komerčních programů a verifikovat zejména výsledky vypočtených 
makrosegregací se zjištěnými experimentálními daty. 
 
Znění hlavního cíle: 
 
Experimentální verifikace segregací vybraných prvků v masivním odlitku získaných 
numerickou simulací. 
 

 
Výše uvedené cíle zadání byly realizovány za pomoci slévárny Vítkovice Heavy 
Machinery, a.s. (VHM), která odlila experimentální odlitek v rámci výzkumného projektu 
a připravila z něj rovněž vzorek k výzkumu. Numerická simulace byla provedena ve 
spolupráci se společností Mecas Esi, s.r.o. a vlastní práce byla provedena na pracovišti 
odboru slévárenství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. 
 
 
.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 14 - 
 

 

4. TEORETICKÁ ČÁST – TUHNUTÍ TĚŽKÝCH OCELOVÝCH 
ODLITKŮ 

4.1 Krystalizace 

S výjimkou rtuti jsou všechny kovy a jejich slitiny za normální teploty v tuhém skupenství. 
Každý kov, který je roztaven při dostatečně vysoké teplotě, je zcela stejnorodý. Vyskytují 
se v něm pouze nekovové vměstky vzniklé při metalurgickém zpracování případně i z 
vyzdívky tavicí pece. Kromě toho má každý kov nebo slitina kovů v tekutém stavu 
fyzikální vlastnosti ve všech směrech stejné, je tedy látkou izotropní. Změna skupenství 
kapalného na tuhé je u kovů spojena vždy s krystalizací, jejímž výsledkem je zásadní 
změna struktury látky. Tavenina netuhne v celém objemu najednou, ale tuhnutí začíná 
tvorbou krystalizačních zárodků, které narůstají na úkor taveniny. Ta nakonec celá zmizí. 
Jednotlivé vznikající krystaly na se sebe při růstu narážejí, a tím se jejich růst v daném 
směru ukončí. Z toho důvodu jsou jednotlivá zrna nepravidelného tvaru (obr.4.1a,b). 
 

 
 

Obr. 4.1 Růst krystalů v tavenině: a) počátek, b)před ukončením, c) schematické  
 znázornění počátku vzniku krystalu[10] 
 
Krystaly ovšem nerostou ve všech směrech stejně rychle. Rovněž nevzniká ihned plný 
krystal, ale z místa zárodku (nukleace) rostou nejprve tři hlavní osy budoucího krystalu. Na 
těchto hlavních osách narůstají postupně osy vedlejší. Jelikož se v dané fázi útvar podobá 
stromu (řecky dendros), nazývá se dendrit. V poslední fázi krystalizace se vyplňuje prostor 
mezi osami dendritu a vznikají celé krystaly [1],[2], [10]. 
Aby krystalizace mohla nastat, musí být v tavenině zárodek tuhé fáze. Rozlišujeme dva 
druhy zárodků – homogenní a heterogenní. 

 

4.1.1 Průběh nukleace 

O stabilitě tuhé, kapalné nebo plynné fáze rozhodují termodynamické podmínky. Na obr. 
4.2 je znázorněna závislost volné entalpie na teplotě (TS je teplota tavení a TV teplota varu). 
Nad teplotou varu má plynná fáze vyšší hodnotu volné entalpie než tavenina a pod teplotou 
bodu tuhnutí má tuhá fáze menší volnou entalpii než tavenina. Soustava je stabilnější, čím 
nižší je hodnota volné entalpie, tzn., že pod teplotou TS bude stabilní tuhá fáze a pod 
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teplotou TV bude stabilní fází tavenina. Hnací silou, která určuje směr změny skupenství 
při tuhnutí kovů je změna volné entalpie ΔG při přechodu z taveniny do tuhé fáze. Tato 

základní termodynamická podmínka změny skupenství není pro skutečnou teplotu tuhnutí 
dostačující, protože o vlastním začátku fázové změny rozhoduje kinetický faktor. Jestliže 
není v tavenině přítomen zárodek tuhé fáze, je možno dosáhnout vysoké hodnoty 
přechlazení taveniny, aniž by došlo ke krystalizaci. 
 

 
 

Obr. 4.2 Závislost volné entalpie na teplotě při změně skupenství [11] 
 
Mechanizmus krystalizace je charakterizován nukleací (vznikem) stabilních zárodků a 
jejich následným růstem (obr.4.3): 
 

− zárodky (nukleus) jsou počáteční nepatrné objemy nové fáze v tavenině, 

− růst nové fáze je postupné zvětšování zárodků na úkor taveniny. 
 

Nukleace zárodků tuhé fáze je základním procesem krystalizace tuhé fáze z kapalného 
kovu (taveniny). Krystalizační zárodky tuhé fáze vznikají vlivem fluktuace (kolísání) 
teploty a energie: 
 

a) buď spontánně přímo v tavenině–homogenní nukleací, 
b) nebo na již přítomných zárodcích cizí fáze–heterogenní nukleací. 
 

Zárodky tuhé fáze jsou tvořeny shluky atomů, které mají vzájemnou polohu odpovídající 
jejich budoucímu krystalickému uspořádání. 
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Obr. 4.3 Schéma mechanizmu krystalizace [12] 
 
 
 
4.1.1.1 Homogenní nukleace tuhé fáze v tavenině [11] 
 
Předpoklad pro vznik nové fáze při homogenní nukleaci uvažuje o nukleaci bez pomoci 
cizích zárodků.Je-li tavenina přechlazená (její teplota je nižší než Tm), existuje možnost, že 
vzniklý zárodek se stane termodynamicky i kineticky stabilní a začne růst krystal.  
Změnu volné entalpie soustavy při vzniku krystalizačních zárodků tuhé fáze v tavenině 
během tuhnutí určuje obecná rovnice dle 1. věty termodynamické, která je vyjádřena 
vztahem (4.1) a je hnací silou, která určuje směr změny skupenství. 
 

ΔGV = ΔH-TS ΔS                                                                    (4.1) 

 

kde ΔH je změna entalpie při tuhnutí, 
 ΔS je změna entropie při tuhnutí, 
 TS  je teplota fázové přeměny. 
 
 
Při zanedbání teplotní závislosti entalpie a entropie na začátku krystalizace při teplotě TS a 
další úpravě rovnice (4.1) dostaneme pro změnu volné entalpie rovnici 
 

∆GV=
L∆T
TS

                                                                           (4.2) 

 
kde ΔT je přechlazení taveniny, L je skupenské teplo tuhnutí. 
 
Při homogenní nukleaci uvažujeme, že se v tavenině vytvoří zárodek tuhé fáze ve tvaru 
koule o poloměru r. Tvorba tohoto zárodku v tavenině souvisí s celkovou změnou volné 

entalpie ΔG podle rovnice 

 

ΔG=
4

3
πr3∙∆GV+4πr2 · σLK                                                            (4.3) 

 
kde σLK je povrchové napětí mezi taveninou a zárodkem. 
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Pro poloměr zárodku kritické velikosti rk platí vztah odvozený diferenciací rovnice (4.3) 
 

rk=
2σLK

∆GV
                                                       (4.4) 

 
dosazením rk do rovnice (4.3) dostaneme 
 

∆G*=
16πσLK

3 TS
2

3(L∆T)2                                                (4.5) 

 
kde ΔG* je volná entalpie potřebná pro vznik homogenního zárodku. 
 
Závislost velikosti kritického zárodku na přechlazení dostaneme, dosadíme-li do rovnice 

(4.4) za změnu volné entalpie ΔGV výraz z rovnice (2), potom  

 

rk=
2σLKTS

L∆T
               (4.6) 

 

 
 
 
 
 

Zárodek kritické velikosti je tedy v rovnováze s taveninou. Jestliže dojde ke zvětšení 
poloměru zárodku, bude růst. Při poklesu poloměru zárodku pod hodnotu rk se zárodek 
rozpustí. Z obr. 4.4 je patrné, jak se velikost zárodku zmenšuje s přechlazením ΔT. 
Současně z něj vyplývá, že zmenšování velikosti zárodku znamená snižování volné 
entalpie, tzn., že zárodky kritické velikosti mají sklon k rozpouštění v tavenině. Jakmile 
zárodek přesáhne kritickou hodnotu poloměru rk, dochází k přechodu dalších atomů do 
tuhé fáze. Pro stabilní růst zárodku je nutné, aby jeho volná entalpie s růstem velikosti 
objemu stále klesala. Na obr.4.5 je závislost rychlosti tvorby homogenních zárodků na 
přechlazení. V taveninách kovů je vzrůst zárodku tak rychlý, že jej nelze experimentálně 
přímo určit.  

Teorie homogenní nukleace popisuje nukleační procesy probíhající při vysokém 
podchlazení kapaliny (asi při 0,8 Tm), při tzv. spontánním tuhnutí. V technických 

Obr. 4.5 Počátek růstu homogenního 
zárodku v závislosti na přechlazení [11], 
N rychlost nukleace 

Obr.4.4 Závislost velikosti poloměru 
homogenního zárodku na přechlazení [11] 
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kapalinách, k nimž se řadí i taveniny na bázi železa, se homogenní nukleace neuplatňuje 
právě pro vysoká přechlazení vůči rovnovážné teplotě likvidu. 
 

4.1.1.2 Heterogenní nukleace tuhé fáze v tavenině [9], [11], [13] 

Heterogenní nukleace se uskutečňuje v reálných kapalinách(taveninách). Zárodky 
krystalů se tvoří na tuhých částicích, které se vyskytovaly v tavenině před dosažením jejího 
kritického přechlazení. Tento způsob tvorby zárodků nové fáze v tavenině může probíhat 
nejen na cizích částicích (endogenní a exogenní vměstky, ulomené dendrity), které jsou v 
tavenině, ale také na površích, s nimiž je tavenina v kontaktu. Těmito povrchy bývají často 
např. písková forma, keramická forma či kovová kokila ad. 

Heterogenní nukleace je snazší a nastává při mnohem menší hodnotě přechlazení 
(obr. 4.6). Je to přibližně 0,02TS, čili hodnota je asi 10krát menší, než je tomu u nukleace 
homogenní. Energie potřebná pro vznik zárodků je nižší, neboť při existenci heterogenních 
částic v tavenině či povrchů forem a kokil vstupuje vliv mezifázových napětí mezi 
taveninou, cizí částicí a vznikajícím zárodkem. Rovnice energie je dána vztahem 

 

𝐺𝐺∗ = 4𝜋𝜋𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿
3 �2−3 cos 𝛼𝛼+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3𝛼𝛼�

3∆𝐺𝐺𝑉𝑉
2                                                                  (4.7) 

 
Na obr. 4.7 je graficky znázorněn vliv úhlu smáčivosti α mezi vznikajícím krystalem 

na cizím zárodku a tímto zárodkem v tavenině. 
 

 
 

Obr.4.6 Závislost růstu homogenního a heterogenního 
zárodku na přechlazení[3] 
 
 
 
Při úhlu α=180° vznikající krystal nesmáčí heterogenní zárodek a rovnice (4.7) přejde na 
vztah (4.5). Tento úhel je mezním případem heterogenní nukleace. 
 

Obr. 4.7 Schéma růstu 
heterogenního zárodku [3] 

σLK – povrchové napětí mezi 
taveninou a krystalem; σLZ– 

povrchové napětí mezi taveninou a 
heterogenním zárodkem; σKZ– 

povrchové napětí mezi krystalem a 
heterogenním zárodkem 
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Je-li úhel(viz obr.4.8): 
 
 α=180° →ΔGheter = ΔGhomog , heterogenní zárodek je zcela nesmáčivý, 

  0<α< 180°→ΔGheter<ΔGhomog , heterogenní zárodek je částečně smáčivý, 

 α =0°→ΔGheter = 0 (extrémní případ, krystalizace by mohla probíhat bez 

podchlazení). 
 

Při druhém krajním případu heterogenní nukleace nabývá úhel α=0°, tento stav je extrémní 
případ, kdy by krystalizace mohla probíhat bez podchlazení, tj. nastává homogenní 
nukleace. 
 

.  
Obr.4.8 Vliv úhlu α na adhezi tuhé fáze S k podložce P[13] 

 
Čím lépe je zárodek taveninou smáčen, tím menší energie je potřebná k růstu kovu na 
zárodku [14]. Zejména v technických slitinách má vznik zárodků a jejich růst značný 
význam. Při výrobě ocelových odlitků a ingotů se používá řada technologických přísad 
(očkovadel), které vytvářejí heterogenní zárodky. Zjemňují tak dendritickou strukturu a 
primární zrno. Stejně tak při výrobě litiny či slitin neželezných kovů se užívá očkování 
nebo přídavky látek krystalicky podobných s velkou smáčivostí. Výsledky účinnosti 
zjemňování zrna přisazením těchto látek lze nalézt v mnoha publikacích, např.[15], [16], 
[17],[18]. 
 
 
4.1.1.3 Stabilita fázového rozhraní tavenina - tuhá fáze a  růst krystalů 

 Struktura ztuhlého kovu je závislá na podchlazení, je však také ovlivněna teplotním 
gradientem v tavenině před frontou tuhnutí. Při kladném teplotním gradientu je fronta 
tuhnutí rovnoměrná a postupuje dopředu, tj. do kapaliny jako celku. Kladný teplotní 
gradient je charakteristický protuhnutí čistých kovů (obr.4.9a). Toto fázové rozhraní tuhá 
fáze – kapalina je rovinné. Záporný (negativní) teplotní gradient je charakteristický pro 
konstituční (koncentrační) přechlazení vyskytující se u slitin(obr.4.9b). Jak bylo zmíněno 
výše, vlivem příměsí má fázové rozhraní tuhá fáze – kapalina dendritickou povahu. 
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a)                                                                       b) 

 
Obr. 4.9 a) Postup izotermické roviny v čistém kovu [11];b) vliv rozvětvené struktury 
následkem vytvoření záporného teplotního gradientu před krystalizační rovinou [11] 

 
 Při negativním teplotním gradientu může být skupenské teplo tuhnutí ΔH (latentní 

teplo) odváděno jak kapalnou, tak i tuhou fází. Část krystalu, která potom vystupuje 
hlouběji do taveniny o nižší teplotě, roste rychleji než okolní část. To vede k přednostnímu 
růstu ve směru os označovaných jako primární. V okolí primárních os se zvyšuje teplota 
taveniny uvolněným skupenským teplem tuhnutí. To zpomaluje původní rychlost růstu 
primární osy. Nerovnoměrné teplotní pole tak umožňuje vznik sekundárních os a os 
vyšších řádů. Vznikající krystal má pak tvar stromečku označovaného jako dendrit (obr. 
4.10) [12]. 
 
 

 

Obr. 4.10 Dendrity [12] 

 

 
Na následujícím schématu obr. 4.11 je uveden vliv stupně přechlazení na tvar rozhraní 
mezi krystaly. 
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Obr. 4.11 Rozhraní mezi krystaly[13] 

 
Vznik a velikost oblasti přechlazené taveniny způsobuje nestabilitu krystalizace a je u 
reálných slitin podmínkou vzniku rozvětvených struktur buněčného a dendritického typu – 
viz obr. 4.12 [13], [19]: 

 
Obr. 4.12 Vztah velikosti koncentračního přechlazení (oblast mezi TR a TL) k morfologii 
růstových struktur, TR – průběh reálné teploty v tavenině, TL – průběh rovnovážné teploty 
likvidu, x– vzdálenost od fázového rozhraní směrem do taveniny [20] 
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Rovinný (hladký, planparalelní) povrch rozhraní se může vyskytovat pouze při velkém 
teplotním gradientu v tavenině a při krystalizaci velmi čistých kovů a při 
izotropní atomární kinetice růstu.  

 
Vrstevnatý (stupňovitý) povrch se objevuje při anizotropní atomární kinetice růstu, která se 

vyskytuje u kovů s rozdílnou polohou atomů v různých krystalografických 
směrech nebo za přítomnosti cizích atomů s přednostní absorpcí na některých 
rovinách krystalů. 

 
Buněčný (difuzní) povrch rozhraní vzniká při koncentračním přechlazení vyvolaném 

nahromaděním atomů cizích příměsí před čelem krystalizační fronty. Na 
fázovém rozhraní vznikají ojedinělé nepravidelné výstupky, které již při malém 
koncentračním přechlazení vedou ke vzniku buněk nepravidelného tvaru. Dalším 
zvětšením koncentračního přechlazení se na krystalizační frontě tvoří buňky 
pravidelného hexagonálního tvaru. 

 
Dendritický (rozvětvený) povrch fázového rozhraní vzniká při dostatečně vysokých 

koncentračních rozdílech v obsahu příměsí v krystalizující látce, při plochém 
teplotním gradientu. Na krystalizační frontě se tvoří výstupky s přednostní 
orientací růstu a s malým poloměrem zakřivení, které pronikají jako dendritické 
buňky do taveniny. Se zvyšujícím se koncentračním přechlazením vznikají 
sférické, rovnoosé a dlouhoosé dendrity a kašovité dendrity dvoufázového 
pásma. Mezi těmito výstupky rostoucích dendritických os do taveniny zůstává 
uzavřen poměrně značný podíl odmíšené matečné taveniny (segregát) obohacené 
o příměsi s kef < 1(viz kap.4.1.1.3). Kromě čelního růstu se uplatňuje i boční růst, 
přičemž dochází ke známému větvení dendritů prorůstajících taveninou. 
Nedojde-li k výraznějšímu bočnímu větvení, vznikají na rozhraní rostoucím 
proti směru odvodu tepla, tedy směrem od ochlazující stěny kokily do taveniny 
dlouhoosé kolumnární dendrity.  

 

 
Výsledkem zejména dendritického růstu (ale i buněčného) je vznik heterogenity 
chemického složení, která je v metalurgii známá jako dendritická mikrosegregace. Je 
zřejmé, že při pomalých přechlazeních vzniká rovinná, následně pak buněčná struktura. 
Dendrity vznikají až při vysokých stupních přechlazení. Závislost typu rozvětvení 
struktury na obsahu příměsí, teplotním gradientu a rychlosti krystalizace a také tvar 
různých stupňů přechodu od hladké roviny tuhnutí až ke vniku buněčné struktury je 
znázorněn na obr. 4.13[11]. 
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                                                a)            b) 

 
Obr. 4.13 a) Závislost typu rozvětvení struktury na obsahu příměsi, teplotního gradientu a 
rychlosti krystalizace; b) tvar různých stupňů přechodu od hladké roviny tuhnutí až po 
vznik buněčné [11] 

 
 
Jak bylo popsáno výše, dendrit vzniká jen za určitých podmínek krystalizace z roztoku 
(taveniny). Jako první provedl popis vzniku ocelového dendritu D.K. Černov v roce 1868. 
Podrobným chováním dendritů a primárního zrna se zabýval N. Chvorinov ve své knize 
[21]. Na základě podrobného zkoumání a jejich porovnáním zjistil, že je nesprávné hledat 
přímou souvislost mezi dendritickou strukturou a primárním zrnem, jak jsou vidět po 
naleptání. Souvislost lze hledat jen u ocelí, které neprocházejí fázovými změnami 
(austenitické oceli) [11], [21]. 
Základní podmínka dendritického růstu krystalů je existence vrstvy přechlazené taveniny 
před mezifázovým rozhraním. Tato vrstva vzniká v ocelovém ingotu či odlitku v podstatě 
ihned na začátku krystalizace následkem segregace příměsí, hlavně uhlíku, fosforu a síry, 
které způsobí snížení teploty likvidu oceli obohacené příměsmi. V tavenině tak vznikne 
negativní teplotní gradient. Snaha o vyrovnání tepelného gradientu vede ke vzniku 
dendritické struktury.Ocel obsahuje kromě uhlíku řadu doprovodných prvků, které 
zakrátko vytvoří široké pásmo konstitučně přechlazené taveniny oceli, v němž je rychlost 
krystalizace vysoká. U oceli tak nevznikají přechodové struktury. 
V reálných podmínkách (obr. 4.14) obsahuje povrchová oblast odlitku nahodile 
orientované krystaly (globulity). Tato povrchová oblast obvykle nazývaná jako licí kůra 
má v důsledku rychlého ochlazování jiné mechanické vlastnosti než střední oblast odlitku. 
N oblast licí kůry navazuje oblast protáhlých kolumnárních krystalů, jejichž hlavní osy 
jsou rovnoběžné se směrem maximálního odvodu tepla z odlitku a mají typický dendritický 
charakter. Ve středu odlitku se nachází oblast rovnoosých globulitických (polyedrických) 
krystalů. U odlitků nejsou tyto typy struktury vždy pozorovatelné. Např. vlivem odvodu 
tepla z formy může být struktura odlitků tvořena jen z kolumnárních krystalů, které se 
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stýkají v tepelné ose (transkrystalizace), nebo naopak je celá struktura rovnoosá. Zjemnění 
zrna lze dosáhnout dalšími zásahy do tuhnutí, např. očkováním nebo rušenou krystalizací 
působením vnějších sil (vibrace, ultrazvuk atd.) [22]. 
 
 

 

Obr. 4.14 Schéma nejčastějších krystalizačních zón v makrostruktuře [24] 

 
V technických slitinách dochází po primární krystalizaci k fázovým přeměnám v tuhém 
stavu, k tzv. překrystalizaci, které rovněž ovlivňují konečnou strukturu odlitků (např. 
přeměna feritu v austenit při poklesu teploty). 
 

4.2 Segregace  

Strukturu slitin v rovnovážném stavu je možné posoudit na základě jejich rovnovážného 
diagramu.Během tuhnutí kovů a slitin litých materiálů za obvyklých podmínek 
ochlazování dochází k významným odchylkám od rovnovážného způsobu krystalizace. 
Nejběžnější základní odchylkou proti rovnovážnému stavu je vznik chemické 
nestejnorodosti, tj. chemické heterogenity –nerovnoměrného rozložení přísadových prvků 
ve slitině. Prvky jak základní, tak doprovodné a příměsi mohou segregovat.Při tuhnutí 
(krystalizaci) je rozdílná rozpustnost přísady v tuhé a kapalné fázi, kdy krystalizující fáze 
má v průběhu tuhnutí jiné chemické složení než tavenina. Tavenina se v průběhu tuhnutí 
obohacuje přísadou. Na mezifázovém rozhraní rostoucí krystal – tavenina zůstává 
zachována vrstva taveniny obohacená přísadou v celém průběhu krystalizace, neboť odvod 
tepla je zpravidla rychlejší než difuze přísady v tavenině [1], [2], [11], [12]. 
 Dendrit rostoucí v tavenině má odlišné složení než okolní tavenina a jeho 
krystalizace je umožněna difuzí, která se v tuhnoucí tavenině uskutečňuje značnou 
rychlostí. Krystalizace tohoto druhu je známá jako krystalizace selektivní. Selektivní 
krystalizací vzniká struktura projevující se značnou nehomogenitou označovanou ve starší 
literatuře jako dendritické odmíšení nebo také segregace. V literatuře se používají pro 
jeden jev oba termíny, tedy odmíšení i segregace. V předložené práci má přednost termín 
segregace. Při tomto jevu tedy dochází k rozdílům chemického složení v objemu kovu. 
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Dendritická segregace je výraznější při rychlejším průběhu difuze v tavenině během 
krystalizace. Jelikož difuze záleží na teplotě a času, je dendritické odměšování tím 
výraznější, čím větší je rozmezí tuhnutí (vzdálenost mezi solidem a likvidem) a čím větší 
je rychlost chladnutí, která závisí na celkové hmotě odlité slitiny a dalších okolnostech. Se 
vzrůstajícím intervalem tuhnutí vzrůstá obvykle i rozdíl koncentrací kapalné a tuhé fáze, 
které jsou během krystalizace v rovnováze. Po ztuhnutí se heterogenita vyvolaná 
dendritickým odmíšením do určité míry vyrovnává difuzí, která probíhá nejrychleji těsně 
pod teplotou solidu. Za nižších teplot se značně zpomaluje, proto lze pomalým 
ochlazováním dendritické odmíšení podstatně zmírnit. Někdy se segregace jeví jako velmi 
stabilní a její odstranění je značně obtížné až nemožné [1], [12], [21]. 
Segregace je tedy v podstatě rozdíl koncentrace přísady(složky) v tuhé fázi a tavenině. Je 
to vada homogenity a struktury odlitku, která vzniká selektivním tuhnutím slitin 
(krystalizace) s větším intervalem tuhnutí, zejména u ocelí. Segregaci nelze skoro žádným 
způsobem zabránit a popsané skutečnosti se vyskytují často u těžkých masivních 
odlitků,které mají velkou tloušťku stěny a tuhnou v řádu desítek hodin. O rozsahu 
segregace podává hlavní informaci rovnovážný rozdělovací koeficient ko uvažované složky 
přítomné ve slitině. 
 

4.2.2 Mikrosegregace 

Výše popsaný jev nazývaný segregace nebo také dendritická segregace oceli se týká 
mikroobjemů, v tomto případě ji nazýváme mikrosegregací. Studium mikrosegregace je 
základem pro vysvětlení rozdílů chemického složení oceli v makroskopických objemech. 
Mikrosegregace má velký vliv na kvalitu lité a tvářené oceli a její rozsah je závislý na 
chemickém složení taveniny a kinetice krystalizace. Je to základní proces vzniku 
heterogenita oceli, který je možno do určité míry ovlivňovat metalurgicky, technologií 
výroby a odléváním. Dokonalé homogenity ocelového výrobku však dosáhnout nelze [25], 
[26] 
Rozsah mikrosegregace velmi závisí na podmínkách krystalizace. Základní přehled 
charakteristik některých technologií dává tab. 4.1 [25].  

 
Tab. 4.1 Typické parametry krystalizačních procesů [27] 

Typ 
Rychlost 

ochlazování[K/s] 
Teplotní 

gradient[K/mm] 

Rychlost 
rozhraní 
[mm/s] 

Charakteristická 
délka [mm] 

Ingot 0,008 0–0,25 0,04–0,25 – 
Plynulé odlévání  

povrch 70 100 0,5 0,08 
střed 5 9 0,08 0,2 

Předvalek  
povrch  20 50 2 0,05 

střed 0,2 5 0,05 0,1 
Laserové svařování 105 – – 0,0005 
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Hodnoty v tabulce jsou pouze orientační vzhledem k rozsahu podmínek, které mohou 
existovat v každém daném procesu, např. důsledkem mikrosegregace je u odlitků tvorba 
zejména sulfidických vměstků II. typu (obr.4.15). Tyto vměstky se vylučují až na konci 
tuhnutí a jsou podmíněny segregací síry a manganu do mezidendritických prostor Jejich 
morfologie je tak určena prostorovými podmínkami mezi dendrity při závěru tuhnutí. 
 

 

Obr. 4.15 Sulfid II. typu po hranicích zrn 
 
4.2.2.1 Rovnovážné rozdělovací koeficienty [11], [19], [ 25] 
 
Ve všech mikrosegregačních teoriích hrají důležitou roli rozdělovací koeficienty, které 
definují termodynamická omezení pro rozdělení příměsí. Většina dostupných dat 
koeficientů je tabelována zejména pro binární systémy slitin a předpokladem je jejich 
nezávislost na teplotě a koncentraci. Jsou tedy konstantní. Pro multikomponentní systémy, 
kam patří slitiny železa, není zatím dostatek přesných dat. 
Základní kritickou fyzikální veličinou při studiu rozdělení příměsi během procesu tuhnutí 
slitin je rovnovážný rozdělovací koeficient k0. Ten hraje důležitou roli ve všech 
mikrosegregačních teoriích tím, že definuje termodynamická omezení pro rozdělení 
příměsi. 
 
Rovnovážný rozdělovací koeficient k0 prvku i je obecně definován poměrem dvou fází 
 

k0(i)=
CS(i)
CL(i)

      (4.8) 

 
kde CSa CL jsou koncentrace prvku i (příměsi) v tuhé a tekuté fázi, jestliže tyto dvě fáze 
jsou v rovnováze při dané teplotě. Čím více se blíží hodnota k0 k jedné, tím menší je 
segregace. Předpokladem pro vyjádření rovnovážného rozdělovacího koeficientu je znalost 
rozpustnosti prvků v tekuté a tuhé fázi. Vzájemná rozpustnost bývá znázorněna graficky v 
rovnovážných diagramech slitin. Na obr. 4.16 je schematicky znázorněna část 
rovnovážného binárního diagramu slitiny eutektického typu, ve kterém příměsový prvek 
snižuje teplotu tání TL základní složky.  
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Obr.4.16 Schematické znázornění části  binárního 
diagramu slitiny eutektického typu (k0<1) [21] 
 
 
 Z tohoto typu diagramu je pak rovnovážný koeficient dán izotermickým poměrem 
koncentrace příměsi na křivce solidu CS a ke koncentraci příměsi na křivce likvidu CL. Dle 
křivek v rovnovážném diagramu, může rovnovážný rozdělovací koeficient dle rovnice 
(4.8) nabývat hodnot větších než 1 nebo menších než 1. Vzhledem k tomu, že příměsi slitin 
železa jsou převážně eutektického typu, jsou rozdělovací koeficienty u těchto slitin menší 
než 1. Polohy křivek solidu a likvidu jsou pro každou příměs charakteristické a rozdělovací 
koeficient tedy bude pro každou látku charakteristikou jejich segregační schopností při 
primární krystalizaci. Obr. 4.17 znázorňuje řadu vybraných rovnovážných rozdělovacích 
koeficientů a je z něj zřejmé, že extrémně silně segregujícími prvky jsou kyslík, bor, síra, 
fosfor a uhlík [9], [11]. Uhlík je uveden 2× pro různé hodnoty koncentrací. Podle hodnoty 
rozdělovacího koeficientu lze predikovat, jaký sklon k segregaci bude prvek mít. 
 

Prvky, pro jejichž rovnovážný rozdělovací koeficient platí ko< 0,2, lze pokládat za 
extrémně silně segregující. 
 

Prvky, pro jejichž rovnovážný rozdělovací koeficient platí ko< 0,5, lze pokládat za silně 

segregující. 
 
Rovnovážný rozdělovací koeficient k0 platí jen při rovnovážných podmínkách, které však 
při dendritické krystalizaci reálných slitin nejsou splněny. Zde se uplatňuje vliv omezené 
difuze v tavenině a tuhé fázi, typ dendritické struktury a velikost konvekčních proudů v 
tavenině, které mají významný vliv na rozsah segregace při postupu krystalizační fronty. 

Obr. 4.17 Rovnovážné rozdělovací             
koeficienty pro vybrané prvky [11] 
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Segregace příměsí je ovlivněna také rychlosti tuhnutí. Proto byl zaveden pojem 
mezifázového rozdělovacího koeficientu k*, který vyjadřuje rozdělení prvku mezi tekutou a 
tuhou fázi v závislosti na rychlosti krystalizace, difuzivitě prvku a pohybu taveniny [11], 
[19], [25]. 
Mezifázový rozdělovací koeficient popisuje kinetiku krystalizace na mezifázovém rozhraní 
a je dán poměrem skutečné koncentrace prvku v tuhé fázi a v tavenině na mezifázovém 
rozhraní stanovené podílem CS/Cm. Hodnota koeficientu zahrnuje také vliv koncentrace 
dané příměsi na změnu teploty tuhnutí rostoucího krystalu. Pfann [28] formuloval rovnici 
pro koncentraci příměsi ve ztuhlé tavenině při jednosměrném tuhnutí v závislosti na 
rozdělovacím koeficientu a množství ztuhlé taveniny od povrchu: 
 
 

CS=k∙C0�1-g�
�k*-1�

      (4.9) 

 
 
kde je 
 
CS  – koncentrace příměsi v tuhé fázi, 
C0  – koncentrace původní příměsi tavenině, 
g – poměrná část ztuhlého kovu k celkovému množství taveniny na počátku tuhnutí, 
k* – mezifázový rozdělovací koeficient. 
 
 
Rovnice (4.9) je v platnosti jen tehdy, jestliže v tavenině dochází k dokonalému 
promíchávání příměsi. Difuze v tuhé části se zanedbává. V případě, že v tavenině 
nedochází k plnému vyrovnání koncentrace příměsi v tavenině, rovnice (4.9) neplatí. 
S rostoucí intenzitou míchání se koncentrace příměsi v tavenině na mezifázovém rozhraní 
zvyšuje. Stejně tak s rostoucí rychlostí posuvu mezifázového rozhraní je příměs vytěsněná 
před krystalizační frontou větší. Před rovinou krystalizace tak vzniká difuzní vrstva o 

tloušťce δ, která má jinou koncentraci atomů příměsi než okolní tavenina. Pro tento popis 

tuhnutí taveniny odvodili J.A. Burton a kol.[29] z rychlosti tuhnutí v a hodnoty součinitele 
difúze D vztah mezi rovnovážným a efektivním rozdělovacím koeficientem vyjádřený 
rovnicí 
 

kef=
k0

k0+�1-k0�e-vδ/D
      (4.10) 

 
 

kde  v je rychlost tuhnutí [cm/s],  
 δ je tloušťka vrstvy před mezifázovým rozhraním [cm], 
 D je difuzní koeficient příměsi v tavenině [cm2/s]. 
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Efektivní rozdělovací koeficient kef je definován poměrem koncentrací příměsi v tuhé a 
tekuté fázi CS/CL 

 

 

kef=
𝐶𝐶𝑆𝑆
𝐶𝐶𝐿𝐿

  po dosazení za CS = k*·Cm  platí      

 (4.11) 
 
 

kef=
k∙Cm

CL
          

 (4.12) 
 
 

V rovnicích (11) a (12) je k* tzv. mezifázový rozdělovací koeficient a Cm koncentrace 
příměsi na fázovém rozhraní; koncentrace CS, CL, Cm jsou nerovnovážné a nejsou totožné 
se stejnými symboly v rovnici (8). 
 
 
Nejlépe znázorňuje vzájemné vztahy mezi koncentrací příměsi v tavenině a tuhé fázi 
obr.4.18. První případ na obr. 4.18a vyobrazuje podmínky dokonale rozdělené příměsi v 
tavenině při jejím dokonalém míchání. Koncentrace příměsi v tavenině CL je stejná, ovšem 
vyšší než v původní koncentrace C0 před začátkem tuhnutí. Naopak koncentrace CS je nižší 
než původní koncentrace a bude dána součinem kef C0. Jestliže se atomy budou pohybovat 
vlivem difuze (obr. 4.18b), utvoří se před mezifázovým rozhraním difuzní vrstvička o 
tloušťce δ s velkým koncentračním gradientem. Ve vzdáleném místě od mezifázového 
rozhraní odpovídá koncentrace příměsi v tavenině CL počáteční koncentraci C0. Na 
mezifázovém rozhraní je koncentrace Cm daná poměrem C0/kef nejvyšší. Od této špičky 
klesá koncentrace příměsi v tavenině do vzdálenosti δ0 na hodnotu danou poměrem Cm/e. 
Hodnota veličiny vzdálenosti δ0 je závislá na poměru difuzního koeficientu a rychlosti 
krystalizace D/v. Poslední případ, kdy se v tavenině uplatňuje jak difuze, tak konvekce, 
poklesne koncentrace příměsi v difuzní vrstvě a zároveň se zvýší koncentrace příměsi v 
tavenině CL. 
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Obr. 4.18 Rozdělení příměsi v tavenině a ztuhlé části: a) bude-li dokonalé 
rozdělení příměsi v tavenině, b) bude-li se koncentrace v tavenině vyrovnávat jen 
difuzí, c) dojde-li k vyrovnání koncentrace v tavenině difuzí a prouděním [11], [25] 

 
 
Rozhodujícím činitelem pro rozdělení příměsi v tuhé fázi a tavenině před mezifázovým 
rozhraním je poměr rychlosti difuze a rychlosti tuhnutí [11]. Tloušťka difuzní vrstvy se 
mění podle intenzity míchání taveniny. Při dokonalém míchání bude δ=0 a efektivní 
koeficient kef se bude rovnat rovnovážnému koeficientu k0 [11], [25]. 
Tento stav by však neměl nastat, jelikož platí, že pro každé proudění, ať už laminární, nebo 
turbulentní, se rychlost proudění na rozhraní blíží k nule. V oblasti mezifázového rozhraní 
lze tedy očekávat laminární proudění, kde jeho rychlost je velmi nízká a uplatňuje se 
přenos příměsi výhradně difuzí. Velice pravděpodobný je vznik difuzní vrstvy, který u 
ocelí činí 0,02 až 0,04 mm [11], [25]. 
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4.2.2.2 Modelování mikrosegregace 
 
Segregace příměsí při krystalizaci kovu je natolik složitý děj, že jej nelze popisovat jen 
rozdělovacími koeficienty. Od poloviny 20. století do současnosti bylo rozpracováno 
mnoho odlišných přístupů, avšak žádný z nich dosud nepřinesl jednotný teoretický model, 
který by popisoval tento složitý heterogenní děj jako celek. Většinou vychází z 
omezujících podmínek. Obsáhlejší teoretické řešení vyžaduje přesné sledování na 
krystalizační frontě během tuhnutí slitiny. Posouzení mikrosegregace vyskytující se při 
tuhnutí slitiny je taktéž důležité, protože má vliv na mechanické vlastnosti. Pojem 
přerozdělení rozpuštěné látky lze uvažovat i v mikroměřítku. Jestliže uvažujeme 
mikroobjemový prvek, probíhající od středu dendritu do středu mezidendritické oblasti 
(obr. 4.19), a dále předpokládáme, že zakřivení rozhraní tekuté a tuhé fáze je rovinné, lze 
použít rovnice pro přerozdělení rozpuštěné látky pro vyhodnocení mikrosegregace. 
 

 

 
 
Obr.4.19 Schematický nákres mikroobjemu pro výpočet přerozdělení látky při tuhnutí [30] 
 
 
Vzhledem k tomu, že geometrie dendritu je poměrně složitá, začínají všechny dosud 
vyvinuté modely tím, že uvažují zjednodušený objemový prvek, přes který provádí 
výpočty (obr. 4.20). Souhrn hlavních předpokladů používaných v některých analytických 
modelech je uveden v tabulce 4.2. Kvantitativní vyhodnocení míry mikrosegregace lze 
provést pomocí některých rovnic(dříve používaných pro makrosegregaci). Základní 
rovnice pro mikrosegregační modely jsou uvedeny v tab. 4.3. 
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Obr.4.20 Schematické znázornění modelů pro mikrosegregace [30] 

 
 
Tab.4.2 Hlavní předpoklady použité v mikrosegregačních modelech [25] 

Model 
Geometrie 
dendritů 

Difuze v 
solidu 

Difuze v 
likvidu 

Rozdělovací 
koeficient 

Růst 
dendritů 

Hrubnutí 

Rovnovážný 
bez 

omezení 
úplná úplná proměnný 

bez 
omezení 

ne 

Scheil (1942) 
bez 

omezení 
žádná úplná konstantní 

bez 
omezení 

ne 

Brody–
Flemings(1966) 

bez 
omezení 

neúplná úplná konstantní 
bez 

omezení 
ne 

Clyne–Kurz 
(1981) 

bez 
omezení 

pomocí 
splinů 

úplná konstantní 
bez 

omezení 
ne 

Ohnaka (1986) 
lineární, 

sloupcová 
pomocí 

kvadr. rce 
úplná konstantní parabolický ne 

Kobayashi (1988) sloupcová omezená úplná konstantní lineární ne 
Nastac–Stefanescu 

(1993) 
sloupcová, 
rovnoosá 

omezená omezená proměnný 
bez 

omezení 
ano 

 
 
Nejstarší z výpočetních modelů je Scheilův model vyvinutý v roce 1942, který může být 
použit pro výpočet mikrosegregace, je-li difuzivita v tuhé fázi velmi malá. Nicméně difuze 
rozpuštěné látky může ovlivnit mikrosegregaci výrazněji a zejména na konci tuhnutí. U 
Scheilova modelu se vycházelo z předpokladu, že dochází k dokonalé difuzi příměsi v 
tavenině a neuvažuje se difuze tuhé fázi. Nepředpokládá se ani tvorba difuzní vrstvy a 
množství příměsi, které se po ztuhnutí části taveniny vyloučí do zbylé taveniny, se v jejím 
celém objemu dokonale rozmísí. Při pohledu na rovnici (tab.4.3) vidíme, že na konci 
tuhnutí pro (gS= 1) predikuje pro zbytkovou taveninu CS=∞ maximální koncentraci 
příměsi, což není při tuhnutí slitin splněno, jelikož je zde dosaženo určité mezní 
koncentrace. Tento model je omezen pro případ limitního množství zbytkové taveniny 
nebo koncentrace krystalů, kdy se koncentrace příměsmi limitně blíží k nekonečnu. 
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Tab. 4.3 Přehled základních mikrosegregačních modelů 

Model Rovnice 

Rovnovážný 𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶0/[(1− 𝑔𝑔𝑆𝑆) + 𝑘𝑘 ∙ 𝑔𝑔𝑆𝑆] 

Scheilův (1942) 𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶0(1− 𝑔𝑔𝑆𝑆)𝑘𝑘−1 

Brody–Flemings (1966) 
𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶0[1 − (1 − 2 ∝ 𝑘𝑘)𝑔𝑔𝑆𝑆](𝑘𝑘−1)/(1−2∝𝑘𝑘) 

kde  
∝= 4𝐷𝐷𝑆𝑆𝜃𝜃/𝛼𝛼2 

Clyne–Kurz (1981) 
𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶0[1− (1 − 2Ω𝑘𝑘)𝑔𝑔𝑆𝑆](𝑘𝑘−1)/(1−2Ω𝑘𝑘) 

kde 
Ω =∝ [1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−1/∝)] − 0,5𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−1/2 ∝) 

Ohnaka (1986) 
𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶0[1 − (1 − 2β𝑘𝑘)𝑔𝑔𝑆𝑆](𝑘𝑘−1)/(1−2β𝑘𝑘) 

kde 
β = 2𝛾𝛾/(1 + 2𝛾𝛾)𝛾𝛾 = 8𝐷𝐷𝑆𝑆𝜃𝜃/𝛼𝛼2 

Kobayashi (1988) 

𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶0𝜉𝜉(𝑘𝑘−1)/(1−2β𝑘𝑘){1 + Г[0.5(𝜉𝜉−2)− 2(𝜉𝜉−1 − 1) − ln 𝜉𝜉]} 
kde 

𝜉𝜉 = 1 − (1 − 𝛽𝛽𝑘𝑘)𝑔𝑔𝑆𝑆 
Г = 𝛽𝛽3𝑘𝑘(𝑘𝑘 − 1)[(1 + 𝛽𝛽)𝑘𝑘 − 2](4𝛾𝛾)−1(1− 𝛽𝛽𝑘𝑘)−3 

Nastac–Stefanescu 
(1993) 

𝐶𝐶𝑆𝑆 = 𝑘𝑘 ∙ 𝐶𝐶0 �1−
(1 − 𝑘𝑘)𝑔𝑔𝑆𝑆

1 − (𝑚𝑚 + 1) �𝑘𝑘𝐼𝐼𝑆𝑆
(𝑚𝑚+1) + 𝐼𝐼𝐿𝐿𝑚𝑚+1�

� 

kde 

𝑔𝑔𝑆𝑆 = �𝑅𝑅∗/𝑅𝑅𝑓𝑓�
𝑚𝑚+1

 

𝐼𝐼𝑆𝑆
(1) =

2𝑔𝑔𝑆𝑆
𝜋𝜋2 �

1
(𝑛𝑛 − 0,5)2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �

(𝑛𝑛 − 0,5)𝜋𝜋
𝑔𝑔𝑆𝑆

�
2 𝐷𝐷𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑓𝑓2

�
∞
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𝐼𝐼𝐿𝐿
(1) =

2
𝜋𝜋2 (1 − 𝑔𝑔𝑆𝑆) �

1
(𝑛𝑛 − 0,5)2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− �

(𝑛𝑛 − 0,5)𝜋𝜋
1 − 𝑔𝑔𝑆𝑆

�
2 𝐷𝐷𝐿𝐿𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑓𝑓2

�
∞

𝑛𝑛=1

 

 
(m) =1 pro rovinné, 2 pro válcové, 3 pro kulovité 

 
Později vyvinutý Brody–Flemingsův model poprvé analyzuje model s úplnou difuzí 
v tavenině (DL>∞) a počítá s částečnou difuzí v tuhé fázi. Také se uvažuje se zpětnou 
difuzí do tuhé fáze na mezifázovém rozhraní a při dendritickém růstu se předpokládá 
lineární (nebo také parabolický růst, jak uvádí tab. 4.3). Další autoři mikrosegregačního 
modelu Clyne–Kurz odvodili vhodnější matematické vyjádření modelu Brody–Flemings a 
využili pro popis růstu koncentrace příměsi v difuzní vrstvě metodu splinů (symbol Q v 
rovnici tab. 4.3). Ohnaka navrhl model pro sloupcovitou strukturu. Předpokládal 
komplexní promíchání v kapalném stavu a parabolický růst. Rovnice byla odvozena na 
základě profilu (CS=A+Bx+Cx2), rovnice pro přerozdělení rozpuštěné látky v pevné fázi, 
která zahrnuje Clyne–Kurzovu rovnici. 
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Mikrosegregační model, který lze považovat za jeden z posledně vyvinutých je Nastac–
Stefanescův model. Autoři tohoto modelu navrhli komplexní analytický a numerický 
model, dle něhož je výpočet složení vylučující se fáze značně komplikovaný. Podrobný 
popis se uvádí v literatuře [2]. Nicméně model využívá a umožňuje komplexní ošetření 
dendritického tuhnutí pomocí výpočtu podílu pevné látky. 
Ačkoli se modelování nerovnovážné krystalizace věnuje řada autorů, většina se věnovala 
modelování mikrosegregace binárních slitin.Nejpropracovanější modely jsou schopny 
predikovat mikrosegregaci s poměrně vysokou přesností.  
Studie tuhnutí multikomponentních slitin jsou však vzácné. Např. míra použitelnosti 
mikrosegregačních modelů pro multikomponentní slitiny na bázi železa byla srovnávána 
v literatuře [25]. Je zde sděleno, že přístupy používající analytické výpočty pro studium 
tuhnutí multikomponentních slitin je pouze hrubou aproximací. Je to zapříčiněno velkým 
množstvím silně omezujících podmínek (vývoj dendritické morfologie, konstantní 
rozdělovací koeficient apod.). Dále je zde uvedeno, že přestože již rozvoj modelů tuhnutí 
pro polykomponentní slitiny dosahuje vysoké úrovně, jsou potřebné další výzkumy (změny 
mikrostruktury a mikrosegregace během chladnutí pod křivkou solidu). 
Lze tedy konstatovat, že binární systémy byly značně prostudovány po teoretické a 
experimentální stránce, avšak modelů popisujících tuhnutí mutlikomponentní slitiny (např. 
oceli) je velmi málo a často jsou jen aproximací případu binárního systému. Jednou z 
hlavních příčin je nedostatek vhodných fyzikálních a také experimentálních dat pro 
ověření.  

 
 

4.2.3 Makrosegregace 

Obecně při vývoji studia segregací předcházely znalosti o mikrosegregaci právě 
makrosegregace. Existence makrosegregací byla známa už před staletími. První, kdo 
popsal makrosegregaci, byl italský metalurg Vannoccio Biringuccio v roce 1540. 
Předmětem jeho zkoumání byly segregace v dělových hlavních z bronzu. Na přelomu 
minulého století vstoupila ocel jako konstrukční materiál do širokého spektra využití. 
Selhání či havárie díla či výrobku, kde příčinou byla označena segregace, resp. 
makrosegregace, nenechalo na sebe dlouho čekat. Od této doby se začali výzkumníci 
soustředit na tento problém, jeho příčiny a řešení. Pozitivní makrosegregace (zvýšení 
koncentrace prvku nad nominální hodnotu) popsal Bradley Stoughton v roce 1911 v knize 
„Metallurgy of Iron and Steel“. Jeho představa o postupující tuhé fázi, která je čistší než 
tavenina obohacující se o rozpuštěné látky a tlačící se do oblasti posledního místa tuhnutí, 
byla na tu dobu rozumná a zůstala na poli výuky o kovech téměř dalších 50 let. Vedle něj 
se objevily i další podobné, ovšem základní pohled autorů přetrvává v literatuře do roku 
1960. V roce 1964 bylo naznačeno, že jediná forma makrosegregací jsou tzv. „A“ a „V“ 
segregáty (obr. 4.21). Byla vyslovena teorie o usazování krystalů, které tlačily nečistotami 
obohacenou taveninu směrem vzhůru. Tato byla následně uvězňována postupující tuhnoucí 
frontou [31], [32]. 
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 Obchodní zájmy, zejména touha maximalizovat výnos z prodejného produktu z 
každého ingotu, vedly k rozsáhlým empirickým studiím různých návrhů ingotů, aby se 
segregace minimalizovaly. Učebnicový příklad projevu makrosegregací je na obr. 4.21, 
který zobrazuje oblasti „A“ a „V“ segregací, středovou oblast včetně kužele negativní 
segregace situovaného ve spodní části ingotu. Dnešní pochopení makrosegregací u 
ocelových odlitků a ingotů je trochu odlišné od starších učebnic. 
 

 
 

Obr.4.21 Schéma makrosegregací u ocelových ingotů[30] 
 
V současnosti tedy nazýváme makrosegregací chemickou heterogenitu, která svým 
rozsahem převyšuje rozměry dendritu a primárního zrna. Při tuhnutí odlitků a ingotů se 
tvoří typické oblasti, ve kterých je v porovnání s tavebním chemickým rozborem nižší 
nebo vyšší obsah daných prvků. V takovém případě mluvíme o kladné (pozitivní) a 
záporné (negativní) odchylce. Záporná segregace se vyskytuje v dolní části ingotů a 
odlitků tvarově jim podobným.  
Její rozsah je závislý na podmínkách tuhnutí. Naopak v horní části ingotu či válcového 
odlitku se vyskytuje oblast kladné segregace. Pro ingoty a odlitky jsou také typické shluky 
ztuhlé příměsi obohacené taveniny mezi dendrity. Tomuto zvláštnímu a velmi silnému 
stupni heterogenity a segregace říkáme vycezeniny (obr. 4.21), v technické terminologii 
označované také jako kanálkové vycezeniny[11], [26]. 
 Vycezeniny představují místa koncentrace vměstků, mikrostaženin, nečistot a plynů. 
Jsou to místa koncentrace segregujících prvků. Zvyšují vnitřní pnutí materiálu, snižují 
místní pokles tvárnosti a soudržnosti materiálu. Z těchto důvodů mohou vycezeniny 
působit na vznik trhlin a snížení mechanických vlastností více než dendritická segregace. 
Obecně se rozlišují vycezeniny dvojího typu, a sice vycezeniny A a vycezeniny V. 
Podrobně se vycezeninami zabýval ve své práci [21] V.A.N. Chvorinov, který provedl 
kvalifikaci vycezenin od stadia vzniku až po úplný vývin [31]. 
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Všechny typy makroskopické segregace jsou odvozeny od stejného základního 
mechanizmu – přenosu hmoty během tuhnutí. K pohybu obohacené taveniny a ochuzeného 
solidu (obr. 4.22) může dojít v důsledku celé řady procesů [33]: 
 
 
 
 

 
 

Obr. 4.22 Schéma postupů, které vedou k přenosu hmoty během 
tuhnutí ingotu: (a) konvektivní proudění v mezidendritické tekuté 
hmotě (+ symboly označují obohacení v tekuté hmotě, zatímco – 
znamená ochuzení), (b) sedimentace zrn (obecněji pohyb tuhé 
hmoty), (c) proudění tekuté hmoty pro zaplnění smrštění při tuhnutí 
a (d) deformace kašovité oblasti [32] 

 
 

• Konvektivní proudění v důsledku gradientů hustoty vyvolaných změnami teploty a 
složení v tavenině,obr. 4.22(a). Podíl teploty a vztlaku taveniny může buď pomáhat, 
nebo naopak působit navzájem protichůdně v závislosti na tom, zda místní teplota a 
koncentrační pole způsobují zvýšení či snížení hustoty taveniny. Vzhledem k dvojímu 
působení teploty a taveniny je konvekce známá jako konvekce termosolutální. 

 
•  Pohyb rovnoosých zrn nebo tuhých fragmentů, které se v tavenině heterogenně 

vytvořily, probíhá odděleně od dendritů v důsledku napětí při přetavování, nebo mimo 
stěnu formy po odlití, obr. 4.22(b). Rovnoosá zrna v oceli jsou hutnější než okolní 
tavenina a mají proto tendenci klesat.Tento mechanizmus spolu s konvektivním 
prouděním je dominantním procesem makroskopické segregace ve velkých ingotech. 
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• Proudění, které způsobuje smršťování taveniny a solidu při tuhnutí a chladnutí, obr. 
4.22(c). 
 
• Deformace sítě solidu v důsledku tepelných pnutí,pnutí vzniklých smršťováním a 
metalostatickým vrchním tokem (tj. tlak, kterým působí ze shora tekutý kov), obr. 4.22(d). 
 
•  Působení proudění v důsledku odlévání, použitých magnetických polí,míchání, rotace 

atd. 
 
Složitá souhra těchto mechanizmů je náročnou výzvou pro přesné modelování jevů 
makrosegregace a často zahrnuje i složité matematické postupy. Proto tedy dříve, než 
budou takové modely zmíněny, jsou zde dále uvedena některá kvalitativní vysvětlení, jak 
tyto mechanizmy vedou k vadám typu makrosegregace. 
 

4.2.3.1 Vycezeniny typu „A“ – stvolové vycezeniny 

 Stvolové vycezeniny (nebo i kanálkové) jsou shluky taveniny obohacené mezi 
dendrity příměsmi (odmíšeninami). Ty tvoří v odlitku a ingotu charakteristické pásy ve 
tvaru písmene „A“. Stvolová vycezenina je podpovrchová vada, která je odhalena až po 
mechanickém opracování odlitku. Na opracované ploše má podobu tmavých pásů, ty jsou 
orientovány souběžně s osou odlitku a mají zvýšený podíl prvků S, P, C a také Mn, Mo ad. 
Vyskytují se u masivních odlitků válcových tvarů, např. hutních válců, beranů, nosných 
kruhů apod. Vycezenina tohoto typu je obvykle příčinou výrazného poklesu plasticity oceli 
a typické pásy se tvoří v odlitcích či ingotech na okraji pásu kolumnárních krystalů ve 
spodní výšce od 1/3 odlitku až do nálitku [26], [34]. 
 
 

 
 

Obr. 4.23 Sirný otisk s vycezeninami typu „A“ v ingotu[11] 
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Intenzita výskytu stvolových vycezenin se zvyšuje s hmotností odlitků. Vzdálenost vady 
od povrchu je závislá na několika faktorech, např. hmotnosti odlitku, chemickém složení 
oceli, rychlosti odvodu tepla z odlitku při jeho tuhnutí, licí teplotě a rozložení teplotního 
pole odlitku. Charakteristické pásy u odlitků jsou téměř svislé vůči poloze odlitku při 
odlévání na rozdíl od ingotů, kde pásy jsou přikloněny k podélné ose pod úhlem 4 až 8°. 
Typický vzhled stvolových vycezenin je zachycen na obr. 4.23 [11], [26]. 
 
O vzniku vady existují 3 teorie [26]: 
 

1.) plynová hypotéza, 
2.) hypotéza o rozdílné hustotě obohacené taveniny a zbylé tekuté fáze, 
3.) hypotéza o působení gravitace a objemové smrštění. 
 

 Segregace typu „A“ vzniká v důsledku proudění silně tekuté mezidendritické 
kapaliny termosolutální konvekcí (konvekce způsobená změnou chemického složení 
taveniny před frontou tuhnutí). Ve finální ztuhlé mikrostruktuře jsou charakterizovány jako 
kanály obohaceného solidu, často s téměř eutektickým složením. Mechanizmus jejich 
tvorby lze popsat následujícím způsobem: v ocelích má obohacený mezidendritický 
likvidus často menší hustotu než převážná část likvidu, a proto má tendenci ji zvyšovat. 
Protože se tavenina pohybuje směrem k převažujícímu likvidu a horní části ingotu, bude se 
zvyšovat teplota, ale jeho složení zůstane téměř beze změny v důsledku pomalé difuze 
hmoty. Tento teplejší obohacený likvidus potom způsobuje zpožděný nárůst nebo 
přetavování okolního solidu, což vytváří trvalé kanálky obohacené rozpuštěnou taveninou. 
„A“ segregace (odmíšení) se také běžně označuje jako „kanálkové odměšování“ nebo 
„skvrny“ („pihy“), když se vyskytují v řízeně ztuhlých odlitcích (např. při ochlazování 
taveniny odspodu odlitku při odlévání turbínových lopatek z monokrystalické superslitiny 
na bázi niklu) [21], [26], [32]. 
Převažující výskyt tohoto typu makrosegregace znamená, že je snad nejvíce zkoumaným 
jevem segregace v měřítku makroskopickém, a to nejen u ocelí, ale i u mnoha dalších 
systémů. Některé z prvních studií, které identifikovaly význam proudění kašovité oblasti 
na makrosegregace, vypracoval japonský ocelářský průmysl v 50. letech se zaměřením na 
„A“ segregace. Kawai [35] byl jedním z prvních, kteří přisuzovali jeho tvorbu v ingotech 
gravitačně vyvolanému proudění likvidu obohaceného kašovitou oblastí, zatímco ostatní 
potvrdili,že zásadní význam mají změny hustoty likvidu v důsledku složení (při snížení 
obsahu Si a zvýšení množství Mo bylo zjištěno, že A-odměšování je možné 
minimalizovat) [36], [37]. Později Suzuki a kol. zjistili, že A-odměšování se začíná tvořit v 
kašovité oblasti poté, kdy podíl solidu byl mezi 0,3 a 0,35 a trvá až do doby, kdy byl podíl 
solidu vysoký až 0,7 [38]. 
Stvolové vycezeniny jsou z hlediska homogenity odlitků závažnými vadami a při návrhu 
technologického postupu je nezbytné vytvořit podmínky pro potlačení výskytu této vady. 
Jestliže se vyskytují v dostatečné hloubce pod povrhem odlitku, nemusí být ovlivněna 
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funkce ani užitná hodnota odlitku. V ostatních případech se stvolové vycezeniny musí 
pracně opravovat vysekáním, frézováním a zavařením. Ovšem pokud přísné přejímací 
podmínky zákazníka nepřipouští výskyt vad na opracované ploše, může být výrobek 
postižený stvolovou vycezeninou příčinou neshodné výroby. 
 
4.2.3.2 Vycezeniny typu „V“– mezerové vycezeniny 

  
Ve finálních fázích tuhnutí odlitku či ingotu je střed odlitku obsazen sítí volně spojených 
rovnoosých zrn. Předpokládá se, že makrosegergace tvaru „V“ vzniká v důsledku porušení 
těchto sítí za působení metalostatického vrchního toku (tj. hmotnosti vrchního materiálu) a 
smrštění při tuhnutí,pnutím nebo vznikem ředin a staženin v tepelné ose odlitku (obr. 
4.24).To vede k tvorbě otevřených střižných rovin, které mohou být vyplněny jakýmkoliv 
zbývajícím likvidem [39], [40], [41]. Tento zbývající likvidus bude obohacen během 
celého tuhnutí konvektivním prouděním z kašovité oblasti a také tuhnutím ve finální dutině 
a tuhne tak, že vytváří pozitivně segregovaný solidus. Tuhnutí obohaceného materiálu ve 
finální fázi tuhnutí skutečně obecně vytváří často zmiňované středové (centrální) 
segregace. Tato oblast je často postižena ředinami, protože při velké koncentraci 
segregujících prvků ve vycezenině se podstatně sníží její bod tání a tuhne tak naposled 
[11], [26], [32]. Největší výskyt vady bývá v osové části ingotů nebo ve vysokých 
odlitcích. 
 
 

 

Obr. 4.24 Baumannův otisk s 
„V“vycezeninami z inotu[11] 

 
 

Přestože se „V“ segregace běžně vyskytuje, obecně se nevysvětluje jinak, než výše 
popsaným mechanizmem. Teoretické opatření a modely tvorby typu „V“ segregace se 
teprve vyvíjejí. Svědčí o tom i celkový nedostatek literatury o „V“ segregacích. Jejich 

Obr. 4.25 Schéma představující tvorbu 
V-segregací smykem na preferovaných 
plochách během usazování a komprese 
rovnoosých zrn [32] 
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tvorba bude zřejmě náročná, protože by měly v tomto jevu zahrnout sedimentaci 
rovnoosých zrn, deformaci kašovité oblasti a proudění taveniny. Ze strany výrobců je 
jakýsi nezájem o tento problém, jelikož se často stává, že středové části ingotů se po odlití 
odstraní nebo jsou účinky „V“ segregace pro cílové aplikace produktu nevýznamné. 
Modelování „V“ segregací je tedy nejen velkým problémem, ale může se stát, že nebude 
ani příliš zásadní [32]. 
Mezerové vycezeniny nelze odhalit stejně jako v předchozí kapitole nedestruktivním 
zkoušením odlitků. Přítomnost vady lze spolehlivě odhalit jedině zhotovením Baumannova 
otisku či makrostruktury na řezu odlitkem. 

 
 

4.2.3.3 Obrácená segregace 
 
Dle předpokladů může docházet v ingotech k obrácenému základní segregaci odměšování 
v důsledku dvou procesů: 
 

• usazování rovnoosých zrn z ochuzené taveniny (obráceně odmíšené) v dolní části 
ingotu za působení gravitace, 

• všeobecný vzestup taveniny obohacené rozpuštěnou hmotou směrem nahoru – k 
horním partiím odlitku. 

 
V této záležitosti došlo k určitému sporu o to, který z těchto mechanizmů je převládající: 
dřívější výzkumy Marburga a dalších naznačovaly, že proudění obohaceného likvidu 
vzhůru je dominantním činitelem a dokládaly to výskytem obráceného odměšování 
v ingotech, které zjevně neobsahovaly žádnou rovnoosou oblast [11], [42]. Ve skutečnosti 
je to však zřídka se vyskytující případ, kdy ocelové ingoty prodělají plně sloupcovité 
tuhnutí a nejnovější výzkumy pomocí modelování se přiklánějí k názoru, že větší význam 
má sedimentace zrn [43]. 
Bylo zjištěno, že rovnoosá oblast v ingotu z nízkolegované oceli se může rozšířit více než 
o polovinu jeho výšky a že rovnoosá zrna na úplné základně ingotu mají více kulovitý tvar 
než zrna nacházející se ve vyšších hladinách ingotu (kulovitá zrna jsou kulatější a ne tak 
rozvětvená, rovnoosá zrna obvykle začínají růst v tomto tvaru dříve, než se stanou 
dendritickými). Nespojená zrna se mohou tvořit v důsledku celé řady mechanizmů, které 
zahrnují heterogenní nukleaci v tavenině a oddělení větví dendritů. Převládajícím 
mechanizmem je obvykle oddělení v důsledku působení konvektivního proudění nebo 
napětí při smrštění [43], [44], [45], [46]. 
 

 
4.2.3.4 Další typy makrosegregace 
 
Dalšími příklady vad, které mohou vznikat při odlévání ingotů a odlitků, jsou hot-top, 
pásmové (banding) a inverzní odměšování. Jejich vznik a závažnost, stejně jako u většiny 
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ostatních makrosegregačních vad, závisí na postupech odlévání a velikosti ingotu, a proto 
nebudou vždy pozorovány ve velkých ingotech. 
 
Hot-top segregace patří mezi pozitivní segregace, která vzniká pod horní části zejména 
ingotů, ale i u geometricky jednoduchých masivních odlitků (např. beran lisu, nosný kruh 
cementářské pece) v důsledku proudění obohaceného likvidu z horní části ingotu během 
posledních fází tuhnutí. Pokud teplotní gradient v ingotu pohybující se od horního povrchu 
ingotu napomáhá tuhnutí (například v důsledku nedostatečné izolace), potom bude 
dendritická fronta postupovat směrem dolů od povrchu horní části. Obohacený studený 
likvidus z tohoto tuhnutí pak může proudit směrem dolů a obohatit likvidus pod vrchní 
částí.V raných fázích tuhnutí se tento obohacený likvidus může rozšířit do velké části 
taveniny, avšak v závěrečných fázích (když je tuhnutí v horní části nejvíce pravděpodobné) 
obohacený likvidus zůstane ve střední a horní části ingotu [47], [48]. 
Zlepšení postupů hot-top, primárně motivované potřebou snížení poréznosti ingotu, vedlo 
ke snížení úrovně hot-top segregace v současné produkci ingotů. Je třeba poznamenat, že 
zde popsané hot-top segregace se liší od všeobecné pozitivní segregace často se vyskytující 
v horní části ocelových ingotů, které se tvoří v důsledku advekce obohaceného likvidu v 
horní části. Bylo zjištěno, že segregační pásma (tj. pásmová) vznikají v důsledku prudkých 
změn v profilu teploty napříč kašovitou oblastí během raných fází tuhnutí, což může být 
způsobeno tepelnými impulzy z konvekce nebo změnami v přenosu tepla v důsledku 
vytvoření vzduchové mezery (tj. nestabilní tepelný tok) [49]. 
Obrácená segregace se řadí k pozitivní segregaci,které může vznikat přímo vedle studené 
stěny formy. Tvoří se v důsledku pohybu obohacené mezidendritické tekuté složky 
směrem ke stěně, aby se doplnilo smrštění při tuhnutí v raných fázích tuhnutí. Jeho účinky 
nejsou později v procesu lití pozorovány, protože přesunu hmoty dominuje vztlačné 
proudění. Obrácená segregace se přednostně nachází v přímo chlazených (tvrzených) 
odlitcích ze slitin hliníku, avšak jeho význam v odlitcích ocelových ingotů je zřejmě malý 
a je těžké dohledat výzkumy v této oblasti [48], [50]. 

 
4.2.3.5 Možnosti ovlivnění a snížení rozsahu makrosegregací 

Dodnes neexistuje metoda či technologie, která by zcela zabránila vzniku vad 
makrosegregace u odlitků a ingotů. Je podmíněna zejména mikrosegregací příměsi v oceli 
a tyto segregační pochody, zejména jejich rozsah, lze do určité míry ovlivnit, zmírnit či 
usměrnit [51]: 

 

− metalurgickými zásahy, 

− způsobem a podmínkami odlévání, 
− rušením krystalizace ingotu nebo odlitku, 

− polohou odlitku ve formě, 

− tepelnou difuzivitou formy, 
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− chladítky, 

− technologickými přídavky, 

− členitostí vtokové soustavy. 

 
Omezení výskytu makrosegregací je možné metalurgicky snížením obsahů segregujících 
prvků a plynů, výrazně pak za pomoci vakuového zpracování oceli. Snížení obsahu fosforu 
a síry vede zároveň ke snížení obsahu těchto prvků ve vlastním segregátu a výsledná vada–
segregace – je pak méně výrazná. Méně výrazné segregace, konkrétně „A“ segregace 
dosáhli Kosňovský a Bůžek [52] ve svém experimentu s cerem přidávaným do oceli. Jejich 
pokusy vedly k potlačení stvolových vycezenin a k jinému rozložení sirníkových vměstků, 
než je obvyklé u běžně vyráběných masivních ocelových odlitků. Také experimentální 
výsledky autorů Suzukiho a Tanigushiho či Kawaie zmíněných výše naznačují, že „A“ 
segregáty je možné snížit snížením vztlaku taveniny snížením obsahu křemíku a zvýšením 
obsahu molybdenu. Tato metoda ovšem není použitelná pro všechny druhy ingotů, 
zejména pro ty s přísným obsahem Si. 
Vliv elektromagnetického míchání na makrostrukturu a makrosegregaci je popsán v 
literatuře [53] u slitiny hliníku, kde se snížila makrosegregace při tuhnutí slitiny v 
nízkofrekvenčním elektromagnetickém poli. Metoda však byla považována za 
nepraktickou právě pro větší průměry ocelových ingotů či odlitků. 
U ingotů a odlitků tvarově jim podobným lze ovlivnit makrosegregace a vycezeniny 
zvýšením usměrněnosti tuhnutí. Toho lze dosáhnout také účinným ohřevem hladiny kovu v 
hlavové části ingotu nebo nálitku odlitku během tuhnutí. To způsobí, že nejvíce příměsmi 
obohacená tavenina se dostává až do hlavy ingotu či nálitku. Další způsob omezení 
výskytu segregátu je ovlivňování krystalizace modifikací oceli prvky kovů vzácných 
zemin, který vede k potlačení sloupkovitého pásma zrn. Slévárenské technologie jsou 
dalšími z prostředků, jak omezit výskyt segregačních vad, jakými jsou např. stvolové 
vycezeniny, pro které je charakteristické, že se vyskytují pod povrchem a mají svou polohu 
a směr. Důležitým faktorem je vzájemná poloha obráběné plochy a pásma vycezenin. 
Jejich umístění a rozsah lze usměrňovat a ovlivňovat rušením krystalizace, polohou odlitku 
ve formě a její tepelnou difuzivitou, chladítky, technologickými přídavky a členitostí 
vtokové soustavy. Výsledky pokusů s ovlivněním krystalizace během tuhnutí však 
nepřinesly výsledky aplikovatelné pro výrobu [5], [51]. 
Jestliže vznik a rozvoj vycezenin úzce souvisí s rychlostí tuhnutí, je rozhodující, jaká je 
tepelná difuzivita formy. Vzhledem k tomu, že kovovou formu je možné aplikovat pouze 
místně nebo u tvarově omezeného sortimentu, mají výhodu žáruvzdorná ostřiva s vysokým 
koeficientem tepelné difuzivity. Z těchto důvodů je vhodný zejména chromit umožňující 
výrobu těžkých a supertěžkých odlitků s požadovanou kvalitou surových i opracovaných 
ploch [5], [51]. 
V novějších pracích bylo dosaženo zrychlení usměrněného tuhnutí u masivních odlitků 
litých do písku použitím chladítek o velké hmotnosti. Na rozdíl od předchozích opatření je 
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tato změna technologie realizována u celého sortimentu vybraných odlitků [54], [55], [56], 
[57], [58], [59]. 
Jedním z experimentů poslední doby je pokus přidání ocelových kuliček do taveniny v 
průběhu odlévání. Tyto experimenty ukazují, že přidáním těchto kuliček (o stejném 
chemickém složení) se stupeň makrosegregace u litého ingotu snížil v porovnání s ingotem 
bez přidání kuliček. Rovněž jsou také zlepšeny mechanické vlastnosti materiálu a metoda 
je označována jako nový potenciál [60]. 
 
4.2.3.6 Modelování makrosegregací 
 
První model v oblasti makrosegregace vytvořili Flemings a kol. koncem 60. let [47], [61], 
[62]. Začali posouzením vlivu proudění tekuté hmoty v důsledku smrštění při tuhnutí, tj. 
rozdílu hustoty mezi solidem a likvidem, a odvodili rovnici pro místní přerozdělení 
rozpuštěné hmoty (LSRE), která je dnes tvůrcům makromodelů tak známá: 
 

df1

dC1
=
�1-β�
�1-k�

�1+
v∙∇T

∂T/∂t
� f1

C1
  (4.13) 

 
kde Cl  je koncentrace likvidu v hmot. %,  
β = (ρs–ρl)/ρs je smrštění při tuhnutí, 
fl je podíl tekuté části, 
k je rovnovážný rozdělovací koeficient,  
T je teplota, 
t je čas.  

 
 

Obr.4.26 Schéma objemového prvku v kašovité oblasti uvažované při 
sestavování rovnic [32] 

 
V prvé řadě byl posouzen vliv proudění taveniny na přerozdělení v tuhé části. Řešení se 
nalezlo v zachování hmoty a rozpuštěné látky v rámci objemu kašovité hmoty (obr.4.23) a 
předpokládalo se, že přenos hmoty byl způsoben pouze prouděním likvidu(nikoliv difuzí) a 
že solidus byl stálý a jeho hustota konstantní bez tvorby pórů. 
Při nulové rychlosti mezidendritického proudění a bez smrštění se rovnice (4.13) redukuje 
na známou Scheilovu rovnici. K tomu dochází také tehdy, když je tok přesně takový, aby 
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se doplnil požadovaný materiál po smrštění při tuhnutí. K pozitivnímu odměšování dochází 
tehdy, když je rychlost toku nižší nebo má opačný směr než smršťovací tok, zatímco pokud 
má větší sílu ve stejném směru, potom dochází k obrácenému odměšování. Za předpokladu 
lineárního teplotního gradientu v kašovité oblasti pro jednosměrné tuhnutí s rovinnými 
izotermami bylo nalezeno analytické řešení. To se použilo k predikci tvorby pásem 
bohatých a chudých na rozpuštěnou látku v důsledku změn teploty a také k demonstraci 
tvorby obráceného odměšování a odměšování v horní horké části ingotu (hot-top) [28], 
[63]. 
Další práce autorů rozšířila model místního přerozdělení rozpuštěné látky o vliv proudění 
taveniny v kašovité oblasti v důsledku vztlaku. Byly vysvětleny rozdíly v hustotě taveniny 
vlivem teploty a také vlivem segregace rozpuštěné látky (termosolutální konvekce). Dále 
pro výpočet rychlostí proudění ve dvoufázovém pásmu bylo nutné vzít v úvahu odpor 
dendritické struktury(sítě) proti pohybu tekuté hmoty– taveniny. Za tímto účelem 
Mehrabian a kol.použili Darcyho zákon (4.14) o proudění v porézním prostředí k úpravě 
rychlosti taveniny v podle poklesu gravitace a tlaku v objemovém prvku dendritické 
kašovité hmoty [32], [64]. 
 

v= -
K

μ∙f1
�∇P-ρ1gv�     (4.14) 

 
K – koeficient propustnosti [–], 
µ  – viskozita taveniny [m2 · s], 

ρ1 – hustota taveniny [kg · m-3], 

∇𝑃𝑃 – tlakový gradient [Pa], 
gv – vektor tíhového zrychlení. 
 
Tento model vyvinutý pro proudění v kašovité zóně (angl. mushy zone) užili a používali  
Piwonka, Flemmings a kol. jako funkci tekuté fáze a mikrostrukturních parametrů, jako je 
vzdálenost dendritických ramen [65], [66]. 
V průběhu 70. a 80. let byly výzkumné práce věnovány do multioblastních modelů a 
kontinuitních modelů.  
V multioblastních modelech jsou vyvinuty rovnice pro zachování hmoty, rozpuštěné látky, 
hybnosti a energie pro každou oblast (likvidus, dvoufázové pásmo, solidus) a jsou 
navzájem propojeny přes pohyblivé hranice mezi nimi.  
Snad první opravdu prediktivní model pro přenos energie a hybnosti, který se také zabýval 
prouděním převažující tekuté hmoty, předložili Szekely a Jassal. Ti pro vyjádření energie a 
hybnosti v tuhé hmotě, kašovité a převažující tekuté oblasti použili spojené rovnice 
využívající teploty a rychlosti na hranicích oblastí [67]. 
Klíčovým problémem přístupu k více oblastem je však to, že vyžaduje sledování hranic 
mezi solidem, kašovitou oblastí a převažující tekutou hmotou. To je často obtížný úkol 
zejména proto, že hranice mohou mít složité morfologie. Při použití kontinuitních modelů 
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se tyto potíže odstraní, protože zahrnují jednotný soubor rovnic, které mají stejnou platnost 
pro solidus, kašovitou oblast a převažující tekutou hmotu [32]. 
Koncem 80. let Bennon a Incropera zjistili, že kontinuitní vzorce jsou vhodné pro 
transformaci kapaliny na tuhou hmotu a vytvořili model pro binární systém kombinací 
konstitutivních rovnic pomocí jednoduché teorie o směsi. Obvyklé pro použití 
kontinuitních vzorců je užití rovnic pro hybnost (pro 2D založeny na Navier–Stokesových 
rovnicích pro proudění kapaliny, pozměněné doplněním Darcianova výrazu, který 
objasňuje odpor stacionárního solidu v kašovité oblasti. K dokončení modelu bylo nutné 
propojit entalpii (teplotu) a pole rozpuštěné látky, což bylo dosaženo použitím pákového 
pravidla rovnovážného tuhnutí. Kontinuitní vzorec znamenal, že se odstranila nutnost 
použití pohyblivé číselné mřížky a jedinými hraničními podmínkami zahrnutými do 
modelu byly ty, které se použily pro externí povrchy oblasti. To vyústilo v publikování 
prvních přímých numerických predikcí A-odměšování [68]. 
Zajímavostí je, že téměř ve stejnou dobu Beckermann a Viskanta vyvinuli sadu 
kontinuitních rovnic téměř totožných s rovnicemi Bennona a Incropera, ale ve formě 
rovnic pro hybnost. Nedostatkem prvotních kontinuitních přístupů bylo to, že se jim 
nepodařilo objasnit interakci mezi fázemi likvidu a solidu. Důležité charakteristické znaky 
tuhnutí, jako například místní koncentrace tuhé části, se jednoduše zprůměrovaly pro obě 
fáze nebo se k nim nepřihlíželo. To však zejména znamenalo, že přenos tuhé hmoty, o 
němž je známo, že v ingotech způsobuje obrácené základní odměšování, byl 
nevypočitatelný a výsledky modelování často odporovaly experimentu. 
Naprostá většina komerčně zajímavých kovů ovšem nejsou idealizované binární systémy, 
ale vícesložkové slitiny, které mohou mít složitý průběh tuhnutí. Od poloviny 90. let začali 
pracovníci zabývající se modelováním makroskopického odměšování přizpůsobovat 
kontinuitní formulace tak, aby byly použitelné pro vícesložkové systémy s proměnlivou 
složitostí. Při použití pro tří - či vícesložkové systémy vznikají potíže, které se nevyskytují 
v případě binárních slitin – danou teplotu likvidu je možné dosáhnout prostřednictvím více 
než jednoho složení slitiny a může dojít k významným změnám v rozdělovacích 
koeficientech a odchylkám likvidu. Dále také v polykomponentních slitinách železa mohou 
být místa pro difuzi obsazená jiným prvkem, což může ovlivnit výslednou segregaci. 
Vzájemné ovlivňování prvků může rovněž způsobit odchylky od hodnot rozdělovacích 
koeficientů, často uvažované pro binární systémy. 
Schneidera Beckermann představili nejobsáhlejší první vícesložkový dvoufázový model a 
použili ho pro ingot z nízkolegované oceli. Řešili určitý typ rovnic zachování v likvidu a 
solidu pro každou systémovou složku a spojili energii a určitý typ rovnic zachování s 
požadavky termodynamické rovnováhy na rozhraní solidu a likvidu [69]. 
V posledních letech mnohé studie navázaly na průkopnické dvoufázové modely 
Beckermanna a kol. Zaměřily se na vznik, růst a pohyb rovnoosých zrn v konvekčních 
taveninách a zejména na přechod ze sloupcovitého zrna na rovnoosý (columnar to 
equiaxed transition – CET). V roce 2000 Beckermann upozornil na nutnost takového 
výzkumu, modely by také byly základním výchozím bodem pro predikci V-odměšování a 
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bylo by užitečné predikovat místa výskytu A-odměšování (A-odměšování se nenachází v 
rovnoosých oblastech). 
Výzkumy v 21. století zahrnují rozšíření dvoufázových modelů například pro objasnění 
různého chování globulárních a dendritických rovnoosých zrn, jakož i vývoj nových 
vzorců,jako například třífázové úpravy podle Ludwiga, Wu a kol. (fáze byly stacionárně 
sloupcovitě tuhé, tuhá fáze rovnoosá a základní tavenina). Martorano a kol. zkoumali 
použitelnost CET kritéria založeného na zastavení sloupcovitého tuhnutí polem tekuté 
hmoty s narůstajícími rovnoosými zrny vepředu (takzvané „měkké blokování“). To se 
přirovnávalo ke klasickému mechanickému blokovacímu kritériu, v němž rovnoosá zrna 
před sloupcovitým čelem fyzikálně brání jeho postupu. Další studie se v posledním 
desetiletí věnovaly výzkumu optimalizace metod numerického řešení, schématům a 
začleněním mechanického namáhání do simulací [43], [45], [46], [70], [71]. 
Obecně se v literatuře shoduje mezi autory pro makromodelování názor, že by nebylo 
rozumné spoléhat se jen na ty nejlepší modely makroskopického odměšování v odlitcích a 
ingotech, co se týče kvantitativních výsledků, a že základní sklony jsou často predikovány 
nespolehlivě, zvláště v komerčních případech. Předpokládá se, že za to mohou výpočetní 
požadavky složitých makromodelů a nejistoty se vstupními parametry a pomocnými 
modely [30]. 
Možné odchylky mezi simulovanými a skutečnými segregacemi mohou být dále 
ovlivněny: 

- Přesností vstupních parametrů 
- S ohledem na dobu výpočtu se velikost elementů modelu často upravuje tak, aby 

výpočty proběhly v řádu dnů až týdnů. V opačném případě tyto výpočty trvají 
měsíce. Přesnost modelování makrosegregace se  s zvětšováním elementů snižuje a 
není potom možné zachytit segregace, které jsou menší než je velikost elementu, 
Např. "A" segregace.  

- Softwarové doplňky často obsahují značná zjednodušení právě kvůli výpočetním 
časům a v důsledku toho mohou být potlačeny klíčové jevy makrosegregace. Mezi 
tato zjednodušení patří např. sedimentace rovnoosých zrn, zanedbání vlivu inkluzí 
na dosazování kovu nebo zjednodušení propustnosti dendritické sítě 

- Pro modelování je nutné zvolit optimální způsob modelu pro mikrosegregace. 
- Velkým problémem je počítat hydraulický odpor při proudění taveniny 

dvoufázovým pásmem (permeabilita). 
 

Dále je nutné zohlednit fakt, že hnací silou difuze je v modelech uvažován gradient 
koncentrací. Přesněji by však měla být řešena otázka gradientu chemických potenciálů. 
Kromě toho se také při zjednodušování výpočetních modelů nepředpokládá současná 
segregace více prvků a její vzájemné ovlivňování a není řešena záležitost vlivu produktů 
segregace (oxidy, sulfidy, atd.) a jejich vliv na změnu chemického potenciálu.  
Zvýše uvedených důvodů mohou mít význam empirické modely vycházející z modelování 
teplotního pole. 
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4.2.3.7 Využití simulačních programů v modelování makrosegrgace (3D) 
 
Podstatou modelování je náhrada zkoumaného systému jeho modelem (přesněji: 
systémem, který jej modeluje), jejímž cílem je získat pomocí pokusů s modelem informaci 
o původním zkoumaném systému. 
Systém (proces), který chceme matematicky popsat, se řídí podle určitých fyzikálních a 
fyzikálně-chemických a chemických zákonů, které mají svoje matematické vyjádření. Z 
těchto vyjádření se vychází při sestavování deterministických modelů. Často lze popsat 
všechny zadané podmínky a vztahy modelovaného procesu a získat tak přesný model. 
Ovšem takový model bývá velmi složitý a jeho řešení je prakticky neproveditelné. Navíc 
mnohdy úplný popis získat nelze, protože průběh složitých dějů do podrobností ani 
neznáme. V praxi se obvykle nevyužívají přesné výsledky. Prozatím dostačuje model, 
který vystihuje podstatné vlastnosti a chování procesu. Lze tedy říci, že se méně podstatné 
vlivy dají zanedbat nebo zjednodušit. 
Také vývoj výpočetních makromodelů vedl tvůrce ke snižování velikosti modelovaného 
systému a zavedli významné zjednodušení kvůli velmi náročným výpočetním nárokům. Je 
však nutné poznamenat, že zavedením příliš mnoha zjednodušení může být také vážně 
ovlivněna prediktivní schopnost modelu. Dalším problémem, který se vyskytuje u celé 
řady modelů makrosegregace, je jejich závislost na vstupních parametrech a pomocných 
modelech, které se k nim přidávají a přitom jsou ještě předmětem výzkumu a vývoje. Např. 
koeficienty změny hustoty, rozdělovací koeficienty, odchylky likvidu, vodivosti, 
vzdálenosti větví dendritů, měrné teplo, skupenské teplo a hustoty jader rovnoosých zrn. 
Dnes nacházíme na trhu pro využití numerické simulace slévárenských procesů v praxi 
celou řadu simulačních programů (tab.4.4).Většinou se dostupné simulační programy na 
první pohled liší grafickým provedením uživatelského prostředí, ale podstata jejich 
výpočetních pochodů je velmi podobná. 
 
Tab.4.4 Přehled nejběžnějších simulačních programů užitých ve slévárenství [72] 

Program Společnost/země Metoda tvorby sítě Pozn. 
ProCASTTM ESI Group, Francie FEM  
MAGMASoft MAGMA GmbH, Německo FEM/FDM  
SIMTEC RWP GmbH, Německo FEM  
CAPCAST EKK, Inc.Oy, Finsko FEM  
NovaFlow&Solid Novacast AB, Švédsko FDM  
PAMCASTTM/ 
SIMULOR 

ESI Group, France FEM/FDM  

SOLIDCast Finite Solutions, USA FDM  

Poznámka: 
FEM (Finite Element Method) – metoda konečných prvků (MKP) 
FDM (Finite Difference Method) – metoda konečných diferencí (MKD) 
Numerické řešení každé úlohy je obecně rozděleno do tří etap [73]: 
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1. Pre-processing (přípravná fáze) zahrnuje: 
 

• definice cílů, 
• vymezení modelované oblasti, 
• tvorbu geometrie (v některém CAD systému), 
• generace výpočetní sítě, 
• specifikace vstupů, výstupů a stěn modelované oblasti, 
• import výpočtové oblasti do CFD programu, 
• volbu fyzikálního modelu, 
• specifikace fyzikálních vlastností proudícího média, 
• specifikace okrajových podmínek. 
 
 

2. Processing (fáze řešení) – vlastní simulovaný výpočet. 
 
 
3. Post-processing (analytická fáze) – způsob vyhodnocení výsledků: 
 

• vizualizace výpočtové oblasti a sítě, 
• tvorba vektorových obrázků, 
• vizualizace skalárních veličin, 
• tvorba grafů, 
• kvalitativní numerické výpočty, 
• tvorba animací. 

 
Součástí každého simulačního softwaru je databáze termofyzikálních veličin používaných 
materiálů odlitků i forem. Nejnovější (nejmladší) simulační programy obsahují hodnoty 
alespoň některých fyzikálních veličin v závislosti na teplotě (tepelnou vodivost, měrnou 
tepelnou kapacitu, hustotu, součinitel přestupu tepla). Téměř u všech simulačních 
programů je možné databanku obohacovat o hodnoty vlastních materiálů a také s nimi 
počítat [74]. 
Poměrně velkým problémem při simulačních výpočtech je stanovení hodnot potřebných 
tepelně-fyzikálních veličin v závislosti na teplotě. Toto je nejčastější příčinou rozdílů mezi 
výsledky získanými simulačním výpočtem a experimentálním měřením při srovnatelných 
podmínkách. 
Co se týká výpočtů makrosegregací, probíhají v postupně v několika krocích. Jedná se o 
výpočet konvekce v tavenině v důsledku heterogenity teplotního pole. Je nutné počítat 
rovnice popisující hybnosti taveniny ve 3D rozměru, zákony zachování hmoty,rozložení 
tlaků taveniny, rychlosti proudění taveniny a rovnice pro vedení tepla. Je také nutné popsat 
změnu hustoty taveniny a propustnost v oblasti dvoufázového pásma. Dalším krokem je 
výpočet konvekce taveniny způsobené změnou koncentrace příměsi v tavenině. Tento 
výpočet je z matematického i fyzikálního pohledu významně složitější než výpočet 
konvekce v důsledku teplotní heterogenity v tavenině. Oba zmíněné jevy se podílejí na 
konvekci současně a posouzení, který se bude uplatňovat více, se provádí pomocí hodnoty 
vztlakového podílu N [75]: 
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N=
βC∆C

βT∆T
=

Pr

Sc

RaC

RaT
       (4.15) 

 
βC  – koeficient roztažnosti při obohacení roztoku danou příměsí [hmot.%-1], 

βT  – koeficient teplotní roztažnosti [°C-1], 

ΔC – koncentrační rozdíl způsobený segregací a konvekcí příměsi [hmot.%], 
ΔT – teplotní rozdíl teplotní vztlak (konvekci) [°C], 
RaC – roztokové Raynoldovo číslo [–], 
RaT – teplotní Raynoldsovo číslo [–], 
Sc – Schmidtovo číslo [–], 
Pr – Prandtlovo číslo [–]. 

 
Jestliže: 
N>0– celková konvekce je dána součtem teplotní a změnou hustoty příměsí, 
N<0– obě konvekce působí proti sobě, 

N> 1 a N<-1 je převládající konvekce způsobená změnou příměsi v tavenině. 

 

Pokud je N v intervalu -1<N<1, je převládající konvekce způsobená teplotním gradientem. 

Příklad vlivu parametru N na rozsah makrosegregace je uveden na obr. 4.27. 
 

 
Obr. 4.27 Celková makrosegregace uhlíku v ingotu v závislosti na parametru N [72] 

a) N=1,65, b) N=0, c) N=-0,68, d) N=-1, e) N=-1,65 
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Výpočet konvekce teplotní nebo vyvolané příměsí je značně složitý, zejména ve 
dvoufázovém pásmu. Zde je navíc nutné definovat tvar a velikost mezidendritických 
prostor, kde při popisu proudění přes tento prostor je užit již zmíněný Darcyho zákon.V 
současnosti je v literatuře pojednáno o výpočtech makrosegregace zejména pro ingoty a 
pro experimentální odlitky geometricky jednoduché. V mnoha případech jsou také výpočty 
i pro 3D vedeny prozatím na binárních slitinách a experimentální výsledky pro oceli jsou 
prozatím v menšině [30], [75], [76]. 
Z výše uvedeného vyplývá, že numerické metody pro řešení modelování makrosegregace 
jsou značně komplikované. Vzhledem k tomu, že během tuhnutí dochází ke konvekci 
vyvolané změnou hustoty kapaliny (taveniny) ovlivněné navíc viskozitou, propustností 
taveniny gravitací apod. Výpočty jsou tedy náročné i na výpočetní techniku a jejich proces 
i přes zjednodušení v komerčních softwarech trvá běžně i týdny. 
V případech, kdy výrobci potřebují měnit rychle více parametrů zpracování, lze použít pro 
předpovědi možné makroskopické segregace pomoci kriteriálních modelů, které jsou i přes 
svoji jednoduchost založeny na solidní teorii. Mezi ně patří např. Niyamovo kritérium pro 
pórovitost, Rayleighovo číslo a Suzukiho kritérium pro tvorbu kanálkového odměšování. 
 
4.2.3.8 Měření makroskopické segregace v ocelích 
 
Pro modelování makrosegregací se v literatuře často vyskytují případy, že výsledky 
modelování jsou uváděny bez porovnání s experimentálním měřením nebo se vyskytuje jen 
kvalitativní posouzení, přičemž hlavním důvodem je nedostatek vhodných 
experimentálních dat. Při jejich získávání existuje celá řada problémů. Jedním z nich jsou 
vysoké náklady na výrobu a analýzu (zejména u velkých těžkých ingotů a odlitků). Dalším 
důvodem může být např. nedostatek vhodného zkušebního materiálu (idealizované binární 
systémy se užívají ve studiích, nikoliv však v průmyslu). Vedle toho jsou potíže s dělením 
sledovaného výrobku na sekce a přesným měřením jejich vlastností. V dnešní době je zcela 
evidentní, že se vyžadují spolehlivější data o vlastnostech materiálu a vyšší výpočetní 
schopnosti modelů, ale např. hlavním problémem modelování makrosegregací jsou 
správné a potvrzené výsledky. 
Snížit náklady na výzkum makrosegregací u ingotů bylo představeno v článku [77], kde 
autoři zjistili, že ingoty o hmotnosti 500 až 2500 kg mají velmi podobný projev 
makrosegregací pozorovaných u ingotů o hmotnosti kolem 65t. Výzkumní pracovníci 
použili pískové formy, aby u malých ingotů dosáhli rychlosti chladnutí obvyklé u velkých 
ingotů, ale nebyla provedena porovnání mezi malými ingoty s řízenou rychlostí chlazení a 
jejich většími protějšky. Nicméně je nutné k tomu přistupovat velice pečlivě, neboť malé 
ingoty obvykle nevykazují makrosegregace ve stejném rozsahu jako velké odlitky z 
důvodu kratší doby tuhnutí [43], [77], [78]. 
Pro samotné kvalitativní hodnocení ocelových ingotů(odlitků) existuje řada standardních 
postupů včetně makroleptání a Baumannova otisku, jejichž komplexní soupis sestavil 
Vander Voort [79], [80]. Poskytují užitečnou představu o vlastnostech ingotu (odlitku), 
které je možné porovnávat s výsledky modelování, jako je např. struktura zrn a rozsah 
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segregace. V případě Baumannova otisku je nutné říci, že jeho schopnosti jsou oslabeny u 
moderních ocelí jejich nízkými obsahy síry. Nicméně konečným cílem modelů 
makrosegregací je schopnost její predikce. Nakonec je to právě chemie segregovaných 
oblastí a jejich reakce při tepelném zpracování, co určuje mechanické vlastnosti. 
Dříve se obvykle provedla kvantitativní chemická analýza ingotů za použití odvrtání 
vzorků v nastaveném seskupení, které pak byly podrobeny chemické analýze. Tento postup 
byl velice běžný při výzkumech před rokem 1950, kdy byly populární mokré postupy 
chemické analýzy, které se používají ještě dnes vedle různých jiných metod chemické 
analýzy včetně analýzy spalin a atomové absorpční spektroskopie [45], [71], [81]. K 
posouzení segregace se také používaly třísky z frézování podobným způsobem jako pro 
odvrtaný materiál. 
Existují však metody, které mohou mít schopnost mapovat odměšování podrobněji tak, že 
je možné analyzovat jednotlivá "A"-segregace. Miyamura a kol. využili zdokonalený 
postup EMPA, který byl schopen analyzovat makrosekce, ale byl omezen na plochy o 
velikosti 300×100 mm [82]. Slibnou cestou se zdá být také rentgenová fluorescenční 
spektroskopie (XRF), kterou pro výzkum makroskopického odměšování poprvé použili 
Flemings a kol.[44], [83] při automatickém mapování rozsahu. Tato metoda je již 
samozřejmostí v geologickém výzkumu a může být kvantitativní a vysoce citlivá, pokud je 
správně kalibrována. Tato metoda má své nedostatky v tom, že nedokáže měřit uhlík (tak 
častý problém při výzkumu oceli). 
Obecně každý, kdo studuje makrosegregaci, musí pamatovat nato, že kvantitativní 
výsledky jsou málo použitelné, jestliže nejsou doplněny příslušnými daty, např. o teplotě 
lití a chemickém složení slitiny. Pokud jsou tyto informace k dispozici společně s měřením 
makrosegregací a makrostrukturou, výsledná zpráva pak poskytuje vynikající ověřovací 
nástroj pro budoucí tvůrce modelů [32]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Jak zaznělo v úvodu, slévárna Vítkovice Heavy Machinery, a.s., se ve svém rozvoji pro 
výrobu těžkých ocelových odlitků pro těžké strojírenství, zejména pro energetiku, tvářecí 
stroje a offshore snažila vyvinout nové technologie, které by vedly ke snížení výskytu 
slévárenských vad. Na téměř všechny tyto vysoce nákladné produkty jsou kladeny také 
vyšší nároky na kvalitu než v minulosti. Z důvodu dlouhé doby tuhnutí masivních odlitků 
mohou být odlitky postiženy vadami makrosegregací, které je žádoucí přesunout do nálitků 
nebo je posunout do větší hloubky stěny odlitku od povrchu vhodnou technologií. 
Podnálitková oblast by měla také vyhovovat chemicky, jinými slovy chemické složení by 
mělo vyhovovat příslušné normě.  
V dnešní době se běžně využívají k návrhu a odladění nových technologií či změně na 
stávající užívané technologii simulační programy. S jejich pomocí jsme schopni zjistit, jak 
se bude námi sledovaný slévárenský proces chovat se zadanými vstupními daty. Zatímco 
modelování tuhnutí je v těchto simulačních softwarech zvládnuto, predikce segregačních 
jevů nejsou pro odlitky dostatečně ověřeny. Jelikož jsou účinky segregací kriticky důležité 
při aplikacích odlitků, je tedy nadále vhodné modelovaná data experimentálně ověřit. K 
poznání chování segregací v celém průřezu odlitku byl navržen jeden z mnoha typů 
masivních odlitků. Na základě diskuze s pracovníky VHM, a.s.,byl vybrán odlitek nosného 
kruhu pro cementářské pece (obr. 5.1), resp. jeho část(segment). 
 
 
 
 

 
 

Obr. 5.1 Příklady uložení nosného kruhu na cementářské peci [84] 
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5.1 Těžký odlitek nosného kruhu cementářské pece 
 
Úkoly byly spojeny i s řešením kvality litých nosných kruhů, které vykazovaly velké 
množství indikací (vycezenin) na hotově opracovaných i předhrubovaných průměrech a v 
podnálitkových plochách, kde se také navíc nedosahovaly předepsané mechanické hodnoty 
tvrdosti. Opravy vad odlitků zahrnují rovněž nové tepelné zpracování, s čímž souvisí 
prodražování výroby. Kvalita materiálu odlitku je ovlivněna dlouhou dobou tuhnutí, což 
způsobuje hrubnutí primární licí struktury, pórovitost v odlitku a vady způsobené 
segregačními pochody (vycezeniny). Také při zkouškách ultrazvukem byl v těchto 
odlitcích zjištěn lokální útlum ultrazvukových vln.  

 
Odlitky nosných kruhů pro cementářské pece se řadí ve slévárně VHM, a.s., mezi masivní 
odlitky s čistou hmotností v intervalu 80 až 140 t . Geometricky se jedná o odlitek tvaru 
mezikruží s vnějšími rozměry 6500–8000 mm, výškou 1000–1500mm a tloušťkou stěny 
500–700mm. Zjednodušený nákres odlitku tohoto typu je na obr. 5.2. 

 

 
Obr. 5.2 Stručný nákres odlitku kruhu pro cementářské pece 

 
 

Z důvodu vysokých nákladů na výrobu není ekonomické takový odlitek o surové 
hmotnosti až cca 230t rozřezat a provádět výzkum po průřezu jen na zlomku odlitku. Byl 
proto navržen experimentální odlitek – odlitek výseče (segmentu) cementářského 
kruhu(obr.5.3) o surové hmotnosti cca 18t. 
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Obr.5.3 3D nákres segmentu nosného kruhu 
 

Technologie výroby experimentální segmentové části je totožná s technologií užívanou ve 
slévárně VHM, a.s., pro výrobu nosných kruhů. Výseč byla zhotovena na základě simulace 
podmínek tuhnutí tak, aby charakterizovala tuhnutí v celém odlitku. Čela segmentu byla 
izolována, aby průběh tuhnutí byl  podobný jako v reálném celém odlitku. 
Poté se tento návrh experimentu stal přijatelným a byl pro posouzení kvality a chemické 
heterogenity zkoumaným předmětem a náplní této práce. 
 

5.2 Podmínky výroby experimentálního odlitku 

Model odlitku byl zaformován do kesonu za použití furanové směsi s křemenným ostřivem 
ve spodní části bylo použito masivní chladítko přes celou plochu. Tloušťka chladítka 
dosahovala 150 mm. Po vnějším obvodu modelu kruhu byla zaformována menší chladítka 
vystavená těsně vedle sebe do 2/3 výšky kruhu a obsypána formovací směsí s 
chromitovým ostřivem. Chladítka byla zaformována účelně k usměrněnému tuhnutí do 
nálitku, který byl nad celým obvodem kruhu (zde jen výsečí) a izolován žáruvzdornými 
tepelně izolačními tvarovkami. Dutina formy byla opatřena běžným žáruvzdorným 
lihovým nátěrem. 
Návrh technologie pro odlitky kruhu je založen na intenzivním chlazení odlitku tak, aby se 
významně zvýšilo usměrněné tuhnutí odlitku. Podrobný popis technologie je předmětem 
know how VHM a nebude zde detailně uváděn. 
Tekutá ocel byla vyrobena na zařízení primární metalurgie, elektrické obloukové peci 
(EOP). Její další zpracování a rafinace se provedlo na zařízení sekundární metalurgie –
pánvové peci (LF) a zařízení pro hlubokou dezoxidaci a odplynění oceli ve vakuu 
(VD/VOD). Materiálem odlitku byla ocel značky G28Mn6. Chemické složení materiálu 
včetně tavebního vzorku je uvedeno v tab.5.1. 
 



 

- 55 - 
 

Tab. 5.1 Chemické složení oceli G28Mn6 a tavebního vzorku 
Prvek C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Al 
norma 0,25 1,21 max. max. max. max. max. max. max. max.  
G28Mn6 0,32 1,80 0,60 0,020 0,020 0,30 0,40 0,30 0,10 0,10 – 
tavba 0,278 1,69 0,50 0,008 0,003 0,12 0,01 0,168 0,033 0,002 0,033 
 
 
Jelikož byla plánována analýza makrosegregací a popř. také tvaru a velikosti primárního 
zrna, nebyl odlitek tepelně zpracován. Mechanické vlastnosti materiálu byly stanoveny 
z přilitého klínu. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tab.5.2. 
 
Tab.5.2 Mechanické vlastnosti materiálu odlitku segmentu 
vzorek Rp0,2 [MPa] Rm [Mpa] A5 [%] Z [%] KV[J] T [20°C] 

norma min. 295 min. 550-630 min.16 Inf. min. 27 +20°C 

klín 359 612 24,7 66,0 44, 46,44 
 
 

5.3 Modelování tuhnutí experimentálního odlitku 

Simulace experimentálního odlitku byla provedena v prostředí simulačního programu 
ProCAST vyvinutého společností ESI Group. Předlohou pro vytvoření geometrického 3D 
modelu v počítači byla samotná technologická soustava experimentálního odlitku 
(obr.5.4). Tento 3D model gravitačně lité části nosného kruhu z materiálu G28Mn5 
vytvořený v externím CAD systému byl následně exportován do vhodného datového 
formátu (např. *.stl, *.iges), se kterým je ProCAST dále schopen pracovat. 

 

 

Obr. 5.4 Technologická sestava s údaji 
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Program ProCAST je vybaven preprocesorem Visual Mesh pro tvorbu jednoduché 
geometrie a generování sítě konečných prvků (tetraedrů = čtyřstěnů), díky čemuž dokáže 
software přesně kopírovat tvar modelu. Na obr. 5.5 je zachycena povrchová a objemová 
síť experimentálního odlitku čítající na 638 194 elementů. Sestava se skládá z několika 
objemových oblastí. 

 

 

 
 

 

Obr. 5.5Povrchová a objemová síť experimentálního modelu 

 

 

V navržené technologické soustavě byly pro dané objemové oblasti zadány materiály 
uvedené v tab. 5.3. Přiřazování materiálů pro jednotlivé objemy bylo voleno z databáze 
materiálů samotného softwaru. Knihovna materiálů běžně zahrnuje také jejich vlastnosti a 
hodnoty nezbytné pro simulační výpočet. Jestliže některé materiály nejsou v databázi k 
dispozici, je nutné je doplnit. Dále je nutné mezi jednotlivými objemy modelu nadefinovat 

styčné plochy a zadat jejich součinitele přestupu tepla h (W· m-2 · K-1). Příslušné hodnoty 
opět poskytla databáze (tab. 5.4) a lze je definovat jako konstantu, časovou závislost nebo 
libovolnou uživatelskou funkcí. 
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Tab. 5.3 Definované materiály 

název náhled materiál 

Model 

 

G28Mn5 

Obklad 

 

chromitová směs pojená 
furanovou pryskyřicí 

Forma 

 

Formovací furanová směs 

Izolace 

 

Izolace Keravit,  
Izolace Isospar 

Chladítka 

 

nízkouhlíková ocel 
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Tab. 5.4 Součinitele přestupního tepla mezi materiály – teplotní okrajové podmínky 

Styčná plocha h [W· m-2 · K-1] 

chromit – odlitek 300 

odlitek – spodní chladič 1000 

izolace nálitku – odlitek 250 

odlitek – izolace na čelech 300 

chromit – spodní chladič 250 

chromit – chladiče 500 

chromit – izolace nálitku 100 

chromit – izolace čela 100 

chromit – furanová směs 250 

chladiče – spodní chladič 750 

chladič – odlitek 500 

 

Nezbytné je také definování okrajových podmínek, jinými slovy parametrů, které pomáhají 
definovat slévárenský proces. Tyto okrajové podmínky byly vztaženy dle míst aplikace na 
plochu a objem. 

 

Okrajové počáteční podmínky: 

Tepelná okrajová podmínka – ochlazování na vzduchu na celý vnější povrch formy při 
teplotě okolí 20°C 

Teplota formy – 20°C 

Teplota lití – 1540°C 

 
V případě plnění a tuhnutí ocelových odlitků a ingotů patři mezi nejsnáze ovlivnitelné 
okrajové podmínky teplota odlévané taveniny a licí rychlost. Podmínky přestupu tepla jsou 
určeny tepelnými vlastnostmi definovaného materiálu a jeho kvalita je většinou volena a 
určena požadavkem zákazníka a také technologickými předpisy. Licí soustava je volena na 
základě zkušeností dané slévárny a není tedy libovolně měnitelná. Z toho vyplývá, že 
simulace lití zkušebního kusu nepodléhala různým zkušebním variantám, jako když je 
třeba v případě ladění technologie výroby, ale byla podrobena simulaci o daných 
podmínkách, které jsou příslušné pro výrobu nosných kruhů v dané slévárně.  

Zadávání výpočtových parametrů umožňují bližší specifikaci výpočtu a ošetřují možné 
situace. Pro slévárenské procesy jsou důležité jen některé z výpočtových modulů, na 
kterých výpočet běží. V tomto případě jsou to 3 hlavní moduly: Tepelný, proudění a 
mikrostrukturní.  
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1. Tepelné parametry – umožňují nastavit hodnoty (termofyzikální data materiálů, 
 koeficienty přestupů tepla atd.)  týkající se tuhnutí materiálu. 
 Pro uvedenou simulaci bylo ponecháno výchozí nastavení 
 softwaru. 

2. Proudění –  slouží především k definici vlastností materiálu souvisejících s plněním 
 odlitku. Modul má název FLOW a byl zde aktivován newtonovský způsob 
 proudění materiálu. Model proudění byl použit jak při plnění odlitku, tak 
 také při jeho tuhnutí. To umožňuje sledovat přirozenou konvekci kovu v 
 průběhu tuhnutí. Přirozená konvekce způsobuje pohyb a promíchávání 
 taveniny a různým chemickým složením. Zde je nutné zmínit, že výpočty 
 nezohledňují pohyb tuhé fáze, která je spojena se sedimentací zrn a s 
 oblastmi negativních segregací. 

3. Mikrostruktura –  součástí mikrostrukturního modulu je výpočet mikro a makrosegreací 
 zadaných prvků.v tomto modulu byl aktivován parametr MACROSG, 
 pro výpočet makrosegregací zadaných prvků při spuštění simulačního 
 výpočtu 

 
 

Po takto navoleném prostředí probíhá v modulu DataCAST samotný výpočet simulací 
plnění dutiny formy, proudění taveniny, její tuhnutí a chladnutí včetně procesu 
makrosegregace. Ve fázi postprocessingu se pak výsledky simulací prohlížely a 
vyhodnocovaly v modulu ViewCAST a jsou zahrnuty v následujících kapitolách. 

 
MACRO modul je integrován s termodynamickými parametry odlévaného materiálu, jako 
je teplota likvidu nebo solidu. Modelování procesů v tekuté fázi popisuje rovnice: 
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Ve fázi tuhé pak rovnice: 
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kde c je koncentrace, m je prvek, l=fsd2/6 je difuzní vzdálenost, S=2/d2 je koncentrace v 
oblasti rozhraní, sl je rozhraní likvidu a solidu a D je difuzivita. Je zřejmé, že 
makrosegregace je ovlivněna přirozenou konvekcí při tuhnutí, a proto je vhodné také 
aktivovat modul FLOW. Teplotní závislost hustoty pro kovy v tekutém stavu je lineární: 
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m + �

∂ρ
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�

m
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kde r´je výchozí hustota, T je výchozí teplota. Hustota likvidu je vypočítána rovnicí 
 

ρ(T)-1=�
cl

m

ρm(T)m
 

 
kde c je koncentrace likvidu. 
 
Je nutné vzít také v úvahu tyto zjednodušení v simulačním softwaru: 

 - není počítáno s pohybem pevné fáze, 
 - není zahrnuta sedimentace, 
 - zrna jsou rovnoosá. 
 
5.4 Příprava vzorků a měření 
Z experimentálního odlitku byla ze středové části vyříznuta profilová deska o síle 380 mm, 
která byla hrubována na tloušťku 120mm.Na desce byla provedena přímo ve slévárně 
magnetická polévací a kapilární zkouška. Dále byl na celé ploše proveden Baumannův 
otisk. Pro další zkoumání byla profilová deska (obr.5.6) včetně nálitku (o hmotnosti 
přibližně1 t) rozřezána na 19 vodorovných pásů o výšce 100mm a tloušťce 120mm, kterou 
je míra tloušťky celé desky.   

 

 

       Obr 5.6 Deska dodaná k výzkumu    Obr 5.7 Rozřezový plán desky 
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Poté již byla přepravena na výzkumné pracoviště VUT v Brně. Každý z 19 pásů (cca 80kg) 
byl pak rozdělen na tři kusy. Dělení pásu bylo zvoleno s ohledem na rozměry pásové pily, 
hmotnost vzorku a snadnější manipulaci. Rozřezový plán znázorňuje obr. 5.7. Vzorky byly 
označeny dvěma symboly, kde první symbol (A,B,C) značí polohu vzorku vzhledem k 
tepelné ose odlitku, a druhý, číselný symbol (1–18), který vyjadřuje číslo daného pásu, 
přičemž 19. pás je povrch hladiny nálitku a nebyl ani hodnocen. Symbolem A jsou 
označeny vzorky z vnější strany průměru odlitku, symbolem B z tepelné osy a symbolem 
C z vnitřního průměru odlitku kruhu. Čísla vzorků 1–13 postihují odlitek, čísla vzorků 14–
19 pak nálitek. Přestože dodané vzorky byly váhově i rozměrově nevýhodné pro 
laboratorní zpracování, bylo přistoupeno k dělení odlitku na menší vzorky řezáním také z 
důvodu manipulovatelnosti a vzhledem k dalším postupům. S ohledem na další zkoušky 
byly navíc z celkové tloušťky desky (120mm) řezáním odděleny další destičky přibližně 
180 × 100mm o tloušťce 15 mm, které byly podrobeny leptáním na makrostrukturu a 
zkouškám chemického složení na spektrometru a spalovacím analyzátoru. Zbytek 
materiálu, hranoly o straně hrany přibližně 105 × 100mm zůstaly pro budoucí tepelné 
zpracování a mechanické zkoušky. Na obr. 5.7 popisují kóty v bokorysu popsané rozměry 
nařezaných vzorků pro zkoušky. 
K vyhodnocování chemického složení byla navržena mapa testovacích pozic (obr. 5.8), 
která čítala 586 míst.  V takové síti pak byly pozice po výšce od sebe vzdáleny 50 mm a po 
šířce 35mm. Vzhledem k velmi početnému množství analyzovaných míst ke stanovení 
jejich koncentračních hladin byla prvně věnována pozornost měřicí metodě. Při takové 
velikosti odlitku se běžně v hutní a slévárenské praxi využívá mobilní optický spektrometr, 
ovšem nese s sebou nevýhodu méně přesných výsledků pro síru a uhlík. Omezujícím 
faktorem pro využití standardních analýz na laboratorních emisních spektrometrech pro 
svou přesnost a efektivitu byla velikost vzorku. Jak již bylo uvedeno výše, tento problém 
byl odstraněn dělením odlitku na menší vzorky řezáním. 
Měření chemického složení probíhalo na stolním jiskrovém optickém emisním 
spektrometru Q4 Tasman. Samotné jiskřiště má průměr asi 15mm a pro změření 
průměrného chemického složení jedné pozice(5mm) je nutné vyvolat alespoň 2–3 jiskření, 
která by se neměla výrazně překrývat. Proto byla zvolena nejmenší možná oblast pro 
změření alespoň 3 jiskření. Tato oblast měla průměr přibližně 20mm. 
Z obr. 5.9 je tedy patrné, jak bylo měřeno chemické složení pro jednotlivé pozice na 
odlitku. Měření jen z jednoho místa by znesnadňovalo měření z důvodu vyjiskřování 
materiálu do hloubky a také nutného opětovného přebroušení místa. 
Pro samotné měření chemického složení nebylo využito všech pozic, jelikož nebyly 
pozorovány výrazné změny zejména po výšce, tj. nebylo využito všech řádků pozic po 50, 
ale po 100mm. Volná místa sloužila pro případné doměření a doplnění. Naskýtala se tu 
ještě jedna redukce počtu analyzovaných míst vzhledem ke geometrické symetrii průřezu 
odlitku, která však byla zamítnuta. Každá pozice byla označená písmenem P a číslem pro 
danou pozici. Ve skutečnosti bylo analyzováno okolo 300 míst. 
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Obr.5.8 Mapa rozložení míst pro analýzy 
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Obr. 5.9 Příklad měření chemické složení na jednom ze vzorků 

 
Před započetím jednotlivých analýz byl analyzátor kalibrován na standardní etalon pro 
oceli s označením RN 19/41. Po zkalibrování přístroje byla výchozí chemie odlitku 
naladěna k místu P5, blízko licí kůry, kde vzorek vykazoval minimální odchylky od 
chemického složení tavby. Vždy při přerušení měření došlo k ověření místa P5. 
 
Síra a uhlík byly analyzovány na spalovacím analyzátoru. Pro tento způsob bylo nutné 
odebrat vzorky ve formě třísek vrtáním (obr.5.10). Průměr vrtaného otvoru byl 5,5mm a 
hloubka činila 7mm. Vrtané otvory byly 3 a získal se tak materiál o hmotnosti 3g pro 
spálení minimálně 2–3 vzorků z daného místa. Rozbor se prováděl na analyzátoru G4 
ICARUS CS HF – Typ C, který splňuje ty nejvyšší požadavky na analýzy v rozmezí 
jednotek procent až po úrovně ppm.  
 
 
 

 
Obr. 5.10 Vzorky odebrané vrtáním 
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Jednou z dalších příprav vzorků bylo jejich naleptání vhodným leptadlem, jednalo se o tzv. 
makrolepty. Ty byly zhotoveny pro celý odlitek postupně pro jednotlivé destičky tak, jak 
byly odděleny. Výběr vhodného leptadla nebyl snadný a zprvu bylo cílem vyvolat primární 
strukturu v odlitku. Toho však nebylo dosaženo a přistoupilo se tedy k leptání na 
dendritickou strukturu. Přednostně byla vybírána leptadla, která nebudou náročná na 
přípravu. Výběr použitých leptadel znázorňuje tab. 5.5 a jejich recepty byly vybírány z 
literatury [21], [85], [86] pro leptání za pokojové teploty. 
 
Tab.5.5 Přehled zkoušených leptadel pro ocel 

Účel leptání Složení leptadla Pozn. 

Makrostruktura obecně 

25% roztok kyseliny dusičné ve vodě  

destilovaná voda 25ml, chlorid měďnato- 
amonný 3g, kyselina chlorovodíková  1,19 
50ml, chlorid železitý  15g 

 

Odmíšeniny 
3% kyselina pikrová  

10–15%roztok kyseliny dusičné v alkoholu či 
vodě 

Keshian 

Odmíšeniny – velké plochy 2–10% roztok kyseliny dusičné ve 
vodě(alkoholu) 

 

Velikost zrn 

3% kyselina dusičná v alkoholu  

10–15% vodný roztok persíranu amonného  

jod 1 díl, jodid draselný 2 díly, voda 10 dílů  

chlorid měďnatý 1,5g, destilovaná voda 95 
ml, kyselina chlorovodíková 1,19, 
ethylalkohol 30ml 

Fry 

 
Uvedená leptadla ve většině případů vykreslila dendritickou strukturu uspokojivě, zvlášť 
leptadlo s jodem. S přikloněním se k dostupnosti chemikálií a jednoduchosti bylo po 
množství pokusů nakonec vybráno leptadlo pro leptání velkých ploch. Každý kus 
připravované desky byl tedy znovu přebroušen, odmaštěn a leptán v lihovém 8% roztoku 
kyseliny dusičné. Takto připravené makrolepty pak byly vyfotografovány zvlášť a podle 
rozřezového plánu sestaveny za pomocí počítače digitálně k sobě. Vznikl tak celkový 
pohled (viz kap 5.5,obr.5.14) na leptaný odlitek o vyšší kvalitě s detaily. 
Při pozdějším detailnějším sledování dendritické struktury byly u některých vzorků 
spatřeny nápadné světlé linie, které byly tvořeny produktem austenitické přeměny, a sice 
proeutektoidním feritem.Po přezkoumání těchto vzorků pod stereolupou až o 40násobném 
zvětšení byly tyto hranice (obr.5.11) nejprve zvýrazněny fixem a poté ruční kresbou 
přeneseny na transparentní fólii. Skenováním fólií a následným tiskem na papír vznikly 
opět jednotlivé obrazy pro každou destičku. Složením k sobě vznikl jedinečný náhled na 
tvar, rozložení a velikost primárního zrna v experimentálním odlitku. Pouze v prvním pásu 
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nebylo již pro lidské oko rozlišitelné tyto hranice najít, stejně jako v posledním místě 
tuhnutí uprostřed nálitku. Přesto je výsledek uspokojující a dokresluje dostatečně představu 
o velikosti primárních zrn (viz kap. 5.5, obr. 5.15b). 

 

 
 

Obr. 5.11 Hranice primárních zrn zvýrazněné proeutektoidním feritem, zv. 40× 
 
 
Dále byly zhotoveny také metalografické vzorky zhruba z poloviny výšky odlitku ze zóny 
odpovídající pozici A8. Tyto vzorky sloužily pro případnou mikroanalýzu a byly vyřezány 
z jedné linie vedle sebe vedoucí také přes „A“ segregaci. 
 
 

5.5 Výsledky provedených měření 
 
Pro vyhodnocení sloužily výsledky dat z experimentálního měření a také ze samotné 
simulace zkušebního odlitku. 

 
5.5.1 Vyhodnocení kvality odlitku 
 
Než se přistoupilo k podrobnějším zkouškám na zkušebním odlitku, byl odlitek nejprve 
podroben ještě v samotné slévárně VHM, a.s., nedestruktivním zkouškám. Obr. 5.12 
zachycuje povrch vyříznuté desky ze zkušebního odlitku segmentu kruhu. 
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Obr. 5.12 Kapilární zkouška profilové desky ze zkušebního odlitku 
 
 
Při vizuální kontrole plochy uvedené na obr. 5.12 bylo zjištěno, že v odlitku se 
nenacházejí žádné výrazné dutiny, např. staženiny a řediny. Tyto se dle předpokladu 
nacházejí v posledním místě tuhnutí nálitku (vzdálená část odlitku na snímku). Oblast 
staženiny s ředinami je velká asi 100 × 150 mm a v poměru k odlitku velmi malá a 
příznivá. Celý odlitek včetně nálitku je poměrně štíhlý, když uvážíme poměr šířky 
(540mm) k výšce odlitku (220mm), a proto bylo možné očekávat v tepelné ose odlitku 
osovou pórovitost, ale ani ta se v odlitku nevyskytuje. Vnitřní kvalita byla dále hodnocena 
polévací penetrační zkouškou, která rovněž neodhalila žádné vnitřní vady. 
K predikci vad v odlitcích se používá Niyamovo kritérium, které je vyjádřeno rovnicí (5.1) 
 
 

Ny= 
grad T

√v
                                                                        (5.1) 

 
 
Pro jednotlivá místa měření byly vypočteny hodnoty Niyamova kritéria (Ny) za použití 
hodnot teplotního gradientu a rychlosti tuhnutí v daném bodě. Hodnoty Ny ve středu 
odlitku jsou uvedeny v tab. 5.6. Nejnižší hodnoty Ny jsou ve svislých vrstvách (slupkách) 
245 až 280 mm od okraje odlitku a vodorovných vrstvách 675 až 975 mm od spodku 
odlitku. Hodnoty Niyamova kritéria v těchto místech odlitku dosahují 1,20 až 2,26 

[ K1
2� · mm · s−1

2� ]. Podle literatury [32] má odlitek vyhovující vnitřní kvalitu při 

hodnotách Ny ≥0,70 [K1
2� · mm · s−1

2� ] a neměla by se vyskytovat porezita. Hodnoty pro 
celou plochu sledovaného odlitku jsou v příloze 6. 
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Obr. 5.13 Baumannův otisk 

Tab. 5.6 Nejnižší naměřené hodnoty Niyamova kritéria v odlitku[K1
2� · mm · s−1

2� ] 
Vrstvy/slupky 210 245 280 315 

1175 4,47 3,97 4,64 5,15 
1075 2,94 2,35 2,72 3,99 
975 2,53 1,25 1,39 4,56 
875 2,88 1,36 1,26 6,72 
775 3,16 1,20 2,26 5,14 
675 3,52 1,89 2,17 1,87 
575 4,59 4,44 3,05 4,50 

 
Podle hodnot Niyamova kritéria lze předpokládat, že v odlitku se nevyskytují místa s 
dutinami. Místa, kde je zaznamenána nejnižší hodnota Niyamova kritéria, lze navrhnout 
pro dodatečné posouzení mechanickými zkouškami, zejména stanovením plastických 
vlastností, tažnosti a zúžení.  
V nálitku, kde již byly nalezeny vnitřní vady, tj. v horních dvou vrstvách a ve středu 
odlitku, dosahují hodnoty Ny 3,04 až 4,47. Je zřejmé, že v oblasti nálitku nelze Ny použít 
pro predikci vnitřní kvality materiálu. 
 
Celkově lze konstatovat, že zvolená výrobní technologie pro 
daný odlitek je zvládnutá, zejména z hlediska usměrněného 
tuhnutí. Z pohledu vnitřní kvality lze kvalitu odlitku hodnotit 
jako dobrou. Z desky segmentu byl také pořízen Baumannův 
otisk, který se používá ke kvalitativní analýze distribuce 
sulfidických vměstků typu MnS ve slitinách železa. 
Provedený otisk je uveden na obr. 5.13 a prokazuje dvě 
zjevná místa výskytu vycezenin. První oblast je v oblasti 
hlavy nálitku v okolí staženiny. Jedná se o vycezeniny o 
max. délce 55mm. Druhá oblast vycezenin je v oblasti 
odlitku.Jedná se o stvolové vycezeniny a jejich výskyt je 
patrný hlavně v horní polovině odlitku. V těchto místech 
jsou zjevné vycezeniny o délce až 480 mm orientované 
svisle s malým odklonem od osy odlitku. Tvar vycezenin 
odpovídá tvaru krystalizační fronty během tuhnutí (kap. 
5.5.2). Vyloučení vycezenin je zajímavé i z hlediska obsahu 
síry v odlévaném kovu, kde podle tavebního vzorku bylo 
analyzováno 0,003% síry a sulfidické vměstky se i tak v 
odlitku vyskytují. Jinými slovy to znamená, že ani hlubokým 
odsířením kovu za pomoci sekundární metalurgie a 
intenzivnějším odvodem tepla z odlitku pomocí chladítek 
nelze výskytu  vycezenin zcela zabránit. 
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Tato metoda byla použita také jako doplněk k makroleptům, poněvadž poskytuje 
dodatečné informace pro hodnocení homogenity produktů na bázi železa. Baumannovy 
otisky se používají při kontrole kvality výroby i při analýze vad. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o kvalitativní test, Baumannovy otisky nemohou být používány pro stanovení obsahu 
síry v oceli. Otisky síry tak poskytují informace o tuhnutí odlitků. 
 
5.5.2 Vyhodnocení tuhnutí a makrostruktury 
 
Tuhnutí 
Ze simulačních dat softwaru ProCAST vyplynuly informace pro analýzu tuhnutí 
experimentálního odlitku. Pro vytipovaná místa k analýze (obr. 5.8) byly z programu 
odečtena data např. pro dosažení teploty likvidu, solidu nebo rychlost tuhnutí v daném 
bodě. Jejich hodnoty jsou uvedeny v přílohách 1 až 5. Z těchto dat vyplynuly také 
odvozené veličiny (např. rychlost tuhnutí v bodě) uvedené v přílohách 6 až 9. Z dat lze 
vyčíst pro daná místa čas, za jakou dobu začal kov v daném místě tuhnout, po jakou dobu 
se nacházel ve dvoufázovém pásmu, a kdy byla ukončena krystalizace. Celkově odlitek 
ztuhnul dle simulace za necelých 30 h po ukončení lití (obr. 5.14). Obrázek ukazuje dobu 
tuhnutí odlitku s barevně rozlišenými zónami, po jakou dobu v daném místě odlitek tuhnul.  

 

 
 
Obr. 5.14 Doba tuhnutí odlitku [h]  Obr. 5.15 Teplotní gradient T=1456°C [K/cm] 
 
Z pohledu šíření tepla v odlitku slouží vyobrazení celkového teplotního gradientu (obr. 
5.15) při teplotě 1456 °C, který je stanoven jako vektorový součet teplotních gradientů ve 
třech osách souřadného systému. V místech kde nabývá teplotní gradient nejnižších hodnot 
(obr. 5.15- fialová barva) lze očekávat zvýšenou míru segregace. 
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  a) stav po 1 h tuhnutí     b) po 3 h 

  
       c) po 5 h  d) po 10 h 
 
Obr. 5.16 Tuhnutí odlitku v různých časech: a) 1 h, b) 3h, c)5 h, d)10 h 
 
 
Je patrné, že gradient se mění s rostoucí výškou odlitku a největší hodnoty nabývá ve 
spodní části odlitku, která je v přímém styku s objemným chladítkem. Podobné je to u 
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nekontaktních chladítek po stranách odlitku. Postupně směrem k ose a do nálitku teplotní 
gradient nabývá hodnot 0–2 K/cm, jinými slovy odlitek v těchto partiích velmi pomalu 
tuhne, jelikož je zde teplotní spád velmi malý. 
Průběh tuhnutí pak naznačuje ve vybraných časech obr. 5.16, kde je vidět postup izosolidy 
a izolikvidy. Z uvedeného je vidět usměrněné tuhnutí do oblasti nálitku. Tuhnutí oblasti 
odlitku je ukončeno po zhruba 9 h. 
Měření teplotního pole u experimentálního odlitku se nepodařilo naměřit a bylo tedy 
využito dat pouze ze simulačního softwaru. Tento krok bylo možno provést, jelikož v 
minulosti provedené simulace v podmínkách VHM potvrdily shodu mezi měřením a 
simulací i u jiných typových odlitků. Na základě měření řady odlitků(více jak 5) byly 
verifikovány termofyzikální data. Výsledky simulací tuhnutí a chladnutí jsou tedy 
spolehlivé. 
Obr 5.17 demonstruje vykreslení křivky doby dosažení likvidu a solidu v geometrické ose 
zkušebního odlitku, tj. cca 270mm od okraje odlitku ve spodní části. 
 

 
 
Obr. 5.17 Čas do dosažení teploty likvidu a solidu v odlitku segmentu kruhu 
 
Z grafu je patrné, že uplynutý čas do dosažení teploty likvidu je až po nálitek téměř stejný, 
do 50 min. Do výšky 80 mm je doba dosažení teploty likvidu ještě kratší, a to z důvodu 
kontaktního chladiče v patě odlitku. Zde je kov asi do 100 mm na teplotě likvidu do 30 
min.  V nálitku pak vzroste doba dosažení T likvidu až na 5 h od doby odlití. Doba tuhnutí 
odlitku do vzdálenosti 200 mm je cca 90–100 min a v další fázi narůstá, tzn. doba tuhnutí 
odlitku do vzdálenosti 350 mm v geometrické ose je už cca 216 min. Z grafu je dále 
zřejmé, že toto prodloužení doby tuhnutí pokračuje po výšce osy až do nálitku a zvyšuje se 
tak významně doba, po kterou je kov odlitku ve dvoufázovém pásmu. Od naznačení krčku 
až po hladinu nálitku je kov ve dvoufázovém pásmu v řádu 16–21 h. Patrná odchylka v 
průběhu křivky T likvidus – dosažení teploty likvidu v nálitku je způsobena jeho izolací. 
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Makrostruktura 

Vnitřní kvalita polotovarů je vizuálně 
hodnocena pomocí makrovýbrusů po jejich 
naleptání. Jak bylo popsáno výše, z 
jednotlivých naleptaných desek vznikl 
jednotný obraz makrostruktury (obr 5.18). V 
podstatě může tato zkouška podat prvotní 
informace o segregacích, velikosti zrn 
případně ředinách. Vedle toho vznikl výše 
popsaným způsobem obraz (obr.5.23b) o 
rozložení primárního zrna ve zkoumaném 
odlitku, který se porovnal s obrazem rozložení 
primárního zrna (obr.5.23a) vypočteným v 
modulu CAFE simulačního programu.  
V první fázi byla sledována naleptaná 
makrostruktura, na které vynikly A- 
vycezeniny výrazněji, než naznačil 
Baumannův otisk. Jejich délka dosahuje až 600 
mm a objevují se v několika paralelních 
vrstvách za sebou. Začínají se objevovat od 
300 mm od spodní hrany a asi 30mm od 
bočního okraje odlitku. Často přerušovaně a 
vedoucí až k nálitku. Dráhy těchto vycezenin 
mají spíše tvar zakřivených kanálků, proto 
vidíme na řezu jen část(i) vycezeniny. Ve 
skutečnosti ovšem může každá vycezenina 
probíhat spojitě od počátku až do nálitku. 
Stvolové vycezeniny pozorované na ploše 
(obr.5.18) měly nejčastěji tloušťku 4–5 mm. Je 
možné také pozorovat místa, kde tyto 
kanálkové vycezeniny jsou u sebe a jejich 
rozměry jsou tak větší. Na obr.5.19 je snímek 
makroleptu z řezu kolmého ke sledované ploše 
uvedené na obr.5.18 a vyplývá z něj, že jsou to 
skutečně kanálky o průměru okolo 5 mm. 

 
 

      
Pozn.: Výraz "vnější okraj odlitku" je vždy vlevo a "vnitřní okraj odlitku" je okraj odlitku 
vpravo při zobrazování výřezu experimentálního odlitku. 

Obr. 5.18 Makrostruktura 
experimentálního odlitku 
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Obr. 5.19 Makrostruktura plochy kolmé na osu odlitku, blok A8 

 
Minimální vzdálenost stvolových vycezenin od vnějšího okraje experimentálního odlitku 
lze popsat rovnicí (5.2), 
 

s = 0,075y + 9,5    [mm]                                                  (5.2) 

minimální vzdálenost stvolových vycezenin od vnitřního kraje lze popsat rovnicí (5.3) 
 

s = 0,0144y + 23,67   [mm]                                                 (5.3) 

s – minimální vzdálenost stvolových vycezenin od okraje odlitku [mm], 
y – vzdálenost od spodní hrany odlitku [mm] 
. 
Na makrostruktuře jsou stvolové vycezeniny dobře viditelné. Schematicky je jejich 
rozložení na sledovaném průřezu uvedeno na obr. 5.20. 
Metalurgická opatření (max. přípustné obsahy prvků S a P, desoxidace, modifikace 
vměstků, apod.) při výrobě experimentálního odlitku byla se shodě se závěry práce [49], 
která se zabývala stvolovými vycezeninami u těžkých odlitků vyráběných ve VHM. Obsah 
celkového hliníku v oceli byl 0,033% a ocel byla po vakuování v kesonu modifikována 
SiCa. 
V tab. 5.7 je uvedena mapa rychlosti tuhnutí [cm/min]. Měřené body, ve kterých byla 
dosažena rychlost tuhnutí 0,020 až 0,040 cm/min jsou označeny žlutě. Zvýrazněné hodnoty 
ukazují místa kde by se měla začít objevovat stvolová vycezenina. Závěry práce [49] se 
přibližují ke skutečnosti pouze v horní části odlitku a ve spodní části nálitku. Kanálkové 
vycezeniny v nálitku (nad 1275 mm od paty odlitku) by se podle literatury [49] měly 
vyskytovat ve vzdálenosti 35 až 70 mm od okraje nálitku. Ve skutečnosti začíná výskyt 
kanálkových vycezenin ve vzdálenosti 70 až 90 mm o okraje nálitku. 
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Obr. 5.20 Schéma rozložení stvolových vycezenin na sledované ploše 

 
 

Tab.5.7 Vymezení vzdálenosti od kraje odliku ve které se začínají vyskytovat kanálkové 
vycezeniny podle teorie z literatury [49] 

Výška Vnější strana   Vnitřní strana 
[mm] 15 35 70 105   105 70 35 15 

1775 0,009 0,022 0,045 0,068 
 

0,067 0,044 0,023 0,010 
1675 0,010 0,023 0,047 0,071 

 
0,071 0,047 0,023 0,010 

1575 0,012 0,025 0,051 0,077 
 

0,075 0,050 0,027 0,011 
1475 0,013 0,028 0,055 0,087 

 
0,088 0,054 0,027 0,013 

1375 0,015 0,032 0,059 0,089 
 

0,098 0,058 0,029 0,015 
1275 0,017 0,039 0,068 0,099 

 
0,096 0,064 0,036 0,017 

1175 0,022 0,048 0,095 0,127 
 

0,120 0,083 0,048 0,023 
1075 0,025 0,062 0,115 0,157 

 
0,148 0,110 0,059 0,030 

975 0,034 0,076 0,140 0,193 
 

0,193 0,145 0,077 0,037 
875 0,038 0,085 0,160 0,206 

 
0,220 0,162 0,091 0,047 

775 0,043 0,092 0,177 0,249   0,253 0,180 0,101 0,052 
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Výskyt kanálkových vycezenin je podle závěrů práce [49] omezen jen na horní část odlitku 
od vzdálenosti 875 mm od spodní hrany odlitku a to na vzdálenost cca 15 mm od kraje 
odlitku. 
Vysvětlení významné odchylky od závěrů práce [49] lze hledat ve změně technologie. 
Odlitek je pro zajištění usměrněného tuhnutí intenzivně chlazen. Kontaktní chladítko, které 
tvoří dno formy, ovlivňuje teplotní pole celého odlitku. Také vnější a vnitřní boky odlitku 
jsou intenzivně chlazeny. U experimentálního odlitku jsou boky, které odpovídají výřezu z 
odlitku kruhu tepelně izolovány, jak již bylo uvedeno. Rovněž zaústění vtoků u odlitku 
kruhu je změněno. Tím se použitá slévárenská technologie významně liší od technologie 
používané ve VHM před rokem 2009. 
Pro určení vzdálenosti od okraje odlitku po výskyt prvních stvolových vycezenin bylo 
vypočteno kritérium, které na rozdíl od práce [49] vedle rychlosti pohybu izosolidy také 
uvažuje i teplotní gradient. Kritérium bylo navrženo pro horní část odlitku, tj. od 
vzdálenosti 375 mm po 1275 mm od paty odlitku. Vypočtená funkce má tvar: 
 

gradT 

v0,6714 <17,3                                                            (5.4) 

 
V tab. 5.8 jsou uvedeny hodnoty kritéria z rovnice (5.4) pro vnější stranu odlitku. Od 
vzdálenosti 350 mm od paty. Hodnoty, které splňují rovnici (5.4), jsou vyznačeny žlutě. 
 

Tab. 5.8 Hodnoty kritéria podle rovnice (5.4) pro horní část odlitku 

 
Vnější kraj odlitku [mm] 

 
Vnitřní kraj odlitku [mm] 

  15 35 70 105 
 

  105 70 35 15 
1275 31,97 17,32 11,03 7,96 

 
1275 9,08 12,94 19,88 32,58 

1175 223,40 23,75 13,07 9,26 
 

1175 11,53 18,67 25,56 60,22 
1075 173,66 27,43 14,01 8,50 

 
1075 14,60 22,94 44,66 155,27 

975 131,04 29,20 15,27 7,89 
 

975 12,36 18,33 34,61 125,17 
875 116,34 23,27 13,16 8,21 

 
875 12,26 19,30 36,53 109,60 

775 127,50 22,56 13,58 8,19 
 

775 11,62 17,47 32,68 89,77 
675 129,10 22,05 13,41 8,49 

 
675 8,92 12,63 34,44 79,99 

575 92,53 24,04 12,08 7,92 
 

575 8,75 12,40 25,55 86,16 
475 99,48 18,49 11,06 8,50 

 
475 9,33 11,56 28,35 67,39 

375 88,74 19,64 10,68 9,21 
 

375 9,88 12,96 23,87 57,23 
275 77,14 15,27 10,02 8,09 

 
275 9,28 12,15 16,57 40,63 

175 45,78 15,42 16,16 11,97 
 

175 9,33 10,87 16,50 29,88 
Pozn.: Vnější okraj je levý okraj na výřezu odlitku  a vnitřní je pravý okraj. 

 
Umístění pravděpodobného výskytu stvolových vycezenin podle dat z rovnice (5.4) je 
přesnější než podle teorie uvedené v literatuře [34] a je v souladu s trendem výskytu 
stvolových vycezenin. Pro přesnější výpočet by bylo třeba mít hustší síť hodnot.  
Z jednoho místa v 8. vrstvě, konkrétně A8, byla provedena chemická mikroanalýza na 
provedeném metalografickém vzorku. Úsečková mikroanalýza byla provedena přes 



 

- 75 - 
 

stvolovou vycezeninu a výsledky jsou uvedeny na obr. 5.21. Výsledky jsou shodné s údaji 
z literatury [32]. Jednotlivé analýzy byly na úsečce od sebe vzdáleny 500 µm a průměr 
okolí analýzy měřeného bodu činil 50µm.  
 

 
Obr. 5.21 Koncentrace C, Mn a Si přes stvolovou vycezeninu 

 
Největší segregace v měřené kanálkové vycezeniny byla naměřena pro uhlík a naopak 
nejmenší pro křemík. To lze vyjádřit poměrem ci/c0 , kde ci je naměřený obsah prvku a co 
je obsah prvku v tavebním vzorku. Pro uhlík se hodnota poměru pohybovala v intervalu 
0,0448 až 8,8, u křemíku 0,95 až 1,68 a u manganu 0,97 až 1,93. 
Bylo zjištěno, že uhlík koreluje s manganem rozdílně při nízkých a vysokých 
koncentracích uhlíku. Na obr. 5.22 je uvedena korelace mezi obsahem uhlíku do 0,74% a 
odpovídajícím obsahem Mn. Vysoké obsahy uhlíku (1,12 až 2,44 % C) ve vycezenině 
rovněž korelují s manganem, ale jako zvláštní soubor. V celém souboru naměřených 
obsahů uhlíku a Mn je pozorována statisticky významná korelace v oblasti odlitku před 
negativní segregací (vysoké obsahy Mn) a v oblasti negativní segregace (nízké obsahy Mn) 
podobně jako na obr. 5.22. Počet bodů pro korelaci mezi C a Mn v oblasti vysokých 
obsahů C na obr. 5.22 nedostatečný, ale je v souladu s měřením na celém odlitku. 

 
Obr. 5.22 Korelace nízkých a vysokých koncentrací uhlíku a manganu naměřených ve 

stvolové vycezenině 
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Poloha stvolových vycezenin je obecně v literatuře často udávána v místech za 
sloupkovitými zrny. Při srovnání nalezených stvolových vycezenin a obrazem primární 
struktury vykreslené na obr. 5.24b lze s tímto tvrzení souhlasit. Na mnoha místech 
najdeme shodu, ovšem najdou se i místa, kde tuto shodu nelze potvrdit. Neshoda může být 
zapříčiněna subjektivním vnímáním 2D obrazu. Nicméně velmi často jsou stvolové 
vycezeniny v blízkosti hranic primárních zrn. Příklad uvádí obr. 5.23, kde je vidět shoda. 

 

 

 
 

Obr. 5.23 Porovnání polohy stvolových vycezenin s primární strukturou v místě A9 
 
Z hlediska dendritické struktury jsou kolumnární dendrity v souladu s kolumnárními zrny 
jen v první intenzivněji chlazené vrstvě od okrajů odlitku. Tato vrstva drobnějších 
kolumnárních zrn povětšinou končí na první vycezenině objevující se od okraje odlitku. Ve 
spodní části (patě odlitku), která byla v kontaktu s kontaktním chladítkem, jsou kolumnární 
dendrity do hloubky 160 mm, kdežto kolumnární zrna dosahují délky až 280 mm. V této 
oblasti se žádné vycezeniny nevyskytují. Dále již žádná souvislost mezi dendritickou 
strukturou a primárními zrny není pozorována, což je v souladu s pozorováním u 
nelegovaných a středně legovaných ocelí litých do písku v literatuře [21]. 
Jak bylo zmíněno výše, byl modelován růst a velikost primárního zrna v experimentálním 
odlitku, jehož výsledek dokládá obr. 5.24a. Přestože nebylo dosaženo rozložení 
primárních zrn leptáním u skutečného odlitku, podařilo se nakonec tento obraz sestavit 
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dodatečným sledováním leptané struktury(viz popis měření). Téměř celistvý obraz (není 
zaznamenána 1. řada vzorků) podává pro představu obr. 5.24b.   
Modelovaná stav predikuje pro zkoumaný odlitek sloupcová zrna, až do osy odlitku 
(100%). Tato postupem růstu od okrajů hrubnou. Podobně je tomu tak ve skutečném 
odlitku, kde ovšem najdeme také odlišnosti. Sloupcová zrna rostoucí od obou svislých 
okrajů odlitku jsou rovněž jemnější a dosahují délky až 90 mm. Za nimi, zejména v 
horních 2/3 výšky odlitku, postupuje zóna velmi hrubých protáhlých zrn o ploše až 24200 
mm2. Vzhledem k 2D rozměru nelze jednoznačně určit, zda tato zrna vznikla za 
sloupcovými zrny, nebo jsou to zrna, která mohla pokračovat v dalším růstu s výhodnější 
orientací růstu (hrubnutí zrna).  
 

  
a) b) 

 
Obr. 5 .24 Schéma primární struktury 

odlitku: 
a) modelovaný stav struktury  
b) skutečný naměřený stav struktury  

  
Pzn 

Pozn.: na obr.5.24b není zakreslena první řada A1 B1 C1 – nezměřeno 
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Tato zrna pak lze považovat rovněž za sloupcová i vzhledem k tvaru a odlitek má tak 
primární krystality ve struktuře zhruba ze 63% (vztaženo na plochu řezu). Zbytek tvoří 
polyedrická zrna vyskytující se v ose odlitku. Zde byly pravděpodobně podmínky vhodné 
pro růst těchto krystalů díky zvýšené rychlosti tuhnutí v důsledku zmenšujícího se objemu 
tekuté fáze. Podobně sledujeme tato zrna ve spodní části odlitku, kde byl intenzivně 
chlazen. Zrna v této části jsou ve středové části sloupcová a okolní pak rovnoosá s 
průměrnou velikostí plochy 132,5 mm2. Zhruba 200-300 mm od spodní hrany odlitku kde 
přecházejí sloupcová zrna ve sledovaném odlitku v zrna polyedrická, byl u předchozích 
vyrobených odlitků nosných kruhů cementářských pecí při ultrazvukové zkoušce zjištěn 
útlum, u kterého se předpokládalo, že se jedná o snížený průchod ultrazvukových vln 
vyvolaný změnou struktury v důsledku změny podmínek tuhnutí v této oblasti. Tato 
hypotéza byla tímto potvrzena a ukazuje se, že intenznivní chlazení spodního chladiče má 
vliv do zmiňované této hloubky odlitku měřené od spodní hrany. 
Mimo jiné je z obr. 5.24b je také patrné, že primární zrna se s rostoucí výškou odlitku se 
zvětšují. Dokládá to také obr. 5.25, na kterém jsou zaznamenány plochy primárního zrna 
pro každou druhou vrstvu od spodní hrany odlitku nacházející se na svislici 100mm od 
vnitřního okraje odlitku. Změřené plochy zrn mají vzestupnou tendenci až do nálitku, kde 
v poslední měřené vrstvě prudce klesá velikost zrna vlivem rychlejšího odvodu tepla z 
hladiny nálitku. 
 

 
Obr. 5.25 Hrubnutí primárního zrna v experimentálním odlitku -100mm od vnitřního 

okraje odlitku 
 
 

Makrostruktura dále vykazuje „obrácený světlý kužel“(viditelný na obr.5.18), tvarově 
podobný postupu izosolidy při simulaci tuhnutí. Tento „kužel“ (oblast) zřejmě souvisí s 
charakterem tuhnutí a obsahuje méně tmavší mezidendritické fáze a více světlejší 
dendritické. Jinými slovy obohacená tavenina má díky dlouhé době tuhnutí v dané oblasti 
více času k "odsunu" do míst, kde kov tuhne později. Naznačují to také primární zrna, 
která jsou v této oblasti velmi hrubá. Vznik tohoto kužele může být také obdobou 
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sedimentačního kužele pozorovaného u ingotů, které mají na rozdíl od sledovaného odlitku 
jiné rychlosti tuhnutí a jinou geometrii.  
Poslední oblast tuhnutí v horní části nálitku je pak zcela tmavá až černá doprovázená 
nevýrazným naleptáním dendritické struktury, což bývá způsobeno povětšinou změnou 
chemického složení. Tyto zmiňované příznaky napovídají tedy na chemickou heterogenitu 
v odlitku a je velmi pravděpodobné, že v těchto místech bude kov obohacený o téměř 
všechny prvky. 

 

5.5.3 Vyhodnocení chemické heterogenity odlitku 
 
Podle metody měření uvedené v kapitole 5.4 byly postupně analyzovány všechny navržené 
oblasti na testované ploše výřezu. Z naměřených výsledků byla nejprve provedena základní 
statistická charakteristika. Soubor měl celkově dat 303 měřených pozic a je vyhodnocen v 
tab. 5.9. Jak bylo uvedeno výše, uhlík a síra byly měřeny spalovací metodou a ostatní 
prvky metodu spektrální. Průměrné chemické složení pro přehlednost uvádí poslední 
řádek. 
 

   Tab. 5.9 Základní statistické charakteristiky měření chemického složení na celé ploše 
n = 303 %C %Si %Mn %Cr %P %S %Mo %Ni %Cu %Al 

průměr 0,2782 0,4876 1,5452 0,1680 0,0075 0,0033 0,0228 0,0771 0,1033 0,0177 

S 0,0797 0,0348 0,1639 0,0122 0,0026 0,0016 0,0034 0,0063 0,0069 0,0021 

min. 0,1861 0,4280 1,2670 0,1470 0,0040 0,0015 0,0180 0,0620 0,0900 0,0120 

max. 0,7761 0,6950 1,9220 0,2150 0,0290 0,0141 0,0500 0,0950 0,1350 0,0250 

tavební vzorek 0,2780 0,5000 1,6900 0,1680 0,0080 0,0030 0,0330 0,110 0,1200 0,0330 

 
Lze konstatovat, že průměrný obsah uhlíku, síry a chromu se shoduje s jejich obsahy 
naměřené v tavebním vzorku. Ostatní prvky vykazují nevýznamné odchylky mimo hliník, 
kde byla zpozorována odchylka průměrné koncentrace významnější. 
V případě, že zkoumanou plochu rozdělíme na oblast odlitku a nálitku, dostaneme dva 
soubory dat. Základní statistické charakteristiky pro oblast odlitku byly zahrnuty v 228 
analýzách (od paty odlitku do výšky 1275 mm) a uvádí je tab.5.10. Chemické složení 
měřené na ploše odlitku poskytuje informaci o segregaci jednotlivých prvků a jejich 
intervaly jsou poměrně úzké. Mimo obsahu uhlíku splňují hodnoty všech naměřených 
prvků ve všech měřených bodech příslušnou normu. 
 

Tab. 5.10 Základní statistické charakteristiky měření chemického složení na ploše odlitku 

 n = 228 %C %Si %Mn %Cr %P %S %Mo %Ni %Cu %Al 

Průměr 0,2600 0,4860 1,5745 0,1696 0,0072 0,0029 0,0222 0,0777 0,1033 0,0184 

s 0,0233 0,0201 0,1606 0,0111 0,0012 0,0007 0,0019 0,0054 0,0052 0,0017 

min. 0,1861 0,4390 1,3010 0,1480 0,0050 0,0016 0,0190 0,0660 0,0910 0,0150 

max. 0,3380 0,5260 1,7780 0,1890 0,0100 0,0068 0,0290 0,0880 0,1130 0,0250 
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V ose vzorku experimentálního odlitku byla naměřena koncentrace uhlíku až do výšky 
1275 mm v rozmezí 0,24 až 0,34 %, průměrně 0,28%. Hodnota 0,34% C odpovídá místu, 
kde přechází odlitek v nálitek (také v ose). V povrchových vrstvách bočních stěn či 
spodního chladiče byly zjištěny obsahy uhlíku 0,27%. Tyto hodnoty odpovídají 
koncentracím v tavebním vzorku. Ve směru od spodního chladiče vzhůru(od paty odlitku), 
kde probíhalo rychlejší tuhnutí, je průměrný obsah uhlíku 0,27%  až do vzdálenosti zhruba 
200 mm. Podobně se v této oblasti chovají všechny ostatní sledované prvky. Také jejich 
koncentrace  mají hodnoty odpovídající tavebnímu vzorku.  
Z pohledu interakce kovu s formovacím materiálem lze předpokládat, že patrně nedošlo k 
významnému ovlivnění obsahu uhlíku ani síry. Průměrný obsah síry od povrchu stěn i dna 
se pohyboval v rozmezí 0,0026 až 0,0029% a její koncentrace je srovnatelná s obsahem 
síry v tavebním vzorku. Dále nebylo ve vzorku v místech do hloubky 35 mm detekováno 
více než 0,035% S. Tento obsah nepřekročilo ani šetření v oblasti paty odlitku do výšky až 
275 mm.  
Základní statistické charakteristiky souboru všech měření na ploše nálitku od výše 1275 
mm jsou potom uvedeny v tab. 5.11.  
 

Tab. 5.11Základní statistické charakteristiky měření chemického složení na ploše nálitku 
n= 80 %C %Si %Mn %Cr %P %S %Mo %Ni %Cu %Al 

průměr 0,3426 0,4920 1,4633 0,1634 0,0083 0,0045 0,0247 0,0754 0,1031 0,0158 

S 0,1300 0,0585 0,1437 0,0138 0,0045 0,0025 0,0055 0,0081 0,0102 0,0019 

min. 0,1300 0,0585 0,1437 0,0138 0,0040 0,0021 0,0055 0,0081 0,0102 0,0019 

max. 0,7761 0,6950 1,9220 0,2150 0,0290 0,0141 0,0500 0,0950 0,1350 0,0210 

 
Dle očekávání byly nalezeny maximální obsahy uhlíku v okolí tepelné osy a v posledních 
dvou pásech měřených vrstev (tj. v místech posledního místa tuhnutí odlitku). V ose 
nálitku roste obsah uhlíku přibližně lineárně od 0,34 do 0,74%C, při průměrné hodnotě 
0,54%C. Podobně segregoval fosfor a síra. Maximální obsah síry v tepelné ose nálitku byl 
cca 4× vyšší než obsah síry v tavebním vzorku. Lze konstatovat, že všechny prvky mají v 
této oblasti výrazně vyšší koncentraci než v tavebním vzorku. 
 
Tento předpoklad potom potvrdilo šetření chemické heterogenity z celého testovaného 
výřezu z odlitku. Výsledky měření chemického složení byly pro každé místo 
zprůměrovány a přeneseny a seřazeny do tabulkového editoru MS Excel, kde na základě 
podmíněného formátování byly dále vykresleny koncentrační mapy pro vybrané prvky 
(obr. 5.26). Obsahy prvků pro měřená místa jsou uvedeny v přílohách 10 až 15. Vedle 
experimentálního měření dat z odlitku byly rovněž k dispozici pro verifikaci ze 
simulačního programu ProCAST vygenerované makrosegregační mapy koncentrací 
vybraných prvků. Program pro vykreslení využívá 15-ti stupňovou škálu barev, což 
podnítilo myšlenku vygenerovat analyzovaná data v podobné barevné škále pro budoucí 
vykreslení a porovnání. Nejprve se tedy zadalo podmíněné formátování dat v tabulkovém 
editoru pro 15 barev. Na základě takto získaných dat byla jednotlivá místa přenesena ručně 
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Obr. 5.26 Vykreslování  koncentrační 
mapy v AutoCadu 2012 

na výkresovou plochu v kreslicím 
programu AutoCAD 2012, která byla 
v měřítku k danému odlitku. 
Příslušná místa byla vybarvena 
barvou náležející do intervalu 
koncentrace prvku.   
Intervaly byly rozděleny do 15 skupin 
na základě zjištění minimální a 
maximální hodnoty koncentrace 
daného prvku. Takto vykreslená 
místa bodově odhalila barevné 
oblasti, které byly dobarveny pro 
přehlednější vizualizaci a představu o 
změřených koncentracích v odlitku. 
Toto řešení nahradilo vykreslování 
spousty grafů znázorňující průběhy 
koncentrace po průřezech či výšce 
odlitku, které byly vyneseny 
původně. 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení bylo zaměřeno zejména na prvky C, Mn, Si, S,Cr a okrajově na P. 
 
 
 
Segregace manganu 

Segregace manganu je názorně vyjádřena v obr. 5.27 a zobrazuje stav jak po vypočtení 
softwarem ProCAST, tak reálné výsledky naměřené a vykreslené autorem. Nejnižší 
koncentrace jsou podle modelování zaznamenané v tenké vrstvičce od okraje v nálitku 
(obr.5.27a) a mají hodnoty obsahu manganu 1,30 až 1,46%. Naopak nejvyšší obsah 
manganu, který má na stupnici barev zbarvení oranžové až červené je opět v tenké zóně 
tvaru „U“ a v nálitku v posledních místech tuhnutí. Obsah manganu zde dosahuje 1,82 až 
1,90%.  

Podobné výsledky s nejvyšším obsahem manganu vykazuje experimentální odlitek v 
oblasti nálitku (obr. 5.27b). V místě, které tuhlo naposledy, bylo podobně naměřeno 1,81 
až 1,92 %. Naopak v úzké oblasti připomínající písmeno „V“, vykreslené odstíny fialové 
barvy jsou nejnižší naměřené koncentrace manganu. 
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a)  b)  
Obr. 5.27 Makrosegregace v odlitku pro mangan [hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 

                                                                                          b) makrosegregace naměřená 

 
Jejich hodnoty byly 1,28 až 1,40%, což je o téměř o 0,3% nižší než obsah manganu v 
tavebním vzorku. Celkově je z obr. 5.27b pro zkušební odlitek patrné ochuzení manganu v 
oblasti vykreslené barvami od odstínů fialové po zelené. Celá tato oblast má nižší obsah 
manganu než vzorek tavební a shoduje se s oblastí na leptané makrostruktuře (obr.5.18), 
kde tento její tvar na první pohled vyniká světlejším odstínem(v této zóně jsou dendrity ve 
větší hustotě). 
Zóna s nejmenší heterogenitou situovaná ve spodní části odlitku a také po svislých 
okrajích, která tuhla nejrychleji a má většinou minimální odchylky od tavebního vzorku, 
zde vykazuje mírně zvýšený obsah manganu – průměrně 1,73%. Vykreslení je dle stupnice 
barev a koncentrace správné, ovšem nepředpokládá se, že by zde byla koncentrace vyšší 
než v tavebním vzorku nebo by prvek segregoval z taveniny do tuhé fáze. Zvýšená 
koncentrace prvku je zřejmě způsobená odchylkou měření, která by činila asi 0,04%, a tak 
zařadí měřené hodnoty do jiné barevné hladiny. 
Odchylky mezi výpočtem segregace manganu a jeho reálným stavem ve sledovaném 
odlitku naznačoval již předchozí výpočet struktury porovnaný se stavem zjištěným na 
experimentálním odlitku. Simulovaný odlitek ztuhnul transkrystalicky a tudíž segregace 
lze očekávat hlavně v ose odlitku, což se nepotvrdilo. 
Jak vyplývá z popisu výše, u manganu je možné pozorovat negativní segregaci. Negativní 
segregace je v literatuře popisována nejčastěji jako důsledek sedimentace rovnoosých zrn, 
které jsou v první fázi vylučovány z taveniny ochuzené o doprovodné prvky zejména o 
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uhlík. Uhlík obohacuje taveninu, a tím snižuje její specifickou hmotnost a těžší tuhá fáze 
může sedimentovat [31]. V důsledku popsaného jevu vzniká ve spodní části ingotu 
sedimentační kužel, který se vyznačuje negativní segregací. U zkoumaného odlitku nemá 
negativní segregace tvar kužele se základnou u paty odlitku, nýbrž tvar komolého kužele 
obráceného větším průměrem do nálitku. 
V místech s vyšší rychlostí tuhnutí od spodního chladítka a od chladítek na bocích stěn 
vykrystalizovaly oblasti s obsahem manganu, který se liší od tavebního vzorku jen málo. V 
určité vzdálenosti od povrchu odliku je pozorována negativní segregace, na které se podílí 
všechny sledované prvky. Pro posouzení segregace byl v každém analyzovaném bodu 
vypočten index segregace IS vyjádřený jako poměr mezi obsahem Mn v odlitku a obsahem 
Mn v tavebním vzorku, kde hodnota rovna 1 znamená, že sledovaný prvek je bez 
segregace. Hodnoty větší jak 1 značí kladnou segregaci a hodnoty menší než hodnota 1 
naopak zápornou segregaci. Obsah manganu je sledován zvlášť v experimentálním odlitku 
od jeho spodní hrany do výšky 1175 mm (po nálitek) a dále od této vrstvy po výšku 
1775mm, čili v nálitku. Rozložení manganu vyjádřeného indexem segregace vyjadřuje pro 
odlitek obr. 5.28 a pro nálitek pak obr. 5.29. 
 
 

 
Obr. 5.28 Průběhy indexu segregace manganu v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 
 
Ve spodní části odlitku jsou indexy segregace pro mangan ve vrstvě 175 mm od spodní 
hrany odlitku značeny modrou barvou. Průběh naznačuje, že prvek významně v této oblasti 
nesegreguje a index segregace se pohybuje mírně nad hodnotou 1. Jak již bylo pozorováno, 
tato oblast je ovlivněna rychlým odvodem tepla spodním chladítkem a dle předpokladu se 
očekával také index segregace blízký hodnotě 1, což se potvrdilo. Vliv spodního chladítka 
lze pozorovat až do vzdálenosti cca 300mm od spodní hrany odlitku. 
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Ve střední části odlitku, asi ve vrstvě 875mm od spodní hrany odlitku jsou průběhy indexu 
segregace vykresleny barvou červenou. Zde můžeme pozorovat ve vzdálenosti 105mm od 
okraje odlitku až po jeho osu negativní segregaci manganu. Nejnižší hodnoty manganu 
jsou asi 140mm od okraje odlitku a směrem k ose potom mají zvyšující se tendenci. 
Nicméně index segregace vyjadřuje stále negativní segregaci. 
V horní části odlitku(ve výšce 1175mm), kde je znázorněn průběh indexu segregace 
manganu po šířce odlitku zelenou barvou, můžeme sledovat téměř shodný průběh jako ve 
střední části odlitku. Zde ovšem začíná negativní segregace již od 35 mm od okraje odlitku 
a má klesající tendenci až do vzdálenosti 100mm od okraje odlitku. Poté mírně stoupá až k 
ose odlitku, ovšem stále se pohybuje v hodnotách značící negativní segregaci.  
V případě šetření nálitku jsou indexy segregace odlišné (obr.5.29). Ve výšce 1375 mm od 
spodní hrany odlitku nabývá index segregace hodnot menších než jedna od vzdálenosti 
15mm od okraje odlitku a již v hloubce 35mm dosahuje nejmenších hodnot (0,75). 
Segregace je tu až do osy podobně jako v předchozích případech negativní. 
Střední část(1575mm) a nejvyšší měřená výška odlitku(1775mm) mají charakter průběhu 
indexu segregace po šířce odlitku odlišný. Jelikož jde o místa s posledním místem tuhnutí, 
předpokládalo se, že v této oblasti (zejména v ose nálitku) bude  segregace prvků největší.  
V případě manganu byla skutečně v ose nalezena největší segregace manganu při horní 
části odlitku. Pro střední i horní část nálitku byly hodnoty indexu segregace manganu 
nejnižší u okraje odlitku a se vzdáleností od něj směrem k ose odlitku stoupaly na svoje 
maximum. Indexy segregace manganu zde vyjádřené dosahují hodnot vyšších než jedna, 
což znamená pozitivní segregaci. 
 

 
Obr.5.29 Průběhy indexu segregace manganu v části nálitku ve 3 úrovních jeho výšky 
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Celkový pohled na trend segregací manganu vyjádřených indexem segregace pro oblast 
odlitku ve vrstvách 375 až 1175mm je na obr. 5.30.  
 
 

 
Obr.5.30 Průběh segregace manganu vyjádřený indexem segregace ve vrstvách odlitku 

375 až 1175mm  
 
Charakter průběhu indexu segregace po šířce odlitku je velmi podobný pro všechny 
uvedené vrstvy. Pozorované rozpětí může být způsobeno jednak podmínkami tuhnutí a 
také rostoucí výškou odlitku. Zde se projeví samotný jev segregace. 
 
Jak je zmíněno v kap. 5.5.2, bylo ze získaných vypočtených termodynamických dat 
teplotního pole odlitku odvozeno několik dalších veličin, které jsou uvedeny níže rychlosti 
(tuhnutí v bodě, rychlost pohybu izosolidy a teplotní gradient)  
 
Rychlost tuhnutí v bodě (v) je vypočtena jako poměr interval teploty mezi likvidem a 
solidem (∆T) k době tuhnutí (t):  
 
 

v=∆T/t       [°C/min]                                                  (5.5) 
 
 
Na obr. 5.31 je uvedena závislost mezi měrnou rychlostí tuhnutí a vzdáleností od vnějšího 
okraje odlitku. Měrná rychlost tuhnutí v je dána poměrem vi/v15, kde vi je rychlost tuhnutí 
m místě i uvažované vrstvy a v15 je průměrná rychlost tuhnutí povrchové vrstvy (slupky) 
uvažované vrstvy do hloubky 15 mm. Měrná rychlost tuhnutí je uvedena v příloze 9. 
 
 

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0 100 200 300 400 500 600

in
de

x 
se

gr
eg

ac
e 

M
n

Vzdálenost od vnějšího okraje odlitku [mm]

375mm

475mm

575mm

675mm

775mm

875mm

975mm

1075mm

1175mm



 

- 86 - 
 

 
 

Obr. 5.31 Závislost mezi měrnou rychlostí tuhnutí v jednotlivých vrstvách  
(375 až 1175 mm) na vzdálenosti od vnějšího okraje odlitku 

 
Průběh měrné rychlosti chladnutí v bodě v závislosti na vzdálenosti od vnějšího okraje 
odlitku je podobný jako průběh obsahu Mn uvedený na obr. 5.31. Rychlost tuhnutí v bodě 
od okrajů odlitků klesá do vzdálenosti 140 mm od okraje odlitku a následně mírně roste do 
vzdálenosti 245 mm od okraje odlitku a ve středu odlitku je možné pozorovat její mírný 
pokles. 
 
Další veličinou použitou popisující tuhnutí je rychlost pohyby izosolidy. Rychlost pohybu 
izosolidy (ti) je vypočtena ze vzdálenosti bodů od vnějších povrchů odlitku ke středu 
odlitku a z doby tuhnutí (t):  
 
 

ti = s/t    [cm/min]                                          (5.6) 
 
s - vzdálenost bodu od okraje odlitku [cm] 
t - doba tuhnutí v bodě [min] 
 
Na obr. 5.32 je uvedena hodnota měrné rychlosti pohybu izosolidy vztažená k průměrné 
rychlosti pohybu izosolidy prvních 15 mm od okraje odlitku (ti/ti15). Rychlost pohybu 
izosolidy je vypočtena z doby dosažení teploty solidu v daném místě a vzdálenosti bodu od 
okraje odlitku. Mapa rychlosti pohybu izosolidy je uvedena v příloze 8. Hodnoty měrné 
rychlosti pohybu izosolidy také klesají od kraje odlitku do středu. Ve střední části odlitku 
však není pozorováno zvýšení hodnot, jaké bylo pozorováno v závislosti průběhu rychlosti 
tuhnutí v bodě od okraje odlitku. 
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Obr. 5.32 Závislost měrné rychlosti pohybu izosolidy na vzdálenosti od vnějšího okraje 
 
Z průběhu hodnot izosolidy na sledované ploše odlitku rovněž vyplývá, že odlitek tuhnul 
usměrněně. Izosolida se pohybovala od okraje odlitku do středu ve sledované části odlitku 
téměř po celé výšce konstantní rychlostí. 
Na obr. 5.33 jsou uvedeny hodnoty celkového teplotního gradientu (grad T) opět vztažené 
na průměrnou hodnotu celkového teplotního gradientu odpovídající 15 mm od okraje 
odlitku. Mapa hodnot teplotního gradientu je uvedena v příloze 5. 
 
 

 
 

Obr. 5.33 Průběh měrné hodnoty teplotního gradientu po průřezu sledované části odlitku 
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Hodnoty teplotního gradientu uvedené na obr. 5.33 opět klesají od povrchu odlitku 
směrem k ose odlitku, kde nabývají nejnižších hodnot. To zřejmě podporuje  vznik 
rovnoosé struktury. U spodních vrstev (zde 375 a 475mm) jsou hodnoty teplotního 
gradientu ovlivněny chladítkem, které tvoří dno formy. Nicméně, čím výše je poloha 
sledovaného bodu nad chladítkem v ose odlitku, tím nižší je gradient, co opět zřejmě 
ovlivní strukturu odlitku. Při pohledu na makrostrukturu v obr. 5. 24 je vidět, že tato 
struktura je povětšinou rovnoosá. Naopak vysoké hodnoty gradientu by mohli naznačovat 
výskyt kolumnárních zrn ve struktuře. Při pohledu na hodnoty v příloze 5 je patrné, že tato 
hypotéza není zcela správná. 
 
Při sledování změny koncentrace manganu v jednotlivých vrstvách se vyskytuje vzdálenost 
od okraje, na které dochází k negativní segregaci manganu. Tato vzdálenost je dále 
označena jako kritická koncentrace manganu Mnkrit., za kterou dochází k negativní 
segregaci manganu. Tato vzdálenost koreluje statisticky významně s výše uvedenými 
veličinami popisující tuhnutí. Pro vzdálenost od vnějšího okraje (Mnkrit-1.), při které nastává 
negativní segregace manganu, byla odvozena rovnice (5.7). K výpočtu rovnice (5.7) i (5.8) 
byla použita data z celé plochy odlitku i nálitku: 
 

Mnkrit-1=1387,14*
ti
0,9826*gradT-0,318

v-0,827
lr
0,7614                                   (5.7) 

 
 

ti - rychlost pohybu izosolidy [cm/min] 
grad T - celkový teplotní gradient [°C/cm] 
v - rychlost tuhnutí v bodě [°C/min] 
lr – relativní vzdálenost od paty odlitku 
 
 
Pro vzdálenost od vnitřního okraje (xkrit-2.), při které nastává negativní segregace manganu, 
byla nalezena rovnice (2):  
 

Mnkrit-2= 315,76*
ti
-0,1127

*gradT0,032

v0,098 lr
-0,032                                                (5.8) 

 
 

Vypočtené hodnoty kritické vzdálenosti segregace Mnkrit jsou porovnány se vzdálenostmi 
naměřenými v jednotlivých vrstvách na obr. 5.34 
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Obr. 5.34 Závislost vypočtených dat kritické vzdálenosti koncentrace Mn od vnějšího a 
vnitřního okraje odlitku 
 
Pomocí výše uvedených korelačních rovnic byla na ploše odlitku vymezena hranice, za 
kterou nastává negativní segregace manganu. Vymezená hranice negativní segregace pro 
celý odlitek i nálitek je uvedena na obr. 5.35. 
 

 
 

Obr. 5.35 Vypočtené hranice začátku negativní segregace manganu 
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Na obr. 5.35 představují vnější čáry začátek negativní segregace manganu a vnitřní čáry 
spojují body, ve kterých se obsah manganu začal zvyšovat. Oblast mezi čarami lze 
považovat za oblast s nejnižším obsahem manganu. Předložený empirický model 
segregace manganu odpovídá lépe naměřeným datům než model vypočtený komerčním 
programem ProCAST jehož výpočet může být ovlivněn použitím koncentračních gradientů 
namísto chemických potenciálů. 

 
Pro výpočet segregace lze použít také kriteriální funkci:  
 

𝑀𝑀 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣𝑏𝑏 ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐 ∗ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ 𝑙𝑙𝑔𝑔                                                                            (5.9) 
 

Z veličin určených z podmínek tuhnutí odlitku bylo vypočteno kritérium hraniční 
koncentrace KMn pro negativní segregace manganu, které má tvar: 
 

 𝐿𝐿𝑀𝑀𝑛𝑛= 
𝑡𝑡𝑖𝑖
−2,93∗𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔 0,471

𝑣𝑣0,61∗𝑙𝑙𝑔𝑔
= 11,4 𝑎𝑎ž 18,16                                               (5.10) 

 
V rovnici se počítá také s relativní (měrnou) výškou odlitku (lr). Relativní výška odlitku (l) 
je dána jako poměr mezi vzdáleností od paty odlitku k celkové výšce odlitku   lr = l/1775. 

 
 

Tab.5.12 Hodnoty kritéria hraniční koncentrace pro mangan 

l 15 35 70 105 140 175 210 245 
1775 15,81 8,35 5,29 3,78 3,01 2,36 2,02 1,70 
1675 16,42 10,08 6,22 4,68 3,83 3,19 1,99 2,21 
1575 16,81 13,79 8,02 6,18 5,50 4,17 3,52 0,34 
1475 18,13 13,42 9,46 5,94 5,57 4,49 3,56 3,16 
1375 18,67 14,97 14,17 10,81 5,86 6,43 4,90 3,75 
1275 23,43 15,42 15,97 13,07 7,28 5,45 6,05 5,42 
1175 59,37 19,83 12,21 13,73 12,94 7,25 6,22 5,66 
1075 55,08 15,88 11,86 11,37 10,22 7,71 4,33 3,57 
975 49,00 20,84 16,39 14,07 13,37 10,38 6,02 3,71 
875 49,98 19,90 15,21 17,83 13,66 10,02 6,23 3,60 
775 56,80 24,96 18,16 15,68 15,37 9,73 6,66 3,94 
675 64,30 24,97 18,50 15,33 13,32 8,87 7,27 4,46 
575 61,80 32,07 21,72 19,54 18,16 11,04 11,01 7,99 
475 72,96 32,25 27,81 28,40 22,56 16,84 18,21 12,69 
375 82,00 39,33 23,75 31,69 34,06 21,04 17,54 18,67 
275 93,00 35,24 22,11 16,99 17,46 18,66 26,72 17,08 
175 96,24 52,30 92,97 56,19 48,33 29,75 6,96 11,04 
75 133,57 48,91 0,44 0,33 0,07 2,71 2,70 0,05 
25 260,37 173,76 15,98 11,08 9,84 9,06 8,22 7,26 

 



 

- 91 - 
 

Pomocí rovnice (5.10) jsou pro vnější stranu odlitku a nálitku vyznačena místa, od kterých 
dochází k negativní segregaci manganu. V tab. 5.12 jsou tato místa označena žlutou 
barvou. Naměřené body s kritickým obsahem manganu, které označují začátek negativní 
segregace manganu, jsou v tab. 5.12 označeny červenými čísly. V elementu, který je 
označen žlutou barvou a obsahuje současně červená čísla, dochází ke shodě naměřených 
kritických koncentrací manganu s vypočtenými. Při srovnání naměřených a vypočtených 
kritických hodnot manganu, které je uvedeno v tab. 5.12, je možné konstatovat dobrou 
shodu.  
Měřením bylo zjištěno, že mezi koncentrací manganu a chromu (viz příloha 13 – mapa  
chemického složení pro chrom) existuje statisticky významná korelace, a lze předpokládat, 
že podobným způsobem lze predikovat negativní segregaci chromu. 
 

Segregace uhlíku 
Segregace dalšího prvku, uhlíku, je znázorněna na obrázku 5.36. Vyobrazené vypočtené 
výsledky makrosegregace ukazuje obr. 5.36a, naměřené pak obr. 5.36b. Z vypočtených 
výsledků lze určit, že makrosegregace uhlíku jsou rozložením velmi podobné předchozímu 
manganu. Maximální vypočtená koncentrace uhlíku zde dosahuje 0,370%C v oblastech s 
červenou barvou. Nejnižší obsahy uhlíku byly stanoveny na površích odlitku a nálitku a ty 
se směrem k ose odlitku zvyšují, přičemž nejvyšší koncentrace zaznamenáme ve 
zmiňované oblasti a z větší míry situované ve spodní třetině odlitku. Zde přesáhl 
vypočtený maximální obsah uhlíku ten tavební násobkem 1,33. 
 

 
 

a) b) 
Obr. 5.36 Makrosegregace v segmentu odlitku pro uhlík [hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 
                                                                                                            b) makrosegregace naměřená 
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Z výsledků analýz bylo odhaleno, že obsah uhlíku se směrem od povrchu pohybuje v 
rozmezí 0,260–0,77 %C. Od spodní hrany odlitku je tato oblast až do téměř 300 mm 
hloubky směrem k nálitku. Poté se objevuje zóna (na obr. 5.36b fialová), která signalizuje 
oblast s nižším obsahem uhlíku. Oblast připomínající písmeno „V“ měla obsah uhlíku v 
rozmezí hodnot 0,170–0,249% C a byla široká asi 150 mm (Tato oblast je trochu podobná 
oblasti vypočtené, ovšem vypočtená má v oněch místech koncentrace maximální.). Dále 
pak obsah uhlíku rostl až ke středu nálitku, kde je zaznamenána jeho nejvyšší hodnota 
koncentrace 0,776 %C, která je o téměř 0,5%C vyšší. To je téměř trojnásobek koncentrace 
v tavebním vzorku. Rozhraní nálitku a odlitku má vedle sebe pak koncentrace uhlíku od 
0,18% po 0,34%C v ose odlitku. 
Ve zkoumaném odlitku je uhlík rozdělen podobně jako mangan. Závislost indexu 
segregace uhlíku (ci/0,278) ve vrstvách 375 až 1175 mm na vzdálenosti od okraje odlitku 
je graficky znázorněna na obr. 5.37. Podobně jako mangan klesá obsah uhlíku od povrchu 
odlitku až do vzdálenosti 140 mm a pak roste. Ve vzdálenosti 15 mm od povrchu odlitku 
jsou obsahy uhlíku stejné nebo nižší než v tavebním vzorku. Na rozdíl od mapy manganu 
je možné pozorovat ve středu odlitku zvýšení obsahu uhlíku, které koreluje se vzdáleností 
od spodní hrany odlitku. Od vrstvy 650 mm jsou v centrální části odlitku obsahu uhlíku 
vyšší, než je obsah uhlíku v tavebním vzorku, a index segregace je vyšší než jedna. 
 

 
Obr. 5.37 Indexy segregace uhlíku na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 1175 mm od 

spodní hrany odlitku  
 
Podrobnější pohled na rozdělení uhlíku v části odlitku dává obr. 5.38, kde je vidět 
podobně jako u manganu vliv spodního chladiče. Indexy segregace uhlíku zde nabývají 
hodnot blízkých jedné. Segregace uhlíku v této oblasti je minimální až žádná. 
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Obr.5.38 Průběhy indexu segregace uhlíku v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 

 
Průběhy ve střední (875mm) a horní části odlitku(1175mm) mají při okraji odlitku index 
segregace velmi blízký jedné, zřejmě vlivem rychlého tuhnutí u okraje odlitku. S rostoucí 
vzdáleností od okraje pak index klesá a úroveň uhlíku dosahuje v případě vrstvy 1175mm 
až na 0,186%C ve 100mm od okraje odlitku. Vyjádřeno indexem segregace 0,67. Směrem 
do osy odlitku se pak koncentrace uhlíku zvětšuje a v ose pak nabývá index segregace 
hodnot blízkým 1 (vrstva 875mm) nebo vyšší než 1(vrstva 1175mm). Znamená to, že uhlík 
má ve střední části vyhovující obsah, ovšem v podnálitkové části je zaznamenán vyšší 
obsah o 0,1%C . Na jedné vrstvě je potom kolísání obsahu uhlíku od 0,186-0,316%C, což 
bude mít vliv např. na zkoušky tvrdosti povrchu. Tyto hodnoty uhlíku byly měřené v litém 
stavu a je otázkou v jaké míře lze uhlík očekávat po tepelném zpracování. 
 

 
Obr. 5.39 Průběhy indexu segregace uhlíku v části nálitku ve 3 úrovních jeho výšky 
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V nálitku je trend průběh indexu segregace uhlíku podobný. Při okrajích jsou hodnoty 
indexu nižší než 1, pohybují se od 0,78-0,97. Uhlík je nižší nebo téměř stejný jako  
koncentrace uhlíku v tavebním vzorku. Směrem k ose nálitku pak koncentrace uhlíku roste, 
zde pak dosahuje svého maxima. Uhlík, patřící mezi silně segregující prvky tedy nejvíce 
segregoval do míst kde ztuhl kov nejpozději, což se předpokládalo. Index segregace 
nabývá rovněž hodnot nejvyšších a sice až 2,79.  
Pro různé výškové hladiny (vrstvy) lze stanovit vzdálenost od svislého okraje odlitku, při 
které nastává významný pokles obsahu uhlíku, tedy oblast negativní segregace. Na rozdíl 
od manganu neprobíhá negativní segregace uhlíku až do středu odlitku. Hodnoty obsahu 
uhlíku, při kterých dochází k negativní segregaci, jsou podobně jako při hodnocení 
rozložení obsahu manganu na sledované ploše označeny jako kritické hodnoty obsahu 
uhlíku Ckrit.. 
Pro stanovení hodnoty uhlíku na sledované ploše, při které nastává významný pokles 
obsahu uhlíku na hodnoty 0,186 až 0,24, byly podobně jako v případě manganu vypočteny 
pomocí termodynamických dat regresní rovnice. Nezávisle proměnné byly rozšířeny o 
relativní výšku. Tyto rovnice v předloženém modelu zobrazují hranicí, při které nastává 
negativní segregace uhlíku. 
 
 
Pro vnější okraj odlitku má regresní rovnice tvar (5.11): 

 

Ckrit-1=888*
ti
0,8926*gradT-0,118

v-0,24
*lr0,7583                                     (5.11) 

 
 
Pro vnitřní povrch odlitku má rovnice tvar (5.12): 
 

Ckrit-1=374*
ti
-0,0868

*gradT0,0246

v-0,432
*lr0,0189                           (5.12) 

 
Na vnitřní straně odlitku je teplotní pole během tuhnutí ovlivněno umístěním vtoků na 
vnitřní straně odlitku. Korelace mezi vypočtenými a naměřenými hodnotami kritické 
vzdálenosti, při kterých nastává významný pokles uhlíku, je uvedena na obr.5.40.  
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Obr. 5.40 Závislost vypočtených dat koncentrace C od vnějšího a vnitřního okraje odlitku, 

v oblasti odlitku (375-1175mm), kde dochází k negativní segregaci uhlíku 
 
Vypočtené kritické vzdálenosti pro obsah uhlíku, které jsou hraniční pro negativní 
segregaci na celé sledované ploše odlitku, uvádí obr. 5.41 
 

 
Obr. 5.41 Vypočtené hranice začátku negativní segregace uhlíku. 

y = 0,997x + 0,283
R² = 0,996

y = 0,987x + 5,579
R² = 0,976

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600

Vy
po

čt
en

ý 
C 

[%
]

Naměřený C [%]

vnější

vitřní

y = 1772,e-0,00x

R² = 0,766
y = 17,71e0,008x

R² = 0,748

y = 2602,e-0,00x

R² = 0,543
y = 17,97e0,009x

R² = 0,439

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 100 200 300 400 500

Vz
dá

le
no

st
 o

d 
pa

ty
 o

d 
pa

ty
 o

dl
itk

u 
[m

m
]

Kritická vzdálenost změnu obsahu C [mm]



 

- 96 - 
 

 
Podle obr. 5.41 nevyhovuje exponenciální funkce bodům mezi 575 až 1175 mm výšky 
odlitku. Negativní segregace uhlíku v těchto místech nastává až ve větší vzdálenosti od 
vnějšího a vnitřního okraje odlitku. V posledních dvou vrstvách (1775 a 1875mm) 
k negativní segregaci uhlíku nedochází na rozdíl od manganu. 
 
 
Z podmínek tuhnutí vypočtených v simulačním programu a matematicko-statistické 
analýzy bylo vypočteno kritérium hraniční koncentrace KC pro negativní segregace uhlíku, 
které má tvar: 
 
 

KC = 
ti
-0,064

*gradT-0,606

v0,36*lr
=0,94 až 1,60        (5.13) 

 
 
kde lr – relativní výška odlitku l/1475. Kritérium je počítáno z vrstev 375 až 1575 mm. 
Podobně jako u manganu jsou pomocí rovnice (5.13) pro vnější stranu odlitku a nálitku 
vyznačena místa, od kterých dochází k negativní segregaci uhlíku. V tab.5.13 jsou tato 
místa označena žlutou barvou a naměřené hodnoty indexu segregace mají červená 
písmena. Při srovnání s naměřeným obsahem manganu, který je uveden v příloze 11 je 
možné konstatovat, že v případě uhlíku ve spodní části odlitku do výšky 875 mm není 
kritérium ve shodě se skutečností.  
 
 

Tab. 5.13 Hodnoty kritéria hraniční koncentrace pro uhlík 

l 15 35 70 105 140 175 
1575 1,527 1,392 1,345 1,319 1,253 1,278 
1475 1,503 1,377 1,296 1,286 1,215 1,223 
1375 1,468 1,327 1,195 1,144 1,184 1,145 
1275 1,151 1,125 1,083 1,093 1,137 1,191 
1175 0,345 0,907 0,940 0,970 1,035 1,266 
1075 0,408 0,835 0,913 1,031 1,117 1,326 
975 0,468 0,783 0,845 1,052 1,175 1,431 
875 0,533 0,950 0,976 1,092 1,172 1,365 
775 0,536 1,037 1,022 1,155 1,264 1,529 
675 0,592 1,165 1,141 1,250 1,362 1,765 
575 0,793 1,214 1,336 1,436 1,515 1,746 
475 0,836 1,568 1,561 1,526 1,532 1,593 
375 1,022 1,723 1,797 1,651 1,588 1,600 

 
 



 

- 97 - 
 

 

Segregace křemíku 

Simulovaná makrosegregace křemíku včetně naměřené je vyobrazena na obr. 5.42. 
Podobně jako u uhlíku se jak u vypočtené (5.42a), tak u naměřené koncentrační mapy 
(obr.5.42b) vyskytuje úzká oblast výraznější makrosegregace.  
Vypočtená makrosegregace predikuje vyšší koncentraci v této oblasti, v jejíž spodní třetině 
a v nálitku dosahuje maximální hodnota obsahu křemíku 0,57%. Nejnižší koncentrace (cca 
0,4%Si) jsou zaznamenány v tenké vrstvě na povrchu nálitku, které je možné zanedbat. 
Ostatní oblasti odlitku vykazují odchylku od tavebního vzorku do 0,03%.  
V případě naměřených výsledků je opět zřejmá oblast tvaru podobnému písmenu „V“, v 
níž vidíme dle barevné škály nejnižší zaznamenané koncentrace křemíku. Hodnoty obsahu 
křemíku jsou zde místy až o 0,03 až 0,07% nižší než v tavebním vzorku. Nejvyšší 
koncentrace lze najít opět v místě posledního místa tuhnutí, kde obsah křemíku dosahuje v 
zóně o velikosti přibližně 200 × 300mm hodnot v rozmezí 0,55 až 0,695%Si. Graficky je 
závislost indexu segregace křemíku znázorněna na obr.5.43. Indexy zachycují opět 
zejména vrstvy v odlitku 375 až 1175mm od spodní hrany odlitku. Podobně jako u prvků 
předchozích je u povrchu odlitku index segregace roven přibližně 1 a postupně až do 
vzdálenosti cca 150 mm od něj klesá. Dále směrem k ose odlitku mírně vzrůstá. 
 
 

 
  

a)  b)  
Obr. 5.42 Makrosegregace segmentu odlitku pro křemík[hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 

                                                                                                  b) makrosegregace naměřená 
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Obr.5.43 Závislost indexu segregace křemíku na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 
1175 mm od paty odlitku na vzdálenosti od vnějšího okraje odlitku 

 

Z detailnějšího pohledu na vybrané 3 hladiny výšky v odlitku ( 175,875 a 1175mm) jsou 
indexy segregace zobrazeny v obr. 5 44. 

 

 

Obr. 5.44 Průběhy indexu segregace křemíku v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 

Z obr. 5.44 je patrné, že křemík v odlitku téměř nesegreguje. Jeho indexy segregace jsou 
pro sledované hladiny výšky odlitku přibližně rovny hodnotám 1. V podnálitkové části( 
vrstva 1175mm) je trend podobný jako u předchozích prvků. Na okrajích a v ose je křemík 
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stejný jako v tavebním vzorku. Záporná segregace byla zaznamenána asi 100mm od okrajů 
odlitku. 

V nálitku vykazoval křemík na okrajích negativní segregaci a směrem k ose potom nabýval 
vyšších hodnot (obr. 5.45). S přibývající výškou nálitku přibývala i koncentrace křemíku, 
tzn. největší segregace byla zaznamenána opět v horní polovině nálitku. 

 

 

Obr. 5.45 Průběhy indexu segregace křemíku v části nálitku ve 3 úrovních jeho výšky 

 

Z výsledků lze konstatovat, že křemík segreguje méně, zejména v časti odlitku a jeho 
účinek na vlastnosti odlitku bude nevýznamný. Téměř po celé ploše odlitku je index 
segregace blízký hodnotě jedna. 

 

Segregace síry 

Porovnáním segregace síry z výsledků na obr. 5.46 je patrné, že tento prvek nevytváří tak 
výrazně ohraničené oblasti s nejnižší (nejvyšší) koncentrací ve tvaru písmene „V“, jak v 
případě naměřených, tak v případě simulovaných hodnot. Simulace predikovala nejvyšší 
koncentrace síry ve spodní polovině odlitku až do koncentrace 0,004%, což je z pohledu 
metalurgie velmi příhodná až zanedbatelná koncentrace, uvážíme-li, že v tavebním vzorku 
je obsah síry 0,003%. Horní polovina a zbytek odlitku vykazují hodnoty menší než 0,002% 
S.  
Naměřené hodnoty u experimentálního odlitku poukazují na jiný trend segregace. Zde síra 
segreguje nejvíce do nálitku, zejména do oblasti posledního místa tuhnutí, kde lze naměřit 
síru o obsazích přibližně 0,005 až 0,0155%. Druhé místo se zvýšenou koncentrací je oblast 
vyznačená fialovou barvou ve spodní třetině odlitku, kde byla zaznamenána síra v 
intervalu 0,0039 až 0,0048%. Také v tomto případě jde o nízké hodnoty. Ve zbytku odlitku 
se síra pohybuje ve velmi nízkých koncentracích, a sice 0,002-0,0038%. Přestože je v 
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nálitku nejvyšší hodnota naměřené koncentrace asi 5× vyšší než hodnota tavebního vzorku, 
stále tyto hodnoty vyhovují běžné kvalitě oceli při výrobě oceli na odlitky v EOP. 
 

 
 

 
 

a)  b)  

Obr. 5.46 Makrosegregace segmentu odlitku pro síru[hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 
                                                                                                b) makrosegregace naměřená 

 
Indexy segregace pro síru pro vrstvy 375–1175 mm znázorňuje obr. 5.40. Je patrné, že 
trend segregace síry je od okraje odlitku k ose, kde síra nabývá zpravidla pro každou vrstvu 
nejvyšších hodnot. Tyto hodnoty(max. 0,0041%S) nejsou nijak významné. 

 

Obr.5.47 Indexu segregace síry na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 1175 mm od 
spodní hrany odlitku  
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Obr. 5.48 Průběhy indexu segregace síry v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 

Obr 5.48 ukazuje na směr segregace síry opět ve třech hladinách výšky přes celou šířku 
stěny odlitku. Ve spodní i střední části odlitku je síra nižší nebo podobná koncentraci v 
tavebním vzorku. V horní časti odlitku, čili v podnálitkové části ukazuje index segregace 
síry na kladnou segregaci, která se vyskytuje od 200 mm od okrajů odlitku do jeho osy. 
Celkově není pozorována podobnost segregace s uhlíkem od spodní hrany odlitku po jeho 
nálitek. 
V nálitku je naopak segregace síry velmi podobná segregaci uhlíku (obr.5.49). Rovněž v 
horní polovině nálitku vykazuje síra své maximální koncentrace oproti výchozímu stavu 
při odlévání. V polovině nálitku v ose je zvýšení obsahu síry asi dvojnásobné. Při okrajích 
jsou koncentrace síry nižší než v tavebním vzorku a směrem k ose se zvyšují. 
 

 

Obr. 5.49 Průběhy indexu segregace síry v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 
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Segregace chromu 

Přestože není chrom ve zkoumaném materiálu legující prvek a jeho obsah je v materiálu 
jako nečistota tolerovaná dle norem do 0,3%, bylo pozorování do experimentu zahrnuto 
pro zajímavost. Chování chromu lze pozorovat na obr. 5.50. Predikovaný rozsah 
makrosegregace a oblasti s nejvyšší koncentrací chromu jsou nejvíce podobné s predikcí 
manganu. Opět se tu vyskytuje oblast ve tvaru „U“ a oblast v ose nálitku, kde software 
predikoval tato místa jako oblasti s nejvyšší koncentrací chromu dosahující hodnot 
0,175%, což je oproti tavebnímu vzorku 0,168 % rozdíl několika tisícin %. Z hlediska 
přesnosti měření na spektrálním analyzátoru je to hodnota na hranici chyby měření. 
Hodnoty odpovídající tavebnímu vzorku lze spatřit v nejdříve ztuhlé vrstvě, dále se pak 
směrem do odlitku velmi mírně zvyšují.  
Naměřené hodnoty jsou svým způsobem vykreslení segregací taktéž nápadně podobné s 
vykreslením segregací manganu naměřeného na experimentálním odlitku. Znovu se 
vyskytuje zóna tvaru písmene „V“ vykreslená odstíny barvy fialové, kde dosahují 
koncentrace chromu nejnižších naměřených hodnot. Ty se pohybují v intervalu hodnot 
0,150–0,161% Cr. Naopak nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v místě posledního místa 
tuhnutí odlitku – v ose horní poloviny nálitku. Zda se pohyboval obsah chromu 0,200–
0,220%. Spodní vrstva 250–300 mm odlitku také vykazuje nejmenší heterogenitu z 
hlediska rozdělení tohoto prvku.  
 
 

 
 

 
 

a)  b)  

Obr. 5.50 Makrosegregace segmentu odlitku pro chrom[hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 
                                                                                                  b) makrosegregace naměřená 



 

- 103 - 
 

 
Očekávaný obsah v těchto místech je mírně vyšší (0,012%) než tavební, což je zřejmě také 
způsobeno odchylkou v kalibraci přístroje na tento prvek pro VUT Brno a pro VHM . Tato 
odchylka platí pro celou mapu a nezkresluje její charakter. 
Indexy segregace uhlíku (Cri/0,168) ve vrstvách 375 až 1175 mm na vzdálenosti od spodní 
hrany odlitku je graficky znázorněna na obr.5.51. 

. 

 

Obr.5.51 Indexy segregace chromu na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 1175 mm od 
spodní hrany odlitku  

 
 
 Zhruba do vzdálenosti 70–80 mm od okrajů odlitku se naměřené hodnoty chromu 
pohybují okolo obsahu Cr v tavebním vzorku a index segregace je blízký jedné. Dále se 
začíná vyskytovat negativní segregace chromu a index segregace nabývá hodnot menších 
než jedna. Ve střední části odlitku (v ose) se hodnoty indexů mírně navyšují. Ve spodní 
části odlitku do výšky 375mm od paty je opět patrný vliv spodního chladítka. Zde obsahy 
chromu jsou blízké tavebnímu vzorku a indexy segregace tak dosahují hodnot blízkých 
jedné. Dále je tu na první pohled parná velká podobnost s segregace s manganem. Další 
dva grafy indexů segregace pro odlitek a nálitek nejsou komentovány a jsou tu uvedeny 
pro srovnání. Obr. 5.52 znázorňuje indexy segregace chromu pro 3 hladiny výšky odlitku 
a obr. 5.53 pak pro 3 hladiny výšky v nálitku. 
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Obr.5.52 Průběhy indexu segregace chromu v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 
 

 

Obr.5.53 Průběhy indexu segregace chromu v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 

 

 

Segregace fosforu 

Fosfor byl analyzován jen spektrálně a je zde zahrnut pouze okrajově. Navíc se nepodařilo 
získat výsledky vypočtené pro makrosegregaci fosforu. Výsledky z měření odlitku chování 
fosforu naznačují. Na obr. 5.45 je vidět podobné chování jako u ostatních prvků, kde 
nejnižší koncentrace kopírují podobnou oblast jako v předchozích případech. Zde se 
koncentrace fosforu pohybuje od 0,004 do 0,076%. Ve spodní části odlitku s intenzivním 
chlazením je obsah fosforu porovnatelný s obsahem v tavebním vzorku. Ostatní místa v 
odlitku obsahují 0,077 až 0,094%. Nejvíce fosforu segregovalo do posledního místa 
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tuhnutí – do horní poloviny osy nálitku. V 
tomto místě byly naměřeny maximální 
koncentrace fosforu dosahující místy až 
0,0310 %, což je asi trojnásobek obsahu 
fosforu naměřeného v tavebním vzorku. 
Index segregace je ve spodní části odlitku 
do 375mm od paty odlitku podobně jako u 
všech ostatních prvků blízký hodnotě jedna, 
tj. segregace fosforu v tomto místě v 
podstatě není zaznamenána. V ostatních 
vrstvách odlitku po nálitek (vrstvy 375–
1175mm) je závislost indexu segregace 
fosforu na vzdálenosti od vnějšího okraje 
odlitku znázorněna na obr. 5.54. 
Je patrné, že indexy jsou rovny jedné při 
blízkém okraji odlitku a dále klesají. 
Přibližně od 100 mm od obou krajů odlitku 
pak vzrůstají až do osy odlitku. Trend 
segregace je tedy opět podobný jako u 
předchozích prvků.  
 

 

Obr. 5.55 Indexy segregace fosforu na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 1175 mm od 
spodní hrany odlitku  

 
Stejně jako v předchozích případech je v následujících grafech sledován trend blíže po 
výšce v odlitku (obr. 5.56) a také v nálitku (obr. 5.57) 
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Obr. 5.56 Průběhy indexu segregace fosforu v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 
 

 
Obr.5.57 Průběhy indexu segregace fosforu v části odlitku ve 3 úrovních jeho výšky 

 
Z obrázků je zřejmé, že fosfor ve spodní části odlitku, kde tuhnutí silně ovlivňuje spodní 
chladič nesegreguje téměř vůbec. Ve střední a horní části odlitku pak fosfor u okrajů 
odlitku nabývá hodnot blízkých jedna či menších. Poté směrem k ose odliku významně 
klesá koncentrace fosforu až na jeho minima ve vzdálenostech asi 100 mm od okrajů 
odlitku. Od této polohy pak zase roste až do osy odlitku. v ose je koncentrace podobná 
tavebnímu vzorku, tzn. index segregace se pohybuje opět kolem hodnoty 1. 
V nálitku je trend segregace fosforu podobný síře. Fosfor má od okrajů odlitku negativní 
segregaci jako předchozí prvky. Směrem k ose se pak obsah fosforu zvyšuje s dosahuje 
maxima, zejména v poslední sledované vrstvě nálitku. Nejvyšší index segregace byl 
zaznamenán v posledním místě tuhnutí, kde nabyl hodnot 3,63. Celkově je ale pohledu 
sledované plochy odlitku je segregace fosforu nevýznamná. 

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

0 100 200 300 400 500 600

In
de

x 
se

gr
eg

ac
e 

P

Vzdálenost od vnějšího okraje odlitku [mm]

175mm

875mm

1175mm

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0 100 200 300 400 500 600

In
de

x 
se

gr
eg

ac
e 

P

Vzdálenost od vnějšího okraje odlitku [mm]

1375mm

1575mm

1775mm



 

- 107 - 
 

5.5.4 Ověření empirického modelu na odlitcích cementářského kruhu 

V předešlých výzkumech byly sledovány vlastnosti materiálu dvou odlitých nosných 
cementářských kruhů [87], [88]. Vzorky byly odebrané ze spodní části nálitku. 
První sledovaný odlitek kruhu byl odlit ze 4 pánví s hmotností tekutého kovu 68, 68, 40 a 
40t. Za hodinu po odlití byl doléván nálitek tekutým kovem o hmotnosti 44t. Celkem bylo 
odlito 260 t z 5 pánví. Chemické složení kovu z jednotlivých pánví je uvedeno v tab. 5.14. 
Odlévání základní tavby (176 t) přibližně do třetiny nálitku proběhlo během 7 min 40 s. 
Odlévání probíhalo současně ze tří pánví 68t, 68t a 40t. Teplota kovu v jednotlivých 
pánvích byla 1553 °C, 1555 °C a 1560 °C. Kov na dolévání nálitku měl teplotu 1597 °C. 
Hmotnost kovu na dolití byla 57t. Výsledky jsou uvedeny v [87], [88]. 

 

Tab.5.14 Chemické složení kovu pro lití kruhu (260t) 

  hmotnost 
  pánví C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo Ti 

Předpis [t] 0,26 1,40 0,35 max. max. max. max. max. max.   
    0,31 1,80 0,55 0,018 0,02 0,300 0,400 0,300 0,100   
E59182 68 0,28 1,49 0,50 0,007 0,004 0,100 0,241 0,130 0,062 0,013 
E59183 68 0,29 1,49 0,49 0,007 0,002 0,120 0,238 0,146 0,053 0,013 
E59184 40 0,29 1,55 0,53 0,007 0,002 0,130 0,225 0,135 0,049 0,010 
E59185 40 0,30 1,53 0,49 0,007 0,006 0,130 0,205 0,139 0,046 0,010 
dolévací 86 44 0,23 0,79 0,44 0,006 0,008 0,130 0,216 0,128 0,048 0,004 

váž. průměr 260 0,28 1,39 0,49 0,0068 0,0042 0,12 0,23 0,14 0,05 0,01 

 
Po odstranění nálitku byla z nálitku odříznuta vrstva, která odpovídala krčku nálitku 
(vrstva bezprostředně související s odlitkem). Z této vrstvy byl odebrán hranol přes celou 
tloušťku krčku. Na tloušťce krčku byla provedená chemická analýza, která je uvedena v 
tab. 5.15.  
 
Tab. 5.15Chemické složení na řezu v oblasti krčku 

Vzdálenost vz. č. Chemické složení [hm.%] 
od povrchu  

 
C Mn Si P S Cu Ni Alc N 

[mm]                     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25 1 

 
  

 
  

 
  

 
    

75 2 0,21 1,250 0,47 0,004 0,002 0,1 0,21 0,025 0,006 
125 3 0,21 1,280 0,46 0,004 0,003 0,1 0,21 0,024 0,009 
175 4 0,20 1,260 0,54  0,005 0,003  0,11 0,22  0,025 0,010  
225 5 0,30 1,500 0,57 0,006 0,004 0,13 0,24 0,023 0,012 
275 6 0,34 1,440 0,52 0,008 0,005 0,11 0,22 0,022 0,011 
325 7 0,33 1,460 0,55 0,009 0,003 0,12  0,24 0,022 0,011 
275 8 0,3 1,300 0,5 0,005 0,004  0,11 0,22 0,023 0,011 
225 9 0,28 1,360 0,53 0,006 0,003 0,12 0,23 0,025 0,01 
175 10 0,23 1,330 0,51 0,005 0,002 0,11 0,22 0,025 0,009 
125 11 0,22 1,260 0,48 0,004 0,003 0,1 0,21 0,024 0,008 
75 12 0,24 1,380 0,51 0,007 0,004 0,11 0,22 0,023 0,007 
25 13                   
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V prvním sloupci je uvedena vzdálenost analyzovaného místa od povrchu krčku ve druhém 
čísle vzorku. Číslování vzorků je uvedeno od vnějšího okraje odlitku. Ve třetím až 
jedenáctém vzorku je uvedeno chemické složení zjištěné spektrální analýzou. 
Chemického složení v tab. 5.14 odpovídá přibližně vzdálenosti 1275 až 1375 mm od 
spodní hrany odlitku. V této vzdálenosti byla u experimentálního odlitku pozorována 
negativní segregace manganu a to ve vzdálenosti 35 mm od okraje nálitku.  
U sledovaného vzorku přes průměr krčku lze rovněž předpokládat podobnou negativní 
segregaci manganu, a to ve vzdálenosti do 75 mm od povrchu krčku. U experimentálního 
odlitku byl ve výšce 1275 až 1375 naměřen obsah manganu ve vzdálenosti 75 mm od 
okraje odlitku 1,31 až 1,33 % Mn. Ve středu odlitku(pro danou vrstvu) v uvedené 
vzdálenosti od paty byly obsahy manganu 1,40 až 1,50%Mn. Obsahy manganu jsou ve 
sledovaných místech u odlitku kruhu nižší než u experimentálního odlitku. Ovšem obsah 
manganu v tavebním vzorku u experimentálního odlitku byl vyšší, a to 1,69%. Obsah 
manganu ve vzdálenosti 15 mm od okrajů nálitku u experimentálního odlitku se pohyboval 
v intervalu 1,61 až 1,68%Mn, tedy až o 0,07% Mn méně,než bylo v tavebním vzorku. Na 
obr. 5.58 je uveden průběh indexu segregace Mn v odlitku 6H50 ve sledované vzdálenosti 
od paty odlitku a u experimentálního odlitku ve vzdálenosti 1250 mm od paty odlitku. 
Body označené Mn se vztahují k odlitku kruhu, body označené Mn exp 
k experimentálnímu odlitku. 
 

 

Obr. 5.58  Porovnání indexu segregace u sledovaných odlitků ve vzdálenosti cca 1275 mm 
od paty odlitků 
 

Rozdíly v indexu segregace na obr. 5.58 jsou způsobeny také jednak doléváním kovu do 
nálitku s nižší koncentrací manganu, jednak jiným umístěním vtokové soustavy. U 
experimentálního odlitku se kov do nálitku nedoléval a vtoková soustava nemohla být 
stejná jako u sledovaného odlitku kruhu, a tím se částečně změnilo i teplotní pole odlitku. 
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Průběh indexu segregace u obou odlitků ve sledovaných místech vykazuje podobnou 
tendenci.   
Druhý odlitek kruhu cementářské pece byl odlit podle technologie s intenzivním chlazením 
od paty odlitku podobně jako experimentální odlitek. Jednalo se o odlitek, na kterém byla 
prováděna optimalizace slévárenské technologie na základě numerických simulací plnění a 
simulace chladnutí a tuhnutí. Surová hmotnost odlitku činila 233 t a chemické složení 
uvádí tab. 5.16. Podmínky jsou uvedeny v [88]. 
 

Tab. 5.16 Složení oceli v jednotlivých pánvích [%] 
Prvek C Mn Si P S Cu 
Základní tavba1 0,25 1,39 0,45 0,006 0,002 0,13 
Základní tavba 2 0,25 1,38 0,45 0,008 0,001 0,12 
Základní tavba 3 0,23 1,37 0,45 0,008 0,002 0,12 

PRŮMĚR 0,243 1,38 0,450 0,007 0,002 0,123 

Kov na dolití 0,23 0,83 0,41 0,006 0,001 0,14 
 

Po odstranění nálitku byly od spodku nálitku odebrány desky, přes celou tloušťku stěny. 
Schéma odběru vzorků je uvedeno na obr. 5.59. 
 
 

 
 

Obr. 5.59Schéma segmentu nálitku s vyznačeným výřezem desek a hranolů [84] 
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Naměřené koncentrace manganu jsou uvedeny v tab. 5.16. V prvních dvou hladinách u 
paty nálitku a ve vzdálenosti 200 mm lze pozorovat negativní segregaci manganu. Z 
podmínek tuhnutí v tab. 5.17 byly vypočteny hodnoty kritéria negativní segregace 
manganu. Hodnoty byly vypočteny podle vzorce (5.14) 
 

ti
-2,93

*gradT0,471

v0,61*lr
=11,4 až 18,16     (5.14) 

 
Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab. 5.17 v posledním sloupci. Jejich průběh je v 
prvních dvou vrstvách podobný jako u experimentálního odlitku. Na rozdíl od 
experimentálního odlitku byl u sledovaného odlitku kruhu doléván tekutý kov s nižším 
obsahem manganu do nálitku. Ve třetí a čtvrté vrstvě uvedené v tab. 5.17 nebyla negativní 
segregace pozorována. 

 
 
Tab. 5.17 Data použitá k výpočtu kritéria negativní segregace manganu a obsah Mn 

Označení 
vzorku 

doba 
tuhnutí 

rychlost 
tuhnutí v 

bodě 

vzdálenost 
od 

povrchu 

rychlost 
pohybu 

izosolidy 
gradT 

obsah 
Mn 

relativní 
výška K 

  [min] [–] [cm] [cm/min] [K/cm] [hmot.%] [–]   

1.1 915 1,00 12,5 0,014 4,1 1,38 0,68 34,48 
1.2 942 0,97 175,0 0,186 4,16 1,15 0,68 8,76 
1.3 960 0,95 349,0 0,364 4,16 1,21 0,68 6,16 
1.4 948 0,97 175,0 0,185 4,04 1,16 0,68 8,84 
1.5 888 1,03 12,5 0,014 4,14 1,40 0,68 35,38 

2.1 1275 1,00 12,5 0,010 3,02 1,34 0,78 36,24 
2.2 1254 1,02 175,0 0,140 3,33 1,19 0,78 7,15 
2.3 1302 0,98 349,0 0,268 3,05 1,25 0,78 5,15 
2.4 1278 1,00 175,0 0,137 3,19 1,20 0,78 7,50 
2.5 1260 1,01 12,5 0,010 3,15 1,36 0,78 35,43 

3.1 1479 1,00 12,5 0,008 1,43 1,11 0,89 24,45 
3.2 2106 0,70 175,0 0,083 1,92 1,22 0,89 19,98 
3.3 1512 0,98 349,0 0,231 1,9 1,41 0,89 3,97 
3.4 1512 0,98 175,0 0,116 1,76 1,21 0,89 5,84 

3.5 1479 1,00 12,5 0,008 1,47 1,15 0,89 24,77 

4.1 1548 1,00 12,5 0,008 0,6 1.16 1,00 14,86 
4.2 1572 0,98 175,0 0,111 0,5 1,21 1,00 2,88 
4.3 1602 0,97 349,0 0,218 0,7 1,52 1,00 2,37 
4.4 1602 0,97 175,0 0,109 0,6 1,18 1,00 3,36 

4.5 1590 0,97 12,5 0,008 0,9 1,15 1,00 19,81 
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Průběh kritéria negativní segregace manganu v prvních dvou vrstvách uvedených v tab. 
5.17 v závislosti na vzdálenosti od vnějšího okraje nálitku je uveden na obr. 5.60. Přímky 
rovnoběžné s osou x udávají kritické hodnoty kritéria negativní segregace manganu. Řada 
1 je první vrstva, řada 2 druhá vrstva od spodní hrany nálitku. 
 
Podle obr. 5.60 nabývají hodnoty kritéria K ve vzdálenosti 12,5 mm od okraje nálitku 
hodnoty vyšší než hodnoty kritické, ve vzdálenosti 175,0 mm hodnoty nižší než hodnoty 
kritické. K negativní segregaci tedy dochází podle předloženého modelu ve vzdálenosti 
12,5 až 175 mm od okraje nálitku. 
 

 
Obr. 5.60 Závislost kritéria negativní segregace manganu na vzdálenosti od vnějšího 

okraje nálitku 
 
Je zřejmé, že parametr K u nálitku není závislý na vzdálenosti od vnějšího okraje nálitku. 
model tak nelze aplikovat na nálitky v kterých byl doléván kov. 
 

Poznatky z porovnání experimentálních odlitků s výsledky stanovených na základě 

empirického modelu 

U dvou odlitků nosných kruhů cementářských pecí byl sledován průběh obsahu manganu 
ve spodních vrstvách nálitku. U vyráběných odlitků byly pozorovány podobné trendy 
segregace manganu jako u experimentálního odlitku. Odchylky naměřených hodnot 
v nálitcích lze vysvětlit rozdíly v použité technologii, zejména doléváním kovu do nálitku a 
umístěním vtoků u průmyslových odlitků. Ve spodních partiích nálitku obou průmyslově 
vyráběných odlitků byla pozorována negativní segregace manganu. Průběh segregace 
ostatních prvků není uveden. Trend změny indexu segregace u uhlíku v měřených místech 
nálitku byl podobný jako u manganu. Posouzení začátku negativní segregace podle 
empirického modelu (kritéria K) není v rozporu se dřívějšími poznatky. 
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 6.  SHRNUTÍ A ZÁVĚR 
 
V disertační práci byla sledována segregace vybraných prvků na ploše experimentálního 
odlitku pomocí modelování v programu ProCAST a na základě měření odlitku. 
Experimentálním odlitkem byl výřez z odlitku nosného kruhu cementářské pece (ocelová 
deska), který byl navržen a vyroben tak, aby na vybraném objemu odlitku po celé výšce 
odlitku probíhalo tuhnutí za podmínek srovnatelných s průmyslově vyráběnými odlitky 
nosných kruhů cementářských pecí. Pro výzkumnou práci byla k dispozici ofrézovaná 
deska z ocelového odlitku včetně nálitku, na které byla provedena vizuální kontrola 
výskytu vad a polévací zkouškou. Odlitek ve sledovaném místě byl prohlášen jako 
vyhovující. Během kontroly uvedené plochy byl z celé plochy sejmut Baummanův otisk. 
Před samotnou výrobou experimentálního odlitku bylo pro dané podmínky výroby 
vypočteno teplotní pole a následně i predikce makrosegregace jednotlivých vybraných 
prvků (C, Mn, Si, S, Cr.) v místě zkoumané plochy.  
Za účelem experimentální verifikace segregace vybraných prvků v experimentálním 
odlitku získaných numerickou simulací byla pro celou sledovanou plochu odlitku navržena 
mapa míst, ve kterých byl materiál analyzován na chemické složení. Určení obsahu uhlíku 
a síry bylo zjištěno spalovací metodou z odebraných třísek v předurčených místech 
analýzy. Koncentrace ostatních prvků pak byly stanoveny spektrální analýzou.Z celkového 
měření (303 měřených pozic) chemického složení vznikly koncentrační mapy pro 
jednotlivé prvky na sledované ploše, které jsou uvedeny v přílohách. Koncentrační mapy 
byly vytvořeny v programu AutoCAD 2012 a byly tvořeny s obdobným vizuálním pojetím 
jaké bylo k dispozici ze simulačního softwaru ProCAST. 
Z výsledků měření lze konstatovat, že všechny sledované prvky mimo síru mají podobný 
profil z pohledu makrosegregace. Charakteristická oblast písmene "V", kde koncentrace 
prvků jsou vždy nižší než v tavebním vzorku, se vyskytuje téměř ve všech případech. 
Stejně tak se ve všech případech v místě posledního tuhnutí taveniny, tedy v horní části 
nálitku, vyskytuje oblast silně obohacená o všechny sledované prvky. Zde přesahují 
koncentrace sledovaných prvků několikanásobně hodnoty z tavebního vzorku. Rovněž 
simulační program predikuje pro vybrané prvky podobný charakter makrosegregací. 
Hlavní rozdíl mezi skutečně naměřenou mapou chemického složení a simulací 
vypočtenými hodnotami spočívá v negativní segregaci všech prvků vyjma síry po celém 
profilu sledované plochy. Chemické složení oceli ve směru od povrchu do osy odlitku 
odpovídá do určité vzdálenosti přibližně chemickému složení tavebního vzorku. Index 
segregace počítaný ze složení tekutého kovu v pánvi a oceli ve sledovaném místě je zde 
přibližně jednotkový. Od určité vzdálenosti od povrchu odlitku se index segregace snižuje 
až téměř do středu odlitku. Ve středních partiích odlitku je pozorovatelné zvýšení hodnoty 
indexu segregace. Např. u manganu je však index segregace je v ose po celé výše odlitku 
nižší než jedna. U uhlíku je zase jeho obsah ve středu odlitku směrem od jeho paty rostoucí 
a od vzdálenosti 1100 mm je index segregace v ose odlitku větší než jedna. Z dat 
získaných simulací je z makrosegregačních map pro dané prvky zřejmé, že k negativní 
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segregaci nedochází. Dá se říci, že naměřené výsledky rozložení jednotlivých prvků v 
simulačním programu se neshoduje se skutečností. Mimo uvedená zjednodušení modelů v 
simulačním programu je také vhodné zvážit, jakou měrou může zasáhnout do výsledné 
makrosegregace difúzní tok prvků během chladnutí po ukončení tuhnutí. Masivní odlitky 
mohou chladnout od ukončení tuhnutí do dosáhnutí asi 1000°C (spodní hranice pro 
homogenizační žíhání) i několik hodin. Simulační software ovšem počítá s makrosegregaci 
v odlitku jen do doby ukončení tuhnutí.  
U získaných veličin - teplotního gradientu, rychlosti tuhnutí v bodě a rychlosti pohybu 
izosolidy byl graficky znázorněn jejich průběh po průřezu odlitku. Totéž bylo provedeno 
pro uhlík a mangan. Průběh koncentrací C a Mn v horizontálním směru na sledované ploše 
vykazoval podobné tendence jako průběh výše uvedených veličin. 
Pro stanovení místa v odlitku, kde začíná negativní segregace, byl základě dat pro teplotní 
gradient a dobu tuhnutí vypracován vlastní empirický model. Empirický model vycházel z 
funkce: 
 

𝑀𝑀 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣𝑏𝑏 ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐 ∗ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ 𝑙𝑙𝑔𝑔𝑒𝑒  
 
Pro dané chemické složení lze pomocí uvedeného modelu vypočíst vzdálenost od okraje 
odlitku, ve které začíná negativní segregace a také místa, ve který v oblasti negativní 
segregace se začíná index segregace zvyšovat (koncentrace sledovaného prvku roste). 
Uvedené dvě čáry potom omezují přibližně oblast s nejnižší koncentrací sledovaného 
prvku. Oblasti jsou graficky znázorněny a oblasti s nejnižšími koncentracemi prvků (C a 
Mn) na sledované ploše se neshodují se simulovanými daty.  
Na základě uvedených veličin určených z podmínek tuhnutí byla rovněž vypočtena 
kriteriální funkce, kterou splňují v odlitku místa začátku negativní segregace a to pro uhlík 
a mangan. Místa, ve kterých nabývá uvedená kriteriální funkce kritické hodnoty, se 
přibližně shodují s místy, ve kterých lze na sledované ploše pozorovat začátek negativní 
segregace. 
Závěrem lze konstatovat, že porovnání predikovaných map makrosegregace jednotlivých 
prvků se neshodují se skutečností. Navržený empirický model však ukazuje, že lze veličiny 
spojené s tuhnutím použít k predikci některých parametrů makrosegregace, v daném 
případě pro výpočet počátku negativní segregace a také oblastí s nejnižší koncentrací 
vybraného prvku na sledované ploše. Uvedený model může být používán pro optimalizaci 
chemického složení v podnálitkové ploše odlitku tak, aby byly splněny mechanické 
vlastnosti, zejména tvrdost. 
Sledovaná plocha byla také podrobena makroskopickému leptání. Na celé ploše byla 
zjištěna oblast kolumnárních dendritů a oblast rovnoosých dendritů. Pomocí mikroskopu 
byly sledovány a pak vykresleny hranice primárních zrn vzniklých ve struktuře. Podle 
simulace dochází v odlitku k transkrystalizaci - kolumnární zrna prorůstají celou plochou 
odlitku až k jeho ose. Z porovnání struktur je jasné, že se predikce docela rozchází se 
skutečně zjištěným výskytem makrostruktury na odlitku. Primární zrna na povrchu odlitku 
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mají tvar sloupcovitých krystalů s osou orientovanou ve směru odvodu tepla. Za touto 
vrstvou o tloušťce cca 100mm se nachází vrstva největších primárních zrn, které mají v 
odlitku protáhlý tvar s osou opět ve směru odvodu tepla. Ve středu odlitku se nachází 
rovnoosá zrna. Jejich oblast se vzdáleností od paty odlitku zužuje až na průměr cca 70 mm. 
V nálitku se oblast rovnoosých krystalů potom zase zvětšuje. 
 
Z leptání vyplynulo také, že na makrostruktuře jsou velmi dobře patrné kanálkové 
segregace. Oblast kanálkových segregací je popsána regresními funkcemi pro začátek a 
konec jejich výskytu. Pro jejich výskyt byla navržena kriteriální funkce vypočtené z 
teplotního gradientu a rychlosti pohybu izosolidy. Podle ní je možné odhadnout na 
sledované ploše jejich přítomnost. Navíc byla pro tato místa provedena mikroanalýza, kde 
byla zjištěna největší segregace u uhlíku. Index segregace uhlíku v kanálkové segregaci 
přesahoval hodnotu 8. U křemíku a manganu byly naměřeny nevětší indexy segregace 1,68 
a 1,93. 
Kanálkové segregace se na řezu kolmém na sledovanou plochu jevily jako nepravidelné 
skvrny o průměru až 15 mm. Jejich tvar ve většině případů nebyl pravidelný. Tento typ 
segregace vznikal v mezidendritické tavenině, poněvadž jsou na makroleptu patrné osy 
dendritů neobohaceného kovu, které „prorůstají“ celým kanálkem. Podobně lze pozorovat 
malé skvrnky odlitku o průměru 1 až 2 mm nacházející se blízko povrchu odlitku průměru, 
které mají stejnou barvu jako kanálkové segregace. Tyto poznatky potom vylučují teorii o 
vzniku kanálkové segregace vzestupem bublin plynu v odlitku. Pravděpodobnější je 
vysvětlení vzniku na základě širokého pásma dvoufázové oblasti, ve kterém již nebylo 
možné proudění tekuté fáze, která zůstala uzavřená mezi dendrity. Při tuhnutí taveniny se 
vylučovala tuhá fáze s nižší koncentrací sledovaných prvků a uzavřená tavenina se dále o 
tyto prvky obohacovala.  
Dále je možné konstatovat, že oblasti obohacené sírou podle Baumannova otisku se zcela 
nekryjí s výskytem výše popsaných kanálkových segregací. Bylo zjištěno, že mezi 
koncentrací uhlíku, manganu, křemíku a chromu existovala u celého souboru korelace. 
Rozdělení síry na sledované ploše odlitku bylo jiné než u ostatních prvků a nebyla u ní  
pozorována negativní segregace oproti ostatním sledovaným prvkům. 
 
V závěru byly závislosti získané na experimentálním odlitku byly porovnány s daty 
získanými z nálitku a krčku odlitku u dvou odlitků nosných kruhů cementářských pecí. 
Jednalo se o starší data získaná během vývoje nové technologie výroby uvedených odlitků. 
Index segregace manganu u provozních odlitků měl podobný průběh jako u 
experimentálního odlitku ve srovnatelné vzdálenosti od paty odlitku. U provozních odlitků 
byla pozorována negativní segregace manganu. Ovšem segregace uhlíku nebyla 
pozorována, jelikož chemická analýza následovala po tepelném zpracování. 
U provozního odlitku bylo vypočteno ze známých veličin pro tuhnutí odlitku kritérium pro 
začátek negativní segregaci podle vztahu vypočteného u experimentálního odlitku. U 
provozního odlitku nebyla k dispozici data ze stejných míst, na kterých probíhalo měření u 
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experimentálního odlitku. Určený začátek negativní segregace manganu u provozních 
odlitků ale nebyl v zásadním rozporu s predikcí podle vypracovaného empirického modelu. 
 
Získaná data a závislosti ze zkoumání experimentálního odlitku budou využita také pro 
verifikaci modelu makrosegergací ve vývojové společnosti ESI GROUP(Francie). 
 
 
 
 
 
 
7. PERSPEKTIVA DALŠÍCH PRACÍ 
 
V průmyslu je spousta masivních odlitků, na které jsou kladeny zvýšené nároky na jakost. 
Predikovat chemické složení v určitém místě, např. v  krčku nálitku je cíl mnoha tvůrců 
simulačních programů. Zpřesňování výpočtů na základě experimentálních dat je tedy stále 
více než žádoucí. 
Měření provedená v disertační práci poukázala na trend segregace vybraných prvků z nichž 
některé budou ovlivňovat vlastnosti odlitku významně (např. uhlík). Bude vhodné zjistit a 
doplnit měřením v další práci hodnoty mechanických vlastností v měřených místech 
experimentálního odlitku. Dále je možné prověřit ve vybraných místech mikročistotu kovu. 
 
Návrh dalšího výzkumu: 

• Ve spolupráci s výrobci těžkých odlitků ověřovat platnost výše uvedených 
poznatků tak, aby bylo možné u některých typů odlitků predikovat chemické 
složení odlitku a tím i mechanické hodnoty. 

• Věnovat se studiu kanálkových segregací a tak přispět k objasnění jejich vzniku. 
• Spolupracovat ve vývoji simulačního software poskytováním experimentálních dat. 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
 

PŘÍLOHA 1  - Uplynulý čas do teploty likvidu [hod.] 

PŘÍLOHA 2  - Uplynulý čas do teploty solidu [hod.] 

PŘÍLOHA 3  - Doba tuhnutí [min] 

PŘÍLOHA 4  - Rychlost tuhnutí v daných bodech [°C/sec] 

PŘÍLOHA 5  - Teplotní gradient T v daných bodech [°C/cm] 

PŘÍLOHA 6  - Vyjádření Niyamova kritéria pro sledovanou plochu [K1
2� ∗ mm ∗ s−1

2� ] 

PŘÍLOHA 7  - Rychlost tuhnutí v bodě [K/min] 

PŘÍLOHA 8 - Rychlost pohybu izosolidy [mm/min ] "ti" 

PŘÍLOHA 9 - Měrná rychlost tuhnutí [-] 

PŘÍLOHA 10 - Naměřený obsah uhlíku [hm.%] 

PŘÍLOHA 11 - Naměřený obsah manganu [hm.%] 

PŘÍLOHA 12 - Naměřený obsah křemíku [hm.%] 

PŘÍLOHA 13 - Naměřený obsah chromu [hm.%] 

PŘÍLOHA 14 - Naměřený obsah síry [hm.%] 

PŘÍLOHA 15 - Naměřený obsah fosforu [hm.%] 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Zkratka / 
Symbol 

Jednotka Popis 

VD [-] Vacuum Degassing 

∇P [Pa] Tlakový gradient 

µ [m2.s] Viskozita taveniny 

C0 [hmot.%] Koncentrace původní příměsi tavenině 

CAD [-] Computer Aided Design - počítačem podporovaný návrh 

CET [-] Columnar to equiaxed transition 

CFD [-] 
Computational Fluid Dynamics  - výpočetní modelování 
proudění 

Ckrit -1 [hmot.%] Kritická koncentrace uhlíku od vnějšího okraje odlitku 

Ckrit -2 [hmot.%] Kritická koncentrace uhlíku od vnitřního okraje odlitku 

CL(i) [hmot.%] Koncentrace příměsi prvku i v tekuté fázi 
Cm [hmot.%] Koncentrace příměsi v tavenině na mezifázovém rozhraní 

CS(i) [hmot.%] Koncentrace příměsi prvku i v tuhé fázi 

D [cm2/s] Difúzní koeficient příměsi v tavenině 

EMPA [-] 
Electron-Probe Microanalysis  - mikroanalýza 
elektronovou sondou 

EOP [-] Elektrická oblouková pec 

FDM [-] Finite Difference Method 

FEM [-] Finite Element Method 

FeSiCa [-] Feroslitina ferosilikocalcium 

g [-] 
Poměrná část ztuhlého kovu k celkovému množství 
taveniny na počátku tuhnutí 

G20Mn5 [-] Značka oceli 
G24Mn6 [-] Značka oceli 
grad T [°C·cm-1] Celkový teplotní gradient 

h [W· m-2 · K-1] Součinitel přestupu tepla 

IS [-] Index segregace 

K [-] Koeficient propustnosti 

k* [-] Mezifázový rozdělovací koeficient 
kef [-] Efektivní rozdělovací koeficient 

ko(i) [-] Rozdělovací koeficient 
L [J] Skupenské teplo tuhnutí 

LF [-] Ladle furnace - pánvová pec 

lr [mm-1] Relativní výška odlitku 
LSRE [-] Local Solute Redistribution Equation - rovnice pro 

lokální přerozdělení 
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Mnkrit -1 [hmot.%] Kritická koncentrace manganu od vnějšího okraje odlitku 

Mnkrit -2 [hmot.%] Kritická koncentrace manganu od vnějšího okraje odlitku 

N [-] Vztlakový podíl 

Ny [K1/2·mm·s -1/2] Niyamovo kritérium 

Pr [-] Prandtlovo číslo 

ProCAST [-] Název softwaru pro numerickou simulaci 

RaC [-] Roztokové Raynoldovo číslo 

RaT [-] Teplotní Raynoldsovo číslo 

rk m Kritická velikost pro poloměr zárodku 

s [mm] 
Minimální vzdálenost stvolových vycezenin od okraje 
odlitku 

Sc [-] Schmidtovo číslo 

t [s] Čas 

ti [cm/min]   Rychlost pohybu izosolidy 

TL [°C] Teplota tání 

TS [K] Teplota fázové přeměny 

v [cm/s] Rychlost tuhnutí 

v [°C·s-1] Rychlost ochlazování 

v [K/cm]                                                             Rychlost tuhnutí v bodě 
XRF [-] X-Ray Fluorescence - fluorescenční spektroskopie 

y [mm] Vzdálenost od paty odlitku 

α [°] Úhel smáčení 
β [-] Smrštění při tuhnutí 
βT [°C-1] Koeficient teplotní roztažnosti 

δ [cm] Tloušťka vrstvy před mezifázovým rozhraním 

ΔC [hmot.%] 
Koncentrační rozdíl způsobený segregací a konvekcí 
příměsi 

ΔGV [J] Změna volné entalpie 

ΔH [J] Změna entalpie při tuhnutí 
ΔS [J·K-1] Změna entropie při tuhnutí 
ΔT K Přechlazení taveniny 

ΔT [°C] Teplotní rozdíl teplotní vztlak 

ΔT [°C] Teplotní rozdíl mezi solidem a likvidem 

ρ1 [kg.m-3] Hustota taveniny 

σLK [J/m2] Povrchové napětí mezi taveninou a zárodkem 
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