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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 40 t. Supertěžké odlitky jsou vyráběny až do hmotnosti 250t 
a masivním odlitkem se rozumí odlitek s tloušťkou stěny 500mm a více. V posledních 15–
20letech 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 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. 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. 
 
3. TEORETICKÁ ČÁST – TUHNUTÍ TĚŽKÝCH OCELOVÝCH 

ODLITKŮ 

3.1 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 přísadovým prvkem. Na mezifázovém rozhraní rostoucí krystal – tavenina 
zůstává zachována vrstva taveniny obohacená přísadovým prvkem 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. 
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 na 
podmínkách chladnutí, které závisí např. na celkové hmotě odlité slitiny, použité formě a 
dalších okolnostech. Se vzrůstajícím intervalem tuhnutí vzrůstá obvykle i rozdíl 
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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. 
 
3.1.1 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 
heterogenity oceli, který je možno do určité míry ovlivňovat metalurgicky, technologií 
výroby a odléváním. Dokonalé homogenity ocelového výrobku však dosáhnout nelze [25], 
[26]. 
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 definován izotermickým poměrem 
koncentrací příměsového prvku v tuhé a kapalné fázi 
 

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

      (1) 
 

kde CS a 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 tuhé fázi.  
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Obr. 3.1 Schematické znázornění části  binárního 
               diagramu slitiny (k0<1) [21] 
 
Vzájemná rozpustnost bývá znázorněna graficky v rovnovážných diagramech slitin. Na 
obr. 3.1 je schematicky znázorněna část rovnovážného binárního diagramu slitiny, ve 
kterém příměsový prvek snižuje teplotu tání TL základní složky.  
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 (1) 
nabývat hodnot větších než 1 nebo menších než 1. Pro oceli jako slitiny železa nabývají 
rovnovážné koeficienty hodnot menších než 1. Obr. 3.2 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. Segregace přísadového prvku 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 

Obr. 3.2 Rovnovážné rozdělovací             
koeficienty pro vybrané prvky [11] 
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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�

      (2) 
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 (2) 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 (2) 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      (3) 

 
 

kde v je rychlost tuhnutí [cm/s],  
 δ je tloušťka vrstvy před mezifázovým rozhraním [cm], 
 D je difuzní koeficient příměsi v tavenině [cm2/s]. 

 
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) 

 

kef=
𝑘𝑘∗∙ Cm

CL
          (5) 

 
V rovnicích (4) a (5) 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 (1). 
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3.1.1.1 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. 3.3), a dále předpokládáme, že zakřivení rozhraní tekuté a tuhé fáze je rovinné, lze 
použít rovnice pro přerozdělení rozpuštěné látky pro vyhodnocení mikrosegregace. 
 

 
Obr. 3.3 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. 3.4). Souhrn hlavních předpokladů používaných v některých analytických 
modelech je uveden v tabulce 3.1. Kvantitativní vyhodnocení míry mikrosegregace lze 
provést pomocí některých rovnic (dříve používaných pro makrosegregaci, zónální tavení). 
Základní rovnice pro mikrosegregační modely jsou uvedeny v tab. 3.2. 
 

 
Obr. 3.4 Schematické znázornění modelů pro mikrosegregace [30] 

 



- 9 - 
 

Tab. 3.1 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 

 
Tab 3.2 Přehled základních mikrosegregačních modelů [25, 30] 

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/∝2 

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

�
∞

𝑛𝑛=1

 

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

 
 



- 10 - 
 

3.1.2 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“ 
vycezeniny (obr. 3.5). Byla vyslovena teorie o usazování krystalů, které tlačily nečistotami 
obohacenou taveninu směrem vzhůru. Tato byla následně uvězňována postupující tuhnoucí 
frontou [31], [32]. 
 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. 3.5, 
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. 3.5 Schéma makrosegregací u ocelových ingotů[30] 
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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. 3.5), 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]. 
Všechny typy makroskopické segregace jsou odvozeny od stejného základního 
mechanizmu – přenosu hmoty během tuhnutí. K pohybu obohacené taveniny a ochuzeného 
solidu (obr. 3.6) může dojít v důsledku celé řady procesů [33]: 
 
 
 

 
 

Obr. 3.6 Schéma postupů, které vedou k přenosu hmoty během 
tuhnutí ingotu: (a) konvektivní proudění v mezidendritické tavenině 
("+" symboly označují obohacení v tavenině, zatímco "–" znamená 
ochuzení), (b) sedimentace zrn (obecněji pohyb tuhé fáze), (c) 
proudění taveniny pro zaplnění smrštění při tuhnutí a (d) deformace 
kašovité oblasti [32] 
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• Konvektivní proudění v důsledku gradientů hustoty vyvolaných změnami teploty a 
složení v tavenině, obr. 3.6(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" [33]. 

 
•  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. 3.6(b). Rovnoosá zrna v oceli mají větší hustotu než okolní 
tavenina a mají proto tendenci klesat. Tento mechanizmus spolu s konvektivním 
prouděním je dominantním procesem makroskopické segregace ve velkých ingotech. 

 
•  Proudění, které způsobuje smršťování taveniny a solidu při tuhnutí a chladnutí, obr. 

3.6(c). 
•  Deformace sítě solidu v důsledku tepelných pnutí,pnutí vzniklých smršťováním a 

metalostatickým vrchním tokem (tj. tlak, kterým působí ze shora tekutý kov), obr. 
3.6(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. 
 
3.1.2.1 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
                               (6) 

 
kde Cl  je koncentrace příměsi v tavenině v hmot. %,  
β = (ρs–ρl)/ρs je smrštění při tuhnutí, 
fl je podíl taveniny, 
k je rovnovážný rozdělovací koeficient,  
T je teplota, 
t  je čas. 
∇T je teplotní gradient 
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Obr. 3.7 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. 3.7) 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 (6) redukuje na 
známou Scheilovu rovnici. K tomu dochází také tehdy, když je tok přesně takový, aby 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 (7) 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�     (7) 

 
K – koeficient propustnosti [–], 
µ  – viskozita taveniny [m2 · s], 
ρ1 – hustota taveniny [kg · m-3], 
∇𝑃𝑃 – tlakový gradient [Pa], 
gv – vektor tíhového zrychlení. 
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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 
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. Naprostá většina komerčně 
zajímavých kovů ovšem nejsou ovšem idealizované binární systémy, ale vícesložkové 
slitiny, které mohou mít složitý průběh tuhnutí. Při použití pro tři - 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. 
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 
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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. 
 
3.1.2.2 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. 3.3). Většinou se dostupné simulační programy na 
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první pohled liší grafickým provedením uživatelského prostředí, ale podstata jejich 
výpočetních pochodů je velmi podobná. 
 
Tab.3.3 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) 
 
 
4. 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.  
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 resp. jeho část(segment na obr. 4.1). 
 
 

 
 

Obr. 4.1 3D nákres segmentu nosného kruhu 
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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. 
 
4.1 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.4.1. 
 
 
 
Tab. 4.1 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 
 
 
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. 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. 
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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.  

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 
a lze je definovat jako konstantu, časovou závislost nebo libovolnou uživatelskou funkcí. 
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. 

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.  
 
 
 
4.2 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 včetně nálitku (o hmotnosti přibližně1 t) 
rozřezána na 19 vodorovných pásů o výšce 100mm a tloušťce 120mm, kterou je míra 
tloušťky celé desky.   
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       Obr 4.2 Rozřezový plán desky 
 
 
Poté již byla přepravena na výzkumné pracoviště VUT v Brně. Každý z 19 pásů (cca 50kg) 
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. 4.2. 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. 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.  
K vyhodnocování chemického složení byla navržena mapa testovacích pozic (obr. 4.3), 
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.  
Měření chemického složení probíhalo na stolním jiskrovém optickém emisním 
spektrometru Q4 Tasman. Samotné jiskřiště má průměr asi 15mm a pro změření 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obr 4.3 Mapa rozložení míst pro analýzy 
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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. 
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. 
 
4.3 Výsledky provedených měření 
 
4.3.1 Vyhodnocení tuhnutí a makrostruktury 
 
Tuhnutí 
Ze simulačních dat softwaru ProCAST vyplynuly informace pro analýzu tuhnutí 
experimentálního odlitku. Pro vybraná místa k analýze (obr. 4.3) byly z programu 
odečtena data např. pro dosažení teploty likvidu, solidu nebo rychlost tuhnutí v daném 
bodě. 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. 4.4). Obrázek 
ukazuje dobu tuhnutí odlitku s barevně rozlišenými zónami, po jakou dobu v daném místě 
odlitek tuhnul.  

 

 
 
Obr. 4.4 Doba tuhnutí odlitku [h]  Obr. 4.5 Teplotní gradient T=1456°C [K/cm] 



- 21 - 
 

 
Z pohledu šíření tepla v odlitku slouží vyobrazení celkového teplotního gradientu (obr. 
4.5) 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. 4.5- fialová barva) lze očekávat zvýšenou míru segregace. 
 
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 
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. 
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. 4.6 demonstruje vykreslení křivky doby dosažení likvidu a solidu v geometrické ose 
zkušebního odlitku, tj. cca 270 mm od okraje odlitku ve spodní části. 
 
 

 
 
Obr. 4.6 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 
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Obr. 4.7 Makrostruktura 
experimentálního odlitku 

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. 
 

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 4.7).  
Stvolové vycezeniny pozorované na ploše 
(obr. 4.7) měly nejčastěji tloušťku 4–5 mm. 
Jejich délka dosahuje až 600 mm a objevují se 
v několika paralelních vrstvách za sebou. 
Začínají se objevovat 300 mm od spodní hrany 
a asi 30 mm 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. Je možné také pozorovat místa, kde 
tyto kanálkové vycezeniny jsou u sebe a jejich 
rozměry jsou tak větší.. 

 
 

      
Minimální vzdálenost stvolových vycezenin od 
vnějšího okraje experimentálního odlitku lze 
popsat rovnicí (9) 
 
s = 0,075y + 9,5    [mm].                            (9) 

Minimální vzdálenost stvolových vycezenin od 
vnitřního kraje lze popsat rovnicí (10) 
 
s = 0,0144y + 23,67   [mm],                      (10) 

kde 

s – minimální vzdálenost stvolových vycezenin 
od okraje odlitku [mm], 
y – vzdálenost od spodní hrany odlitku [mm] 
. 
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Na makrostruktuře jsou stvolové vycezeniny dobře viditelné. 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. 
Byly nalezeny odchylky od závěrů práce [49], které lze hledat ve změně technologie 
výroby. 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 a poloha vycezenin je 
tak mírně odlišná.  
Pro určení vzdálenosti od okraje odlitku (hloubky pod povrchem), kde se vyskytují první 
stvolové vycezeniny bylo vypočteno kritérium, které na rozdíl od práce [49] vedle 
rychlosti pohybu izosolidy uvažuje také 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                                                            (11) 

 
 

Poloha stvolových vycezenin je obecně v literatuře často udávána v místech za 
kolumnárními zrny. Při srovnání nalezených stvolových vycezenin a obrazem primární 
struktury vykreslené na obr. 4.9b 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. 4.8, kde je vidět shoda. 
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]. 
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Obr. 4.8 Porovnání polohy stvolových vycezenin s primární strukturou v místě A9 
 
Jak bylo zmíněno výše, byl modelován růst a velikost primárního zrna v experimentálním 
odlitku, jehož výsledek dokládá obr. 4.9a. Přestože nebylo dosaženo rozložení primárních 
zrn leptáním u skutečného odlitku, podařilo se nakonec tento obraz sestavit dodatečným 
sledováním leptané struktury (viz popis měření). Téměř celistvý obraz (není zaznamenána 
1. řada vzorků) podává pro představu obr. 4.9b.   
Modelovaný 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). Tato zrna pak lze považovat rovněž za sloupcová i 
vzhledem k jejich tvaru. 
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a) b) 

 
Obr. 4. 9 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 
 
Odlitek má potom primární krystality ve struktuře zhruba z 63% (vztaženo na plochu řezu). 
Zbytek sledované plochy tvoří polyedrická zrna vyskytující se v ose odlitku. V ose 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 odlitek 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 
intenzivní chlazení spodního chladiče má vliv do zmiňované hloubky odlitku měřené od 
spodní hrany. 
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4.3.2 Vyhodnocení chemické heterogenity odlitku 
 
Podle metody měření uvedené v kapitole 4.2 byly postupně analyzovány všechny navržené 
oblasti na testované ploše výřezu. Z naměřených výsledků byla nejprve provedena základní 
statistická charakteristika.  
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. 
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. 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. Následující 
vyhodnocení je zaměřeno v této zkrácené verzi jen na vyobrazení segregačních map pro 
uvedené prvky. Z vyobrazení lze přehledně vyčíst rozložení daného prvku po výřezu 
odlitku. 
 
 
 
Segregace manganu 

Segregace manganu je názorně vyjádřena v obr. 4.10 a zobrazuje stav jak po vypočtení 
softwarem ProCAST, tak reálné výsledky naměřené a vykreslené autorem.  

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 (kolumnární zrna 
dosahují do osy odlitku) a tudíž segregace bylo možné 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 
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. 
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a)  b)  
Obr. 4.10 Makrosegregace v odlitku pro mangan [hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 
                                                                                           b) makrosegregace naměřená 

 
 
 
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.  
Celkový pohled na trend segregací manganu vyjádřených indexem segregace pro oblast 
odlitku ve vrstvách 375 až 1175mm je na obr. 4.11.  
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Obr. 4.11 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 výše, 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 intervalu teploty mezi likvidem a 
solidem (∆T) k lokální době tuhnutí (t):  
 
 

v=∆T/t       [°C/min]                                                  (12) 
 
Na obr. 4.12 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 slupky uvažované 
vrstvy do hloubky 15 mm. Měrná rychlost tuhnutí je uvedena v příloze 9. 
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Obr. 4.12 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. 4.12. 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 (viz) je vypočtena ze vzdálenosti bodů od vnějších povrchů odlitku ke středu 
odlitku a z doby tuhnutí (t):  

viz = s/t    [cm/min]                                          (13) 
 
s - vzdálenost bodu od okraje odlitku [cm] 
t - doba tuhnutí v bodě [min] 
 
Na obr. 4.13 je uvedena hodnota měrné rychlosti pohybu izosolidy vztažená k průměrné 
rychlosti pohybu izosolidy prvních 15 mm od okraje odlitku (viz/viz15). 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. 4.13 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. 4.14 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. 4.14 Průběh měrné hodnoty teplotního gradientu po průřezu sledované části odlitku 
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Hodnoty teplotního gradientu uvedené na obr. 4.14 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. 4.9b 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 vzdálenost pro mangan Mnkrit., za kterou dochází k negativní 
segregaci manganu s nejnižší koncentrací. 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 (14). K výpočtu 
rovnice (14) i (15) 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                                   (14) 

 
 

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                                                (15) 

 
 

Vypočtené hodnoty kritické vzdálenosti segregace Mnkrit jsou porovnány se vzdálenostmi 
naměřenými v jednotlivých vrstvách na obr. 4.15 
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Obr. 4.15 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. 4.16. 
 

 
 

Obr. 4.16 Vypočtené hranice začátku negativní segregace manganu 
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Na obr. 4.16 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 stanovení míst, kde začíná negativní segregace byla použita také kriteriální 
funkce (Mapping criterium) užívaná v simulačních programech pro výpočet porozity:  
 

𝑀𝑀 = 𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣𝑏𝑏 ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑐𝑐 ∗ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 ∗ 𝑙𝑙𝑔𝑔                                                                            (16) 
 

Z termodynamických dat bylo vypočteno kritérium hraniční koncentrace KMn pro negativní 
segregace manganu, které má tvar: 
 

 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑛𝑛= 𝑡𝑡𝑖𝑖
−2,93∗𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔 0,471

𝑣𝑣0,61∗𝑙𝑙𝑔𝑔
= 11,4 𝑎𝑎ž 18,16                                               (17) 

 
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.4.2 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 
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Pomocí rovnice (17) jsou pro vnější stranu odlitku a nálitku vyznačena místa, od kterých 
dochází k negativní segregaci manganu. V tab. 4.2 jsou tato místa označena žlutou barvou. 
Naměřené body s kritickým obsahem manganu, které označují začátek negativní segregace 
manganu, jsou v tab. 4.2 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. 4.2, 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. Vzhledem k tomu není 
segregace  chromu zde uváděna. 
 
Segregace uhlíku 
Segregace dalšího prvku, uhlíku, je znázorněna na obrázku 4.17. Vyobrazené vypočtené 
výsledky makrosegregace ukazuje obr. 4.17a, naměřené pak obr. 4.17b. Z vypočtených 
výsledků lze určit, že makrosegregace uhlíku jsou rozložením velmi podobné předchozímu 
manganu.  
 

 
 

a) b) 
Obr. 4.17 Makrosegregace v segmentu odlitku pro uhlík [hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 
                                                                                                            b) makrosegregace naměřená 

 
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. 4.18. Podobně jako mangan klesá obsah uhlíku od povrchu 
odlitku až do vzdálenosti 140 mm a pak roste. Ve vzdálenosti 15 mm od povrchu odlitku 
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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. 4.18 Indexy segregace uhlíku na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 1175 mm od 
spodní hrany odlitku  
 
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.  
Podobně jako pro mangan byly i pro uhlík stanoveny kritické hodnoty uhlíku, při které 
nastává významný pokles obsahu uhlíku, tedy oblast negativní segregace. Na rozdíl od 
manganu neprobíhá negativní segregace uhlíku až do středu odlitku. Vytvořené rovnice 
jsou analogické jako u předchozího prvku a nejsou tedy uváděny. 
 
Segregace křemíku 

Simulovaná makrosegregace křemíku včetně naměřené je vyobrazena na obr. 4.19. 
Podobně jako u uhlíku se jak u vypočtené (4.19a), tak u naměřené koncentrační mapy 
(obr.4.19b) 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%.  
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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. 4.20. Indexy zachycují opět 
zejména vrstvy v odlitku 375 až 1175mm od spodní hrany odlitku.. 
 

 
  

a)  b)  
Obr. 4.19 Makrosegregace segmentu odlitku pro křemík[hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 

                                                                                                  b) makrosegregace naměřená 
 

 
Obr. 4.20 Závislost indexu segregace křemíku na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 
1175 mm od paty odlitku na vzdálenosti od vnějšího okraje odlitku 
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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. 4.21 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%.  
 

 
 

 
 

a)  b)  

Obr. 4.21 Makrosegregace segmentu odlitku pro síru[hm.%]: a) makrosegregace vypočtená 
                                                                                                b) makrosegregace naměřená 

 
Obr. 4.22 Indexy segregace síry na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 1175 mm od 

spodní hrany odlitku  
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Indexy segregace pro síru pro vrstvy 375–1175mm znázorňuje obr. 4.22. 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. 

 

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. 
4.23 je vidět podobné chování jako u 
ostatních prvků, kde nejnižší koncentrace 
kopírují podobnou oblast jako v předchozích 
případech.  
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. 4.24. 
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. 4.24 Indexy segregace fosforu na zkoumané ploše ve vzdálenosti 375 až 1175 mm od 

spodní hrany odlitku  
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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. 
 
 5. 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. 
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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 
segregaci nedochází. Dá se říci, že naměřené výsledky rozložení jednotlivých prvků v 
simulačním programu se neshodují 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. Dále také konec oblasti negativní segregace, 
kde se začíná index segregace zvyšovat, tzn. koncentrace sledovaného prvku roste (oblast 
negativní koncentrace končí). 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 veličiny 
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spojené s tuhnutím lze 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 
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 záv ěru  byly závislosti získané na experimentálním odlitku byly porovnány s daty 
získanými z nálitku a krčku odlitku u dvou odlitků nosných kruhů cementářských pecí. 
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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 
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). 
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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 v masivním 
experimentálním 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. 
 
 
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. 


