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ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNEJ
DO OPRACOWANIA TECHNOLOGII COS DLA
WLEWKÓW O PRZEKROJU KOŁOWYM ODLEWANYCH
NA URZĄDZENIU O MAŁYM PROMIENIU ŁUKU
Celem badań było przeprowadzenie symulacji numerycznych zjawisk związanych z wymianą ciepła podczas ciągłego odlewania za pomocą programu CalcoSoft 2D oraz określenie wielkości naprężeń powstających w paśmie w strefie
prostowania za pomocą programu Forge 2005. Badania modelowe wykonano dla dwóch krajowych urządzeń COS,
na których odlewane są wlewki ciągłe o przekroju kołowym. Uzyskane wyniki symulacji numerycznych pozwoliły na
zidentyfikowanie procesów fizycznych zachodzących podczas odlewania ciągłego wlewków o dużym przekroju na urządzeniach COS o małym promieniu łuku. Badania przyczyniły się do opracowania programu doświadczeń na obiektach przemysłowych w celu zweryfikowania stosowanej obecnie technologii odlewania gatunków stali powodujących
okresowe trudności w odniesieniu do jakości wlewków.
Słowa kluczowe: Ciągłe odlewanie stali, symulacje numeryczne, wlewki o przekroju kołowym

APPLICATION OF NUMERICAL SIMULATION FOR DEVELOPMENT
OF CONTINUOUS CASTING TECHNOLOGY FOR ROUND CROSSSECTION INGOTS CAST ON SMALL ARC RADIUS MACHINE
The purpose of the tests was to carry out numerical simulations of the effects related to heat exchange during the
continuous casting by means of CalcoSoft 2D software and determine stresses occurring in the band within the levelling zone by means of Forge 2005 software. The model testing was carried out for two domestic continuous casting
machines on which continuous ingots with round cross-sections are cast. The obtained results of numerical simulations allowed the identification of physical processes that occur during the continuous casting of ingots with large
cross-sections on continuous casting machines with small arc radius. The tests contributed to the development of the
program of experiments on industrial facilities to verify the currently applied technology for casting steel grades that
cause temporary difficulties with regard to ingot quality.
Key words: Continuous casting of steel, numerical simulations, billets/blooms with round cross-sections

1. WSTĘP
Produkcja wlewków ciągłych o przekroju kołowym
bez wad zewnętrznych i wewnętrznych możliwa jest
jedynie przez wytworzenie równego na obwodzie, odpowiednio grubego i wytrzymałego naskórka w krystalizatorze urządzenia COS. Do uzyskania założonego
celu, konieczne jest precyzyjne ustalenie parametrów
odlewania w obszarze krystalizatora, od których zależy odbiór ciepła już w pierwszej fazie krzepnięcia oraz
sposobu smarowania naskórka. Niezmiernie ważnym
czynnikiem przy opracowaniu parametrów technologicznych odlewania wlewków o przekroju ∅ 200 mm,
była konieczność uwzględnienia dużych naprężeń
powstających podczas prostowania żyły. Przyczyną
tego stanu rzeczy jest mały promień łuku urządzenia
(R = 7 m) w stosunku do odlewanego przekroju wlewka.
Nie był znany przypadek w światowym hutnictwie sta-

li, odlewania wlewków tak dużego formatu na urządzeniu o tak małym promieniu łuku. Do zaprojektowania
technologii odlewania wlewków o przekroju kołowym
Ø 200 mm, Ø 180 mm i Ø 150 mm odlewanych na urządzeniu COS o promieniu łuku R = 7 m i wlewków Ø 170
mm na urządzeniu o promieniu łuku R = 6 m, posłużono się wynikami symulacji numerycznych wykonanych za pomocą programu CalcoSoft 2D i Forge 2005
zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu.

2. MATERIAŁ, ZAKRES I METODYKA
BADAŃ
Do symulacji numerycznej zastosowano rzeczywiste
dane wartości parametrów techniczno-technologicznych dwóch urządzeń przemysłowych COS:
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oraz wielkości naprężeń powstających w paśmie w strefie prostowania, z zastosowaniem programu Forge 2005
w którym określono:
– naprężenia rozciągające w strefie rolek ciągnąco-prostujących,
– wpływ siły nacisku rolkami na szerokość powstającego śladu odcisku,
– wartości odkształcenia powstającego w trakcie prostowania wlewka,
Parametry do symulacji za pomocą programu CalcoSoft 2D przedstawiono w tabl. 2.
W tabl. 3 przedstawiono parametry do symulacji za
pomocą programu Forge 2005.

– dwużyłowego urządzenia o promieniu łuku R = 7 m
firmy VOEST-ALPINE eksploatowanego w firmie
GONAR Stalownia Baildon i produkującego wlewki
okrągłe Ø 200 mm, Ø 180 mm i Ø 150 mm,
– trzyżyłowego urządzenia COS (R = 6 m) firmy Ferrostal Łabędy produkującego wlewki Ø 170 mm.
Celem było opracowanie dla 4 gatunków stali przeznaczonych do produkcji rur założeń technologicznych
do odlewania wlewków o przekroju kołowym na podstawie wielowariantowych symulacji numerycznych.
Ze względu na największą ilość zamówień od klientów
oraz występujące okresowo problemy jakościowe do symulacji numerycznej wybrano następujące stale: R35,
C45, 30G2 i 42CrMo4 – tabl. 1.
Wykonano numeryczne modelowanie zjawisk związanych z wymianą ciepła za pomocą programu CalcoSoft 2D, w wyniku którego wyznaczono:
– rozkłady temperatury i udziału fazy stałej na przekroju wlewka po wyjściu z krystalizatora, komory
chłodzenia wtórnego i w trakcie prostowania,
– przebieg zmian temperatury dla 3 punktów przekroju poprzecznym pasma,
– prognozowaną długość fazy ciekłej,
– prognozowaną grubość naskórka wlewka po wyjściu
z krystalizatora,

3. WYNIKI BADAŃ
3.1 SYMULACJA Z ZASTOSOWANIEM
PROGRAMU CALCOSOFT 2D
Badania modelowe za pomocą programu CalcoSoft
2D w postaci rozkładu temperatury i zmiany udziału
fazy stałej na przekroju poprzecznym pasma, wykonano dla trzech charakterystycznych miejsc:
– po wyjściu z krystalizatora (rys. 1A)
– po wyjściu z komory chłodzenia wtórnego (rys. 1B)

Tablica 1. Składy chemiczne stali wytypowanych do badań symulacji
Table 1. Chemical compositions of steels selected for simulation tests
Skład chemiczny, % masowe

Gatunek stali

C

Mn

Si

P

S

Cu

Cr

Ni

18G2A

0
0,20

1,00
1,50

0,20
0,55

0
0,035

0
0,035

0
0,30

0
0,30

0
0,30

R35

0,07
0,16

0,40
0,75

0,12
0,35

0
0,040

0
0,040

0
0,25

30G2

0,28
0,32

1,30
1,45

0,20
0,30

0
0,017

0
0,006

42CrMo4

0,38
0,43

0,75
0,90

0,15
0,35

0,030

0,020
0,030

C45

0,45
0,48

0,70
0,80

0,15
0,30

0
0,035

0
0,035

Alc

Mo

0,90
1,10

0,15
0,25
0
0,070

Tablica 2. Parametry odlewania przyjęte do symulacji numerycznej CalcoSoft 2D
Table 2. Casting parameters adopted for numerical simulation with CalcoSoft 2D
Format krystalizatora
mm

Temp. przegrzania
stali w pow. Tlikw.
°C

Prędkość odlewania
m/min

Grupa chłodzenia

Gatunek stali

Ø 200

40

1,0

A – łagodna

42CrMo4

Ø 180

40

1,3

A – łagodna

30G2

Ø 180

40

1,3

CIMŻ – intensywna

30G2

Ø 150

40

1,4

A – łagodna

R35

Ø 170

30

1,7

S – łagodna

C45

Tablica 3. Parametry odlewania przyjęte do symulacji numerycznej Forge 2005
Table 3. Casting parameters adopted for numerical simulation with Forge 2005
Format
krystalizatora
mm

Temp. przegrzania
stali w pow. Tlikw.
°C

Prędkość
odlewania
m/min

Grupa chłodzenia

Gatunek stali

Nacisk rolek
ciągnącoprostujących
kN

Ø 200

40

1,0

A – łagodna

42CrMo4

39,2 / 78,5 / 117,6

Ø 180

40

1,3

A – łagodna

30G2

19,6 / 39,2 / 58,8

Ø 150

40

1,4

A – łagodna

R35

19,6 / 29,4 / 49,0

Ø 170

30

1,7

S – łagodna

C45

16,0
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– w trakcie prostowania (rys. 1C).
Obliczono również długość ciekłego rdzenia pasma
dla założonych prędkości odlewania – przykład zamieszczono na rys. 2a, oraz prognozowaną grubość naskórka po wyjściu z krystalizatora – rys. 2b.
W tablicach 4÷6 zamieszczono wyniki symulacji numerycznej procesu ciągłego odlewania za pomocą programu CalcoSoft 2D, jakie uzyskano dla przyjętych parametrów odlewania i gatunków stali.
Podsumowanie modelowania numerycznego procesu
odlewania w CalcoSoft 2D
Na podstawie analizy wyników stwierdzono, że:
– uzyskana grubość naskórka po wyjściu z krystalizatora dla analizowanych gatunków stali (i przyjętych
wariantów) jest zgodna z oczekiwaniami co oznacza,
że intensywność chłodzenia pierwotnego przyjęta
w hutach jest właściwa i nie wymaga korekty,

– prognozowany zasięg fazy ciekłej mieści się w zakresie długości metalurgicznej urządzenia co zabezpiecza przed wyciekiem stali w czasie cięcia pasma na
wlewki,
– temperatura powierzchni żyły w strefie odginania dla
przyjętych wariantów krzywej chłodzenia wtórnego,
jest odpowiednia dla „bezpiecznego” wyprostowania
pasma tzn. mieści się poza strefą obniżonej plastyczności analizowanych stali.
3.2. SYMULACJA Z ZASTOSOWANIEM
PROGRAMU FORGE 2005
Wyniki symulacji numerycznej ciągłego odlewania
stali za pomocą programu CalcoSoft 2D w postaci plików tekstowych i graficznych wykorzystano do zdefiniowania założeń do symulacji naprężeń powstających

Tablica 4. Wyniki symulacji numerycznej CalcoSoft 2D dla wlewków ∅ 200 mm i ∅ 150 mm
Table 4. Results of numerical simulation with CalcoSoft 2D for ∅ 200 mm and ∅ 150 mm billets/blooms
∅ 200 mm

∅ 150 mm

42CrMo4 (40HM)

R35

Format krystalizatora:
Gatunek stali:

Prędkość odlewania – Vc, m/min

Parametry:

1,0

1,4

Temperatura pow. żyły po wyjściu z krystalizatora, °C

884

969

Grubość fazy stałej po wyjściu z krystalizatora, mm

15,6

13,7

Temperatura pow. żyły po wyjściu z komory chłodzenia wtórnego, °C

998

1066

Udział fazy stałej po wyjściu z komory chłodzenia wtórnego, mm

44,4

42,1

Temperatura pow. żyły podczas odginania pasma, °C

911

1013

Udział fazy stałej podczas odginania pasma, mm

100

75

Długość fazy ciekłej Lm, m

11,7

10,1

Tablica 5. Wyniki symulacji numerycznej CalcoSoft 2D dla wlewka ∅ 180 mm
Table 5. Results of numerical simulation with CalcoSoft 2D for ∅ 180 mm billet
∅ 180 mm

Format krystalizatora:
Gatunek stali:

30G2
Prędkość odlewania – Vc = 1,3 m/min

Parametry:

Krzywa chłodzenia
A

Krzywa chłodzenia
CIMŻ

Temp. pow. żyły po wyjściu z krystalizatora, °C

895

895

Udział fazy stałej po wyjściu z krystalizatora, mm

12,7

12,7

Temperatura pow. żyły po wyjściu z komory chłodzenia wtórnego, °C

1033

881

Udział fazy stałej po wyjściu z komory chłodzenia wtórnego, mm

39,4

43,6

Temperatura pow. żyły podczas odginania pasma, °C

975

915

Udział fazy stałej podczas odginania pasma, mm

90

90

11,4

10,1

Długość fazy ciekłej Lm, m
Tablica 6. Wyniki symulacji numerycznej CalcoSoft 2D dla wlewka ∅ 170 mm
Table 6. Results of numerical simulation with CalcoSoft 2D for ∅ 170 mm billet
Format krystalizatora:
Gatunek stali:
Parametry:

∅ 170 mm
C45
Prędkość odlewania – Vc = 1,7 m/min

Temperatura pow. żyły po wyjściu z krystalizatora, °C

860

Udział fazy stałej po wyjściu z krystalizatora, mm

12,4

Temp. pow. żyły po wyjściu z komory chłodzenia wtórnego, °C

1084

Udział fazy stałej po wyjściu z komory chłodzenia wtórnego, mm

64,8

Temperatura pow. żyły podczas odginania pasma, °C

1047

Udział fazy stałej podczas odginania pasma, mm

84,0

Długość fazy ciekłej Lm, m

13,4
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a)

b)

A

B

C

Rys. 1. Przykład prognozowanego rozkładu temperatury (a) i udziału fazy stałej (b) na przekroju poprzecznym wlewka ciągłego po wyjściu z krystalizatora – A, komory chłodzenia wtórnego – B i w strefie prostowania – C (stal 30G2, przekrój wlewka
Ø 180 mm, Vc = 1,30 m/min, Todl. = 1530°C, wariant I)
Fig. 1. Example of forecasted distribution of temperature (a) and solid phase fraction (b) at cross-section of continuous ingot
upon leaving the catalyst – A, secondary cooling chamber – B and within levelling zone – C

Rys. 2. Przykład prognozowanego zasięgu fazy ciekłej (a) i prognozowanej grubości naskórka wlewka po wyjściu z krystalizatora (b) w czasie odlewania (stal 30G2, przekrój wlewka Ø 180 mm, Vc = 1,30 m/min, Todl. = 1530°C, wariant I)
Fig. 2. Example of forecasted range of liquid phase (a) and forecasted ingot skin thickness upon leaving the catalyst
(b) during casting

w strefie odginania przeprowadzonej z wykorzystaniem
programu Forge 2005.
Warunki mechaniczne do symulacji numerycznej
procesu prostowania za pomocą programu Forge 2005,
zostały odzwierciedlone zgodnie z konstrukcją klatek
i układem rolek prostujących analizowanych dwóch
urządzeń przemysłowych COS.
Symulacją procesu prostowania dla urządzenia Gonar – Stalownia Baildon objęto odcinek pasma o łącznej długości około 6,4 m (2,5 m przed i 2 m za rolkami
ciągnąco-prostującymi). W przypadku stalowni Ferrostal zastosowano długość pasma wynoszącą 7,75 m. Na
rysunku 3a i b przedstawiono schemat układu rolek
ciągnąco-prostujących i rolek dociskowych stosowanych na obydwu urządzeniach COS.
Symulacja numeryczna procesu prostowania na
przykładzie wlewka ∅ 200 mm
Modelowanie procesu prostowania wlewka ciągłego
o średnicy 200 mm przeprowadzono dla stali 42CrMo4
z zaplanowanymi siłami nacisku rolek na pasmo przed-

stawionymi w tablicy 3. Poprawność zdefiniowania
siły nacisku w symulacji numerycznej zweryfikowano
w oparciu o pomiary rzeczywistego śladu odcisku uzyskanego na wlewku po odlewaniu. Prędkość obrotu rolek wynosiła 0,96 rpm i została tak dobrana, aby pasmo
przemieszczało się z prędkością 1 m/min. Na rysunku
4 pokazano otrzymany ślad odcisku na przekroju poprzecznym za strefą rolek ciągnąco-prostujących dla
dwóch wariantów siły nacisku. Trzeci wariant został
pominięty (117,6 kN) z tego względu, że wartość siły
nacisku na poziomie: 39,2 kN okazała się wystarczająca do wyprostowania wlewka ∅ 200 mm.
Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono podstawowe parametry uzyskane w wyniku obliczeń na przekroju
wzdłużnym (płaszczyzna symetrii) dla przekroju wlewka ∅ 200 mm.
Analizując uzyskane rozkłady można stwierdzić, że
siła nacisku rolkami wynosząca 39,2 kN jest wystarczająca do wyprostowania pasma o przekroju ∅ 200
mm. Ślad odcisku rolkami uzyskany w wyniku obliczeń
wyniósł 27 i 36 mm i wynosił odpowiednio sile nacisku
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a)

b)

Rys. 3. Schematy stref rolek ciągnąco-prostujących przyjęte w programie FORGE dla urządzeń COS: (a) Gonar – Stalownia
Baildon, (b) Ferrostal Łabędy
Fig. 3. Diagrams of drawing and levelling roller zones adopted in FORGE software for the continuous casting machines by:
(a) Gonar-Stalownia Baildon, (b) Ferrostal Łabędy

a)

b)

Rys. 4. Przekrój poprzeczny wykonany tuż za strefą rolek ciągnąco-prostujących, reprezentujący szerokość śladu wytwarzanego rolkami ściskającymi wlewek z siłą: (a) 39,2 kN i (b) 78,5 kN
Fig. 4. Cross-section made just behind the drawing and levelling roller zone, representing the width of the trace made by
rollers squeezing the ingot with force of: (a) 39.2 kN and (b) 78.5 kN

39,2 kN i 78,5 kN. Maksymalne naprężenia rozciągające powstają w górnej części między dwiema rolkami
i wynoszą 34 i 40 MPa wytwarzane odpowiednio siłą
nacisku 39,2 kN i 78,5 kN. Im większa siła nacisku
rolkami na pasmo tym większe są wartości naprężenia rozciągającego i szerszy jest ślad odcisku na wlewku. Jedno i drugie działa negatywnie. W przypadku
naprężeń rozciągających mogą powstawać pęknięcia
powierzchniowe, natomiast w przypadku uzyskania
szerokiego śladu odcisku, wlewek może nie spełnić

kryteriów kontroli jakości. Te dwa parametry zależą
od temperatury prostowania i siły nacisku. Im większa
siła tym szerszy ślad i większe wartości naprężeń generowanych przez rolki. Obniżając temperaturę wlewka
powodujemy węższy ślad odcisku lecz większe naprężenia rozciągające. Spowodowane jest to tym, że wraz
ze spadkiem temperatury materiał wytwarza większy
opór plastyczny. Należy zatem odpowiednio dobrać
temperaturę wlewka w strefie prostowania i jednocześnie siłę nacisku rolkami.
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Rys. 5. Rozkład wartości odkształcenia (a), naprężenia uplastyczniającego (b) i naprężenia rozciągającego w kierunku odlewania pasma (c) dla wariantu z siłą nacisku 39,2 kN
Fig. 5. Distribution of the values of deformation (a), yield stress (b) and tensile stress in the band casting direction (c) for the
variant with pressing force of 39.2 kN

Zestawienie uzyskanych wyników modelowania
numerycznego procesu prostowania
Modelowanie naprężeń cieplnych powstających
w strefie odginania żyły za pomocą programu Forge
2005 wykazało, że:
– dla założonych w symulacji sił nacisku prostowania
rolek ciągnąco-prostujących uzyskano wartości na-

prężeń rozciągających i śladów odcisku podano w tablicy 7.
– siła nacisku rolkami wynosząca 19,6 kN jest wystarczająca, do wyprostowania wlewków w formacie
∅180 mm i ∅150 mm odlewanych na urządzeniu
COS Spółki GONAR. Ślad odcisku w obydwu przypadkach wynosi 21 mm,

Tablica 7. Wyniki symulacji numerycznej Forge 2005
Table 7. Result of numerical simulation with Forge 2005
Siła nacisku rolek
[kN]:

Naprężenie
rozciągające
[MPa]

Ślad odcisku
[mm]

Wlewek COS: ∅ 150 mm
Prędkość odlewania: 1,4 m/min
Gatunek stali: R35

19,6
29,4
49,0

24
27
29

21
25
30

Wlewek COS: ∅ 180 mm
Prędkość odlewania: 1,3 m/min
Gatunek stali: 30G2

19,6
39,2
58,8

30
37
39

21
30
38

Wlewek COS: ∅ 200 mm
Prędkość odlewania: 1,0 m/min
Gatunek stali: 42CrMo4

39,2
78,5

34
40

27
36

Wlewek COS: ∅ 170 mm
Prędkość odlewania: 1,7 m/min
Gatunek stali: C45

16,0

48

30

Parametry symulacji
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Rys. 6. Rozkład wartości odkształcenia (a), naprężenia uplastyczniającego (b) i naprężenia rozciągającego w kierunku odlewania pasma (c) dla wariantu z siłą nacisku 78,5 kN
Fig. 6. Distribution of the values of deformation (a), yield stress (b) and tensile stress in the band casting direction (c) for the
variant with pressing force of 78.5 kN

– dla formatu ∅ 200 mm wystarczającą siłą nacisku
rolek do wyprostowania pasma jest 39,2 kN. Ślad odcisku po rolkach uzyskany przy zastosowaniu takiej
siły nacisku wynosi ok. 27 mm, natomiast maksymalne naprężenie rozciągające wynosi 34 MPa,

– w przypadku prostowania wlewka w formacie
∅170 mm (Ferrostal) stwierdzono, że zastosowany
schemat rozkładu sił jest wystarczający dla wyprostowania wlewka. W trakcie analizy zauważono ugięcie wlewka pod własnym ciężarem pomiędzy rolkami
prostującymi a dociskowymi – rysunek 7,

Rys. 7. Rozkład odkształcenia z ugięciem pasma pomiędzy rolkami prostującymi a dociskowymi podczas odlewania dla wlewka ∅ 170 mm
Fig. 7. Distribution of deformation with band deflection between the straightening and levelling rollers during casting for
∅ 170 mm ingot
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Zastosowanie symulacji numerycznej do opracowania technologii COS...

– ślad odcisku i rozkład sił naprężenia rozciągającego
można zmniejszyć stosując wyprofilowane rolki dociskowe np. wklęsłe lub o wykroju rombowym,
– ze zwiększeniem siły nacisku rolek na pasmo rośnie
jego odkształcenie (poszerzenie śladu odcisku) oraz
zwiększają się wartości naprężenia rozciągającego.
Ze zmniejszeniem temperatury w strefie prostowania wlewka konieczna jest większa siła nacisku do
wyprostowania pasma
– redukcja średnicy powstała w wyniku śladu odcisku
wynosi odpowiednio: 1,8; 1,2 i 1,5 mm do formatu
wlewka: ∅200, ∅180 i ∅150 mm oraz 2,7 mm dla
wlewka: ∅170 mm,
– uzyskane wartości śladu odcisku dla analizowanych przekrojów wlewka ciągłego, nie eliminują go
z dalszego przerobu, ponieważ dopuszczalna wartość
owalności wlewka wg. Warunków Technicznych Odbioru nie przekracza +2% w odniesieniu do średnicy
wlewka lub wartości 5,5 mm.

–

–

–

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Połączenie metod modelowania numerycznego za pomocą programów CalcoSoft 2D i Forge 2005 z doświadczeniem i wiedzą praktyczną, pozwoliły na szczegółową
identyfikację procesów fizykochemicznych zachodzących podczas odlewania ciągłego. Dzięki czemu uzyskano możliwości właściwego zaprojektowania wstępnej
technologii odlewania wlewków o przekroju kołowym,
oraz zidentyfikowania błędów konstrukcyjnych funkcjonujących urządzeń COS.
Symulacje numeryczne wykazały, że
– Stosowane na analizowanych urządzeniach COS parametry chłodzenia pierwotnego pozwalają na uzy-

–
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skanie wystarczającej grubości naskórka po wyjściu
z krystalizatora zabezpieczającego przed wyciekiem i
nie wymagają korekty technologicznej,
Temperatura powierzchni pasma w strefie odginania dla przyjętych wariantów krzywej chłodzenia
wtórnego, mieści się poza strefą obniżonej plastyczności analizowanych stali. Istnieje zatem możliwość zastosowania jeszcze większych intensywności
chłodzenia wtórnego, w szczególności dla stali 30G2
(∅ 180 mm),
Naprężenia generowane w strefie prostowania przez
rolki ciągnąco-prostujące są na tyle małe, że nie istnieje ryzyko powstawania wad w postaci pęknięć
powierzchniowych i przypowierzchniowych. Ryzyko
może się pojawić w przypadku znacznego obniżenia
temperatury powierzchni pasma w strefie prostowania,
Najniższe wartości siły nacisku rolkami prostującymi, przyjęte w symulacjach Forge 2005 dla poszczególnych formatów wlewków, są wystarczające do
wyprostowania pasma. Oznacza to, że ciężar całego
pasma powoduje jego odginanie pod własnym ciężarem (prostowanie się), a zastosowana siła nacisku rolek służy jedynie do zwiększenia prostości wlewków
ciągłych,
Spłaszczenie przekroju kołowego (owalność) powstała w wyniku śladu odcisku rolkami ciągnąco-prostującymi dla analizowanych przekrojów wlewka ciągłego jest na tyle mała, że nie eliminuje ich jako wsad,
dla walcowni rur.

Symulacje numeryczne wykonano w ramach
realizacji Projektu Rozwojowego N R07 0021 06/
2009 finansowanego ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

