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SOUČASNÁ SITUACE VE VÝROBĚ A SPOTŘEBĚ ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ  
V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU 

Tadeáš FRANEK 

Refrasil, s.r.o., Průmyslová 720, Třinec - Konská, Česká republika, EU,  

office@refrasil.cz  

Abstrakt 

Celosvětová ekonomická krize významným způsobem ovlivnila vývoj výroby a spotřeby žárovzdorných 

materiálů. Během posledních 5 let došlo v zemích EU k poklesu jejich výroby o 13 %, v ČR o 19 % a ve SR 

o 2 %. Vlivem technologických změn u odběratelů a stoupajícího tlaku na ekonomiku jejich výroby se 

změnila i struktura produkce jednotlivých žárovzdorných materiálů. 

1. ÚVOD 

V poslední době stále více používáme slovo krize, poukazujeme na pokles poptávky a snižování výroby v 

jednotlivých průmyslových odvětvích. Dochází ke zpomalení ekonomického růstu a zvýšení 

nezaměstnanosti. 

Problémy se dotkly samozřejmě také sektoru žárovzdorných materiálů, ve kterém klesla poptávka po 

žáromateriálech, výrobci omezují výrobu, snižují zásoby a optimalizují stavy svých zaměstnanců. 

2. VÝROBA ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

2.1. Svět 

Vývoj produkce žárovzdorných materiálů byl v poslední době ovlivněn celosvětovou ekonomickou krizí, která 

odstartovala ve druhé polovině roku 2008 a významným způsobem ovlivnila ekonomický růst v roce 2009, a 

dále tzv. druhou vlnou krize, která se projevila v roce 2012. 

Největším výrobcem žáromateriálů je Čína, která v současné době vyrábí 66 % celosvětové produkce 

žárovzdorných materiálů. V zemích Evropské unie je vyráběno 10%, V USA 4 %, Indii 3 %, Japonsku 2%, 

Latinské Americe 2% a v ostatních zemích zbývajících 13%. 

Na grafu č. 1 je uvedena světová výroba žáromateriálů v období 2008 - 2013 a také vývoj výroby v Číně.  
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Graf 1 Vývoj výroby žáromateriálů ve světě (mln t) 

 

Tabulka ukazuje, že v období 2008-2013 došlo ke zvýšení celosvětové výroby žárovzdorných materiálů  

o 7 % a výroba v roce 2013 činila 44 mil. t. Tuto situaci ovlivnil především prudký rozvoj ekonomiky v Číně, 

která zvýšila výrobu žárovzdorných materiálů za období posledních 5 let o 19 % na úroveň 29,3 mil. t. 

Zbytek světa snížil výrobu o 10 %. 

 

Tab. 1 Výroba žáromateriálů ve světě v období 2008-2013 

 Výroba (mln t) Změna (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008 

Čína 24,7 25,0 25,4 29,0 28,2 29,3 +19 

Zbytek světa 16,3 13,0 14,6 15,0 14,8 14,7 -10 

Svět 41 38 40 44 43 44 +7 

2.2.  Evropská unie 

Vývoj výroby žárovzdorných materiálů v zemích Evropské unie od roku 2008 je uveden na grafu č. 2. Za 

období 5 let klesla výroba o 13 % a v roce 2013 dosáhla úrovně 4,0 mil. t. 
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Graf 2 Vývoj výroby žáromateriálů v zemích EU (mln t) 

 

Struktura výroby je uvedena v tabulce č. 2. Z tabulky je zřejmé, že v období 2008 - 2013 došlo ke snížení 
výroby u všech podskupin žáromateriálů. K největšímu poklesu došlo u šamotových tvárnic a skupiny tzv. 

ostatních tvárnic. 

Tab. 2 Struktura výroby žáromateriálů v zemích EU 

 Výroba (mln t) Změna (%) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008 

Ostatní tvárnice 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 -33 

Vysocehlinité 
tvárnice 

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0 

Šamotové tvárnice 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 -40 

Bazické tvárnice 1,4 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 -7 

Netvarové materiály 2,0 1,6 1,9 2,0 1,8 1,9 -10 

Celková výroba 4,6 3,5 4,2 4,4 4,1 4,0 -13 

 

2.3. Česká republika 

Vývoj výroby žárovzdorných materiálů v ČR od roku 2008 je uveden na grafu č. 3. Během posledních 6 let 

došlo ke snížení výroby o 19 % a produkce v roce 2014 činila 163 kt. 
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Graf 3 Vývoj výroby žáromateriálů v ČR (kt) 

 

Struktura výroby je pak uvedena v tabulce č. 3. Vidíme, že k největšímu poklesu výroby došlo u netvarových 

materiálů, šamotových tvárnic a skupiny ostatních tvárnic, ke které patří dinasové, magnetitové a lehčené 

tvárnice. 

Tab. 3 Struktura výroby žáromateriálů v ČR 

 Výroba (kt) Změna (%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2008 

Ostatní tvárnice 57 45 49 48 44 46 47 -18 

Vysocehlinité tvárnice 12 7 11 11 11 16 13 +8 

Šamotové tvárnice 92 56 64 61 64 63 72 -22 

Bazické tvárnice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Netvarové materiály 40 34 36 38 42 34 31 -23 

Celkový výroba 201 142 160 158 161 159 163 -19 

 

2.4. Slovenská republika 

Vývoj výroby žárovzdorných materiálů ve SR je uveden na grafu č. 4. Během posledních 6 let nedošlo 

k výrazné změně celkové výroby (-2%) a produkce v roce 2014 činila 206 kt. Dominuje výroba bazických 

materiálů, které tvoří cca 90% celkové produkce žáromateriálů. 
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Graf 4 Vývoj výroby žáromateriálů ve SR (kt) 

 

Struktura výroby je uvedena v tabulce č. 4. K největšímu poklesu výroby došlo u šamotových a bazických 

tvárnic, který byl kompenzován nárůstem výroby netvarových výrobků (hlavně bazických hmot). 

Tab. 4 Struktura výroby žáromateriálů ve SR 

 Výroba (kt) Změna (%) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/2008 

Ostatní tvárnice 3 2 4 3 3 3 4 +33 

Vysocehlinité tvárnice 4 3 4 6 3 6 4 0 

Šamotové tvárnice 19 13 12 14 11 10 8 -58 

Bazické tvárnice 66 29 38 39 34 28 30 -55 

Netvarové materiály 119 92 133 161 162 164 160 +34 

Celková výroba 211 139 191 223 213 211 206 -2 

 

3. SPOTŘEBA ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

Největším odběratelem žárovzdorných materiálů zůstává nadále ocelářský průmysl. Pro výrobu surového 

železa a oceli se spotřebuje cca 60% produkce žáromateriálů. 

Na grafech č. 5, 6 a 7 je uvedena struktura spotřeby žárovzdorných materiálů v EU, ČR a SR (vztažena 

k výrobě žáromateriálů v jednotlivých zemích). S ohledem na to, že český průmysl žáromateriálů je 

orientován především na výrobu šamotových materiálů, kterých spotřeba v metalurgickém průmyslu každým 

rokem klesá, spotřebuje se v českém ocelářském průmyslu jen třetina žáromateriálů vyráběných v ČR. 
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Naopak průmysl žáromateriálů ve SR je orientován na výrobu bazických materiálů, a tak pro slovenský 

ocelářský průmysl je určeno přes 80 % žáromateriálů vyráběných na Slovensku. 

 

Graf 5 Struktura spotřeby žáromateriálů v EU v roce 2013 

 

 

Graf 6 Struktura spotřeby žáromateriálů v ČR v roce 2014 
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Graf 7 Struktura spotřeby žáromateriálů ve SR v roce 2014 

 

4. ZÁVĚR 

V souvislosti s celosvětovým růstem výroby oceli, která je hlavním spotřebitelem žárovzdorných materiálů, 

roste i celosvětová výroba žárovzdorných materiálů. 

Tuto situaci ovlivňuje především Čína, která svým hospodářským růstem každoročně navyšuje výrobu 

v ocelářském průmyslu a také v dalších průmyslových odvětvích, které odebírají žáromateriály. V zemích EU 

a také v ČR dochází ke snižování výroby žáromateriálů. V období posledních 6 let nedošlo k poklesu výroby 

žárovzdorných materiálů na Slovensku, změnila se však výrazným způsobem jejich struktura. 

Každoročně dochází k poklesu výroby ménějakostních žárovzdorných materiálů (šamot, dinas, magnezit 

s vysokým obsahem železitých příměsí) na úkor vysocejakostní keramiky. Klesá výroba hlinitokřemičitých 

materiálů a stále více se prosazují bazické materiály s vysokými užitnými vlastnostmi. S ohledem na 

energetickou náročnost výroby pálených žárovzdorných materiálů a zavádění nových technologií zhotovení 

monolitických vyzdívek roste podíl výroby netvarových materiálů na úkor pálených tvárnic. 

LITERATURA 

[1] Franek T.: „Český a slovenský průmysl žáromateriálů v pozadí celosvětového odvětví žárovzdorných materiálů“, 
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[2] Statistiky výroby a spotřeby žárovzdorných materiálů v ČR a SR, Dokumentace AČSVŽ 2015 

[3] Statistiky výroby a spotřeby žárovzdroných materiálů v EU, Dokumentace PRE 2014 
 

 



1. - 2. 10. 2015, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

12 

KORÓZIA PRACOVNEJ VÝMUROVKY FLUIDNÉHO KOTLA 

1Pavol VADÁSZ, 2Martin CHALČÁK, 1Gabriel SUČIK, 1Pavel RASCHMAN a 1Eva GRAMBÁLOVÁ 

1Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra keramiky, Letná 9, 042 00 Košice, Slovensko, 

EU, pavol.vadasz@tuke.sk 

 2Termostav-Mráz s.r.o., Priemyselná 3, 042 99 Košice, Slovensko, EU 

Abstrakt 

Fluidný kotol s cirkulujúcou fluidnou vrstvou je zariadenie spaľujúce prachové tuhé palivá a produkujúce 

minimum škodlivých plynov a úletov. V súčasnosti sa presadzuje trend nahradzovania resp. znižovania 

podielu klasických fosílnych palív prídavkom biomasy. Použitie dodatkového paliva z obnoviteľných zdrojov 

je technologicky pomerne nenáročné a zároveň sa zlepšuje ekonomika procesu. Z literatúry je známe, že 

popol z biomasy obsahuje zvýšený obsah alkálií (K a Na) a chlóru. Na korózne procesy má vplyv aj zvýšená 

vlhkosť v spalinách; u vysušenej dendromasy sa vlhkosť pohybuje v intervale 10 - 30%.  

Predmetom  príspevku je posúdenie vplyvu prídavku dendromasy (drevná štiepka) na opotrebenie 

žiaruvzdornej monolitickej výmurovky fluidného kotla spaľujúceho čierne uhlie. Sledovala sa vymurovka 

dvoch fluidných kotlov FK-20 (20% DM) a FK-5 (5% DM) s rôznym prídavkom dendromasy (DM). Vymurovka 

spaľovacej komory oboch FK bola tvorená MCC žiarobetónom, z ktorého boli odobraté vzorky opotrebeného 

muriva. Pre vyhodnotenie koróznych interakcií sa použila chemická analýza, makro a mikroštruktúrna 

analýza, teplota tavenia nálepov a popolov. Získané výsledky nepotvrdili pôvodné predpoklady o zvýšení 

obsahu alkálií v popoloch a tým aj zvýšenú koróziu vymurovky fluidného kotla vplyvom zvýšeného obsahu 

dendromasy v palive.  

Kľúčové slova: fluidný kotol, biomasa, žiaruvzdorná výmurovka, korózia 

1. ÚVOD 

Tepelné elektrárne spaľujúce fosílne palivá, produkujú vo veľkých množstvách emisie prachu a skleníkové 

plyny poškodzujúce životné prostredie. Tieto emisie spôsobujú kyslé dažde, prispievajú ku globálnemu 

otepľovaniu a samozrejme negatívne vplývajú na zdravie obyvateľstva v okolí elektrárni. Takto je vnímaná  

výroba elektrickej energie z fosílnych palív širokou verejnosťou. Vďaka vedecko-technickému pokroku sa 

podarilo tieto negatívne vplyvy minimalizovať aspoň v takej miere, aby vyhovovali stanoveným normám 

a mali minimálny dopad na životné prostredie, ako aj na kvalitu života ľudí v okolí tepelných  elektrárni. 

Fluidné kotly s cirkulujúcou fluidnou vrstvou svojim princípom spaľovania umožňujú riešiť zníženie obsahu 

škodlivín v spalinách bez nutnosti použitia ďalších prídavných zariadení.  

V súčasnosti sa presadzuje trend nahradzovania resp. znižovania podielu spaľovania  klasických fosílnych 

palív, ako je uhlie, prídavkom drevnej štiepky. Použitie dodatkového paliva z obnoviteľných zdrojov je 

pomerne ekonomicky menej náročné a zároveň šetrí finančné prostriedky spojené s dopravou paliva zo 

zahraničia.  
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Tab. 1 Zloženie popolov a teploty taviteľnosti z rôznych druhov biomasy [1]  

Druh 
biomasy 

Chemická analýza popolov z biomasy (hm. %) 
Teploty 

taviteľnosti 
(°C) 

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO TiO2 MnO P2O5 Cl- Na2O K2O ST HT 

buk lesný 56,3 9,77 7,92 9,98 2,34 0,5 0,45 - 4,28 1,38 6,2 1190 1280 

smrek 8,5 2,66 43,5 1,53 6,68 0,18 3,78 3,53 0,49 0,59 9,24 1052 1257 

topoľ 8,8 1,7 43,77 1,14 7,05 0,78 0,11 3,79 0,96 0,63 14,58 1041 1391 

breza 48,4 9,35 16,32 3,8 3,96 0,57 1,68 2,25 1,15 2,0 7,41 1038 1132 

borovica 12,7 3,25 46,28 1,51 11,67 0,16 2,74 3,34 2,42 4,0 9,26 1038 1211 

vŕba 4,6 1,06 49,7 0,79 5,54 0,25 0,35 4,29 2,28 0,59 10,71 1052 1257 

pšeničná 
slama 

57,4 3,21 6,17 1,49 4,25 0,2 0,07 5,92 4,53 0,38 9,55 987 1128 

repka - 
slama 

1,6 0,23 31,05 0,21 5,04 0,02 0,057 3,93 0,2 2,09 33,83 1062 1273 

Kukurica-
slama 

69,3 6,14 4,43 2,61 1,89 0,62 0,1 1,74 0,95 0,52 10,62 1052 1257 

 

Z uvedených výsledkov je vidieť veľký rozdiel v zložení popolov, napríklad obsah SiO2 1,6 - 69,3%; CaO 

4,43 - 49,7% a K2O 6,2 - 33,83%. Menšie rozdiely sú v obsahu Al2O3 0,23 - 9,77%; Fe2O3 0,21 - 9,98%, 

MgO 1,89 - 11,67, MnO 0,057 - 3,78% a Na2O 0,38 - 4,0%. Z hľadiska korózneho pôsobenia je významný aj 

obsah chlóru (0,2 - 4,53%), alkálií a vody. Vlhkosť u vysušenej dendromasy sa pohybuje v intervale 10 - 30% 

a u sušenej slamy 10 až15%. Teploty tavenie týchto popolov sú v intervale 1128 až 1391°C [1]. Teploty 

dosahované v priebehu energetického využívania biomasy sú relatívne nízke, v prípade spaľovania sa 

v oxidačnej zóne (rošte kotla) dosahujú teploty okolo 1000°C, pri  splynovaní a pyrolýze sú to teploty do 

800°C.  

Počas spaľovania paliva vo fluidných kotloch dochádza k vzájomnému pôsobeniu medzi spalinami, popolom 

a žiaruvzdornou výmurovkou. K najintenzívnejším interakciám dochádza v spaľovacej zóne fluidného kotla. 

Na povrchu monolitickej vymurovky vzniká nálep.  

Žiaruvzdorná vymurovka fluidného kotla na spaľovanie antracitu alebo čierneho uhlia, je tvorená z tvarových 

a netvarových hlinito-kremičitých materiálov. Vymurovka tepelného agregátu pozostáva z troch základných 

častí: kotviaceho systému, izolačnej trvalej výmurovky a pracovnej výmurovky [2]. Pre monolitickú 

vymurovku fluidného kotla sú najvhodnejším variantom vysoko-hlinité žiarobetóny so stredným alebo nízkym 

obsahom cementu [2]. 

 

Obr.1 Schéma spaľovacej komory fluidného kotla s označením miesta odberu vzorky opotrebenej 

vymurovky s nálepom. 
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2. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY A STANOVENIA 

Predložený príspevok je zameraný na posúdenie vplyvu prídavku dendromasy (drevná štiepka) na 

opotrebenie pracovnej vymurovky fluidného kotla. Sledovala sa opotrebená vymurovka z dvoch fluidných 

kotlov s rôznym prídavkom dendromasy (5 resp. 20 %) do paliva (polo-antracitové čierne uhlie). 

Predpokladali sa zmeny v zložení popolov (napr. zvýšený obsah alkálií, chloridov, hydrátov a iné), ktoré 

zvýšia chemickú koróziu vymurovky fluidného kotla. Pre posúdenie procesu opotrebenia sa realizovali 

chemické analýzy, makro a mikroskopické pozorovania, teploty taviteľnosti popolov a nálepov, uhol 

zmáčania. 

Monolitická vymurovka spaľovacej komory v oboch zariadeniach je rovnaká a je tvorená hlinito - kremičitým 

žiarobetónom so stredným obsahom cementu. Žiarobetóny boli aplikované do debnenia a vibrované. Týmto 

spôsobom inštalácie vznikla segmentová vymurovka. Základné chemické zloženie MCC žiarobetónov a 
fyzikálne vlastnosti sú v Tab. 2 a 3. 

Tab. 2 Chemické zloženie použitého MCC žiarobetónu [2] 

Chemická zložka Obsah zložky [%] 

SiO2 47,3 

Al2O3 47,3 

CaO 2,8 

Fe2O3 0,6 

Tab. 3 Charakteristika a fyzikálne vlastnosti použitého MCC žiarobetónu [2] 

Typ produktu Vibračný žiarobetón zo stredným obsahom cementu 

Maximálna teplota použitia 1550°C 

Typ väzby hydraulická 

Maximálna veľkosť zrna 5 mm 

Množstvo zámesovej vody 5,7 - 7,6  l/100 kg 

Objemová hmotnosť po sušení pri 110°C 2,34 g/cm3 

Objemová hmotnosť po výpale pri 800°C 2,28 g/cm3 

Pevnosť v tlaku po sušení pri 110°C 115 MPa 

Pevnosť v tlaku po výpale pri 1200°C 90 MPa 

Pevnosť v tlaku po výpale pri 1500°C 110 MPa 

Trvalá lineárna zmena po výpale pri 1200°C - 0,2  % 

Trvalá lineárna zmena po výpale pri 1500°C + 0,5 % 

Pri chemickej analýze vzoriek popolov a nálepov sa stanovila aj strata žíhaním. Analyzovaná vzorka sa 

ohriala na teplotu okolo 1000°C pri výdrži jednej hodiny počas ktorej došlo k odstráneniu prchavých látok. 
V Tab. 4 je percentuálne zastúpenie prítomných chemických zložiek v popoloch a nálepoch, vrátane straty 

prchavých látok.     
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Tab. 4 Chemické analýzy nálepov a popolov z fluidných kotlov FK- 20 (20% DM) a FK- 5 (5% DM) 

Zložka  

Chemická analýza  [hm. %] 

Spaľovacia komora  
SFK- 20 

Nálep                     
NFK- 20 

Spaľovacia komora  
SFK- 5 

Nálep                     
NFK- 5 

SiO2 65,81 52,04 63,47 46,84 

Al2O3 16,72 30,83 18,51 25,31 

CaO 6,59 4,73 7,69 13,05 

MgO 1,23 1,54 1,86 1,34 

Fe2O3 5,64 5,86 4,41 9,36 

MnO 0,46 -  0,35 0,35 

Cr2O3 0,046 0,39 0,049 0,44 

ZnO 0,037 1,29 0,022 1,14 

Na2O 0,47 1,12 0,57 0,48 

K2O 2,29 0,45 2,01 0,52 

P2O5 0,34 1,12 0,46 0,48 

S2- - 0,21 - 0,21 

Cl- - 0,03 - 0,09 

s.ž 0,37 0,64 0,59 0,56 

 

Tab. 5 Výsledky stanovenia teplôt taviteľnosti podľa STN ISO 540 [3] a určenia uhla zmáčania korundovej  

            podložky u vzoriek popolov NFK-20 a NFK-5 

Taviteľnosť 
nálepu 

Vzorka nálepu a uhol zmáčania θ 

NFK - 20 NFK - 5 

 
Teplota 

deformácie, 
DT (°C) 

  

 
Teplota guľovitého 

tvaru, 
ST (°C) 

  
 

Teplota 
pologuľovitého 

tvaru, 
HT (°C)   

 
Teplota tečenia, 

FT (°C) 

                              θ = 15°                            θ = 25° 

 

Pre posúdenie intenzity penetrácie jednotlivých zložiek nálepu do vymurovky sa realizovali odbery vzoriek 

z rôznych vzdialeností od reakčného rozhrania. Výsledky chemických analýz sú prezentované na 
nasledujúcich grafoch (Graf 1 až 4). Zo získaných výsledkov vyplýva, že v odobratých vzorkách monolitickej 
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výmurovky fluidných kotlov FK - 20 s prídavkom 20% a FK - 5 s prídavkom 5% drevnej štiepky, je minimálny 

rozdiel v obsahu alkálií.  

 

Graf 1 Zmena obsahu majoritných zložiek v monolite vymurovky FK- 20 

 

Graf 2 Zmena obsahu minoritných zložiek v monolite vymurovky FK- 20 

 

Graf 3 Zmena obsahu majoritných zložiek v monolite vymurovky FK- 5 

 



1. - 2. 10. 2015, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

17 

 

Graf 4 Zmena obsahu minoritných zložiek v monolite vymurovky FK- 5 

Mikroštruktúry fázového rozhrania vymurovka - nálep sú prezentované na nasledujúcich obrázkoch (Obr. 2 
a 3). Uvedené mikroštruktúry potvrdzujú výsledky z chemickej analýzy muriva fluidných kotlov (Graf 1 až 4), 

rozhranie je ostré bez reakčnej zóny. Nálep je prilepený na povrchu zŕn vymurovky bez náznakov 

chemických reakcií.    

 

Obr. 2 Fázové rozhranie reakčného rozhrania výmurovka - nálep  zo vzorky  FK - 20 

 

Obr. 3 Fázové rozhranie reakčného rozhrania výmurovka - nálep  zo vzorky FK - 5 
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ZÁVER  

Cieľom práce bolo posúdenie vplyvu prídavku dendromasy na proces opotrebenia monolitickej vymurovky 

fluidných kotlov. Porovnával sa vplyv prídavku 5%, resp. 20% dendromasy do paliva (polo-antracitové uhlie). 

Vymurovka kotlov bola tvorená monolitickým MCC žiarobetónom s hydraulickou väzbou odlievaným do 

debnenia a vibrovaná.  

Na základe literárnych údajov o zložení popolov z biomasy sa predpokladala zmena zloženia spalín 

a popolov vo fluidných kotloch, hlavne v obsahu alkálií a chlóru. Tieto zložky môžu výrazne ovplyvniť priebeh 

koróznych dejov na povrchu žiaruvzdornej vymurovky na báze SiO2-Al2O3.  

Získané experimentálne výsledky tieto predpoklady nepotvrdili. V sledovaných energetických zariadenia 

nebola zistená významná zmena chemického zloženia popolov a nálepov. Nepotvrdila sa ani zvýšená 

korozívnosť týchto popolov. Vznikajúce nálepy (NFK-20 a NFK-5) mali približne rovnaký obsah alkálií (Na2O 

+ K2O = 1, resp. 1,5 %), ale zistil sa rozdiel v obsahu CaO a Fe2O3. Zvýšením obsahu dendromasy 

dochádza k zníženiu obsahu oxidov železa a vápnika v nálepe NFK-20. 

 Chemická analýza zameraná na zistenie intenzity penetrácie zložiek nálepu do vymurovky, nepotvrdila 
interakcie v objeme muriva (Graf 1 - 4).  

K natavovaniu nálepov dochádza až pri teplotách nad 1300°C, t.j. pri NFK-20 je to interval 1320 - 1390°C 

a pri NFK-5 je to 1330 - 1395°C. Tieto teploty sú výrazne vyššie ako teploty dosahované v spaľovacej 

komore fluidných kotlov (pod 1000°C). Získané výsledky naznačujú, že pri vzniku nálepu je nutné okrem 

termo-chemických dejov počítať aj s termo-mechanickými a termo-fyzikálnymi vplyvmi. Merania uhla 

zmáčania potvrdili veľmi dobrú zmáčavosť korundovej podložky s taveninou NFK-20 (θ = 15°) aj NFK-5 (θ = 

25°); veľmi dobrá zmáčavosť  je keď θ < 30°. 

Pôsobenie medzi nálepom a vymurovkou je možno charakterizovať ako interakcie na rozhraní dvoch tuhých 
fáz. Difúzia a chemické reakcie pri týchto podmienkach sú veľmi pomalé a časovo náročné. Predpokladáme, 

že nálep je vytvorený adhéznymi a termo-mechanickými interakciami prebiehajúcimi medzi časticou 

horúceho popola a horúcim povrchom vymurovky. Nálep vzniká v prevažnej miere na hrane vymurovky, kde 

vzniká turbulentné prúdenie. Vzniknutý nálep vytvára určitú ochranu vymurovky pred jej mechanickým 

namáhaním (napr. abrázia a erózia) spalinami a popolom.   

     Záverom je možné konštatovať, že zvýšenie obsahu dendromasy (z 5 na 20 %) významne neovplyvnilo 

zloženie popolov fluidných kotlov. Pri používaní doterajšieho zloženia drevnej štiepky nedošlo k zvýšeniu 

obsahu alkálií ani k zvýšenému koróznemu pôsobeniu popolov na vymurovku kotlov. Vznikajúci nálep 

pôsobí ako garnisáž a chráni vymurovku od mechanického opotrebenia.  
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Abstrakt  

Při výrobě tepelně izolačních žárovzdorných materiálů se využívá různých přístupů k dosažení nízkých 

hodnot součinitele tepelné vodivosti. Základním principem, který se zde uplatňuje, je výrazná přímá závislost 

součinitele tepelné vodivosti na objemové hmotnosti materiálu. Proto je výroba izolačních žárovzdorných 

materiálů založena především na tzv. lehčení, tj. cíleném snižování objemové hmotnosti. Mezi základní 

způsoby lehčení žárovzdorných materiálů patří aplikace vylehčujících ostřiv, přídavek vyhořívajících přísad a 

provzdušňování až napěňování materiálů vycházející z různých fyzikálních a chemických principů. 

Předmětem tohoto příspěvku jsou poznatky z výzkumu a vývoje litých izolačních žáromateriálů, kde byla 
aplikována kombinace dvou principů lehčení, a to napěňování a vylehčující ostřiva. K napěňování se 

přistupovalo v zásadě dvěma způsoby: 1) in-situ napěňováním směsi s přídavkem povrchově aktivní látky 

přímo v mísiči a 2) tvorbou vodní pěny generátorem a jejím vmícháváním do směsi v mísiči. Druhý způsob 

lze ještě rozdělit na přimíchávání čisté vodní pěny (směs vody, vzduchu a tenzidu) a přimíchávání pěny 

vytvořené ze suspenze některých komponent směsi. Zásadní úlohy při aplikaci technologie napěňování 

hraje stabilizace vytvořené pěnové struktury a následné tuhnutí pro včasnou odformavatelnost a 

manipulovatelnost litého žáromateriálu.  

Klíčová slova: litý; izolační; žárovzdorný; pěnění 

1. ÚVOD 

Zásadní problematikou přípravy lehčených izolačních litých žáromateriálů je vytvoření izolační (porézní) 

struktury a její zafixování na dobu potřebnou pro tuhnutí pojiva, po kterém musí vykazovat mechanické 

vlastnosti pro manipulaci s nevypáleným výrobkem v provozních podmínkách. U hutných materiálů je tento 

problém řešen u žárobetonů s velmi nízkým nebo žádným obsahem hlinitanového cementu jako pojiva velmi 

efektivně použitím reaktivního oxidu hlinitého. Pro porézní materiály je absolutní náhrada hlinitanového 

cementu těmito látkami nedostačující. Fixace struktury je v tomto případě nezbytná chemickou (hydraulická 

pojiva) i fyzikální cestou (stabilizátory, vhodná morfologie a distribuce velikostí částic surovin). 

2. VYLEHČOVÁNÍ ŽÁROBETONU VMÍCHÁVÁNÍM VODNÍ PĚNY 

Jak ukázaly výsledky projektu TAČR „Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných materiálů (žárobetonů) 

pro výrobu prefabrikovaných dílců“ stabilitu vytvořených pěnových struktur lze zvýšit několika způsoby. 

Základem žárobetonů lehčených předem připravenou vodní pěnou byl komerčně dostupný tenzid FOAM 

GA285 (BASF) a v případě in-situ lehčených Schäumungsmittel W 53.  

2.1. Stabilizace pěny pomocí organických stabilizátorů 

Pro fixaci porézní struktury surového žárobetonu lehčeného vodní pěnou je nutná vysoká stabilita předem 

připravené vodné pěny. Byl sledován vliv stabilizátorů (polyvinylalkohol PVAl Mowiol 40-88, 

hydroxypropylcelulosa HPC, karboxymethylcelulosa CMC a cetyltrimethylamoniumbromid CTAB) na stabilitu 

a rychlost odvodňování pěny (Obr. 1). Bylo vždy použito 100 g roztoku obsahujícího 5 % tenzidu FOAM GA 
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285 (BASF) a 1 % stabilizátoru (CTAB pouze 0,7 %). Výsledky ukazují, že všechny použité stabilizátory 

snižují rychlost odvodňování pěny, nicméně PVAl snižuje stabilitu a urychluje rozpadání bublin. HPC pouze 

snížila rychlost odvodňování vodné pěny.  CTAB vytváří velice stabilní pěnu, která i po 10 h nejeví známky 

stárnutí, ovšem přídavkem této pěny žárobetonová suspenze ztrácí licí schopnost a je nutné použít jinou 
techniku pro plnění forem. Použití CMC pěnu stabilizuje i při nízkých koncentracích (Obr. 1), které jsou 

nejvhodnější z důvodu nevýrazného ovlivnění rychlosti tuhnutí pojiva. 

          

Obr. 1 Vliv typu stabilizátoru (vlevo) a vliv koncentrace stabilizátoru CMC (vpravo) na stabilitu pěny 

2.2. Stabilizace pěny kaolinem 

Vmícháním předem připravené vodné pěny do kaolinové suspenze dochází vlivem poklesu povrchového 

napětí k rozvolnění kaolinových aglomerátů na menší jednotky. Hydrofilní povrch rozvolněných kaolinových 
částic způsobí jejich rovnoměrné rozmístění uvnitř vodného filmu bubliny (Obr. 2). 

 

Obr. 2 Efekt kaolinu na stabilizaci pěnové struktury [1] 

Pokud se připraví žárobeton přímo z napěněného kaolinu, lze dosáhnout objemových hmotností po výpalu 

pod 100 kg⋅m3. Nicméně žárobeton o takto nízké objemové hmotnosti má nulové manipulativní pevnosti a 

velké smrštění během výpalu (vznik prasklin). 

Kaolin zároveň výrazně ovlivňuje rychlost hydratace hlinitanového cementu. Vliv kaolinu Sedlec Ia byl 

testován na vysoce hlinitém cementu SECAR 71 (Kerneos) pomocí izotermické kalorimetrie při 25 °C po 

dobu 48 h. S vysokým obsahem kaolinu v žárobetonu dochází ke zkrácení indukční periody hlinitanového 

cementu z desítek na jednotky hodin nebo až k jejímu úplnému vymizení (Obr. 3). Z tohoto důvodu nebylo 

možné kaolin v žárobetonech ztekucovat standardně pomocí Na+ iontů, protože ty samy jsou silnými 

akcelerátory hlinitanových cementů. 
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Obr. 3 Vliv kaolinu na hydrataci hlinitanového cementu Secar 71 (Kerneos) 

Pro přípravu žárobetonu na bázi kaolinu byla zvolena částečná náhrada kaolinu ostřivem a ztekucování 

kaolinu plastifikátorem. S rostoucím přídavkem ostřiva dochází ke snižování smrštění během výpalu 

žárobetonu, ale zvyšuje se jeho objemová hmotnost. Touto metodou byl připraven vzorek žárobetonu na 
bázi kaolinu o rozměrech 40 x 30 x 10 cm (Obr. 4) s objemovou hmotností po výpalu 340 kg·m-3. Obrázek 

(Obr. 4) říká, že žárobeton obsahuje téměř kulovou částečně otevřenou porozitu. Tepelná vodivost při 25 °C 

byla stanovena (přístroj C-therm TCi) na 0,065 W·m-1·K-1. 

 

Obr. 4 Žárobeton na bázi kaolinu (vlevo) a elektronový snímek pěnové struktury žárobetonu (vpravo) 

3. VYLEHČOVÁNÍ ŽÁROBETONU IN-SITU PĚNĚNÍM 

Pro přípravu izolačního žárobetonu in-situ vmícháváním vzduchu do žárobetonové suspenze byl použit 

speciální tenzid Schäumungsmittel W 53. Cílem bylo sledovat vliv délky míchání při vylehčování na 

objemovou hmotnost, tepelnou vodivost za laboratorní teploty a mechanické vlastnosti po výpalu. 

      

Obr. 5 Vliv času míchání při vylehčování na OH a mechanické vlastnosti 
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V čase vylehčování dochází k lineárnímu poklesu objemových hmotností stejně jako tepelné vodivosti (Obr. 

5). Mechanické vlastnosti vykazují exponenciální pokles. Vzorek míchaný 20 min dosahuje velmi nízké PTl a 

PTO u vzorku s dobou míchání 30 min tyto hodnoty nebyly měřitelné. Bylo pozorováno, že při delším 

míchání již nedochází k vhánění vzduchu za tvorby nových pórů, ale dochází ke zvětšování současných 
(Obr. 6). 

 

Obr. 6 Struktura žárobetonu po 20 min lehčení (vlevo) a po 10 min lehčení (vpravo) 

4. VYLEHČOVÁNÍ ŽÁROBETONU VMÍCHÁVÁNÍM NAPĚNĚNÉ SUSPENZE 

V žárobetonu, který je založen na matrix s reaktivních Al2O3 a mikrosiliky, dochází napěňováním in-situ i 

vodnou pěnou k tvorbě otevřené porozity. Nicméně žárobeton na bázi kaolinu, popřípadě čistý napěněný 

kaolin, vytváří porozitu téměř uzavřenou. Pro porovnání byly sledovány dva typy vylehčování, prvním byl 

přídavek kaolinu v sušině, který byl lehčený vodnou pěnou, a druhým bylo vytvoření kaolinové pěny přímým 

pěněním ztekucené kaolinové suspenze. Cílem těchto přídavků bylo pochopit, zda se kaolin zformuje do 

tvaru bublin v přítomnosti jemných složek matrix. Kaolinová pěna byla připravena nejprve zamícháním vodné 

pěny do kaolinové suspenze, kterou byla následně vylehčena žárobetonová suspenze. Výsledky uvedené na 
obrázcích (Obr. 7) ukazují, že jakýkoliv přídavek kaolinu v sušině zvýší objemovou hmotnost a smrštění, ale 

zároveň sníží pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. 

      

Obr. 7 Vliv přídavku kaolinu v sušině na vlastnosti žárobetonu 

Pokud byl přídavek kaolinu proveden ve formě pěny (Obr. 8), došlo již malým přídavkem kaolinu k poklesu 

objemové hmotnosti. Pokles byl patrný až do 20% přídavku kaolinu. Pevnost v tlaku a tahu za ohybu byla 

měřena za laboratorní teploty. Přídavky do 5 % mírně snížily PTO, hodnoty PTL dosahovaly mimo přídavku 

1 % kaolinu vyšších hodnot než reference. 
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Obr. 8 Vliv přídavku kaolinu v pěně na vlastnosti žárobetonu 

Obrázek (Obr. 8) ukazuje rozdíl ve struktuře a hlavně velikosti porozity žárobetonu bez kaolinu a s kaolinem. 

Tento žárobeton na bázi mullitu vylehčený na OH 500 kg·m−3 obsahuje velké póry, které byly způsobeny 

přepěněním materiálu. Přepěnění bylo cílené za účelem zjištění chování struktury materiálu s přídavkem 

kaolinu. Náhrada kaolinu 20 % způsobila již výraznou změnu, otevřená porozita prakticky vymizela. Velikost 

pórů poklesla z téměř 1 mm na 200 μm (Obr. 9). V případě 50 % náhrady je již struktura velmi podobná 

žárobetonu na bázi kaolinu. Nicméně oproti čisté kaolinové pěně obsahuje sice větší póry (150 μm), ale 

méně otevřené. 

 

Obr. 9 Struktura porozity žárobetonu bez (vlevo) a s (vpravo) přídavkem 20 % kaolinu v pěně 

               

Obr. 10 Schéma možného rozdělení kaolinu v bublině: přídavek v sušině (vlevo) a přídavek v pěně (vpravo) 
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Přídavek kaolinu v sušině je pro zvýšení užitných vlastností žárobetonu nevhodný, téměř ve všech 

parametrech vykazoval horší vlastnosti. Kaolin byl před vytvořením suspenze smísen v sušině a tím bylo 

zajištěno jeho homogenní rozptýlení v žárobetonu. Nicméně tento stav zřejmě trvá i po vytvoření suspenze 
(Obr. 10 vlevo). Během míchávání vodné pěny ostatní částice obsažené v suspenzi neumožní kaolinu 

orientaci a vytvoření stabilního skeletu bubliny v napěněném žárobetonu. V druhém případě (Obr. 10 vpravo) 

tvoří kaolin skelet bubliny, který ji stabilizuje. Aby tohoto stavu bylo dosaženo, musí být nejprve připravena 

kaolinová pěna, která je vmíchána do žárobetonové suspenze. 

5. ZÁVĚR 

Dílčí výsledky projektu TAČR TA02010995 s názvem „Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných 

materiálů (žárobetonů) pro výrobu prefabrikovaných dílců“ ukazují možnosti stabilizace pěnové struktury 

litých izolačních žáromateriálů, která je podmínkou dosažení homogenní struktury s uzavřenou porozitou a 

vykazující dobrou tepelnou vodivost při odpovídající pevnosti a klasifikační teplotě. 
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Abstrakt 

V současné době probíhá ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. postupné zaizolování všech licích pánví 

vysoce kvalitními izolačními materiály od fy. Promat. Existuje předpoklad, že ke konci kampaně, kdy má 

pracovní vrstva minimální tloušťku zdiva, je teplotní pole uvnitř vyzdívky tak vysoké, že izolační vrstva 
pracuje na hranici své únosnosti. S postupným cílem vyrábět jakostnější oceli vyšších tříd dojde nejenom 

k prodloužení doby pobytu oceli v licí pánvi, ale taktéž ke zvýšení teploty oceli. V této fázi by mohlo dojít 

k vážnému poškození izolace. Hlavním cílem studie bylo tedy ověřit účinnost této izolace v dalších 

kampaních licí pánve. 

Klíčová slova: licí pánev, vyzdívka, teplota, izolace 

1. ÚVOD 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské 

skupiny ArcelorMittal. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemích světa. 

Technologie pánvové metalurgie kladou nemalé nároky na žárovzdorné vyzdívky licích pánví [1]. Ocelárna 

ArcelorMittal Ostrava a.s. v současné době používá dva typy izolačních vyzdívek licích pánví. První typ je 

tvořen izolační vrstvou z hlinitokřemičitých vláken, zatímco druhý, účinnější, se skládá ze dvou vrstev, 

vláknité izolace Promaform a mikroporézní izolace Promalight [2]. Cílem bylo ověření izolační schopnosti 

druhého typu skladby vyzdívky v dalších kampaních pánve. Výzkum probíhal ve dvou samostatných 

směrech: výpočtovém a experimentálním.  

2. OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI IZOLACE VÝPOČTEM 

Ve výpočtové části se jednalo o určení gradientu teplot napříč vyzdívkou licí pánve. K tomuto účelu byly 

využity matematické rovnice jednosměrného stacionárního vedení tepla válcovou stěnou. Uvedenými 

výpočty bylo zjištěno, že při minimální tloušťce vyzdívky by na izolaci Promalight mohla působit teplota až 

okolo 1 000 °C (přesněji 992 °C, viz obr. 1), což, jak uvádí výrobce, je při dlouhodobém setrvání na takto 

vysokých teplotách pro tuto izolaci mezní teplota. Podobně je tomu na rozhraní trvalé vyzdívky a 1. vrstvy 

izolace, kde byla výpočtem zjištěna teplota 1246 °C, což je opět na hranici únosnosti tohoto materiálu. 

Na druhou stranu je třeba podotknout, že výpočet je značně přísný, neboť zachycuje stacionární stav při 

odpichové teplotě kovu, u kterého lze předpokládat, že nastane pouze na krátký časový úsek. Teplota kovu 

v pánvi totiž během pracovního cyklu postupně klesá a s ní pochopitelně i teploty ve vyzdívce. Jenom 

v intervalu mezi odpichem a zařízením sekundární metalurgie se může pokles teploty oceli pohybovat až 

mezi 50 - 65°C [3]. 
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Obr. 1  Srovnání teplotních polí obou variant vyzdívek při minimální tloušťce pracovního zdiva 

3. OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI IZOLACE EXPERIMENTÁLNÍM MĚŘENÍM 

Vzhledem k tomu, že mezi teoretickými výpočty a skutečností lze vždy čekat určité rozdíly, bylo provedeno 

experimentální sledování licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s., resp. měření povrchových teplot 

plášťů licích pánví termovizní kamerou a optickým pyrometrem.  

Na obrázku 2 je zobrazena teplota ocelového pláště licí pánve během kampaně, kdy postupně dochází 

k úbytkům pracovního zdiva, což návazně způsobuje vzrůst teplot na plášti pánve. V grafu jsou pomocí 

sloupečků postupně zobrazeny teploty ve 2., 7., 31. a 90. cyklu. Je vidět, že teplota pláště postupně roste od 

teploty 220 °C ve 2. cyklu po teplotu 291 °C v 90. cyklu, kdy je pánev těsně před vybouráním zdiva, tedy na 

konci kampaně. Tento růst teploty se očekával. 

Následně byly porovnávány teploty plášťů izolované licí pánve v 1. kampani s plášti neizolovaných licích 

pánví a teploty plášťů izolované lící pánve ve 2., 3., 4. a 5. kampani s plášti neizolovaných licích pánví, 

případně izolovaná v 1. kampani s izolovanou v ostatních kampaních. Přes slušný objem naměřených dat 

bylo velkým problémem najít pro porovnání dvě licí pánve, které měly shodný: 

• Počet lití (cyklů) 
∗
 

• Dobu po ukončení lití na ZPO, případně dobu naplnění ocelí 

• Místo měření 

∗
Počet lití není nikdy přesně shodný, ovšem z hlediska zbytkové tloušťky vyzdívky není nezbytně nutné, aby byl tento údaj přesný  

Výsledky tohoto experimentu jsou uvedeny na obrázku 3, kde první dva páry sloupců představují srovnání 

izolované licí pánve v 1. kampani s pánví neizolovanou a druhé dva páry sloupců představují srovnání licích 

pánví v ostatních kampaních s neizolovanou licí pánví. Z grafu lze vyčíst, že ocelový plášť neizolované licí 

pánve má vždy vyšší teplotu (v průměru o 43 °C), než pláště izolovaných licích pánví v jakékoliv kampani.  
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Obr. 2  Teploty povrchů ocelového pláště licí pánve s postupným růstem počtu lití 

 

Obr. 3  Porovnání teplot plášťů izolované a neizolované licí pánve 
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4. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ 

Cílem této práce bylo ověření funkčnosti izolační vrstvy vyzdívky licí pánve ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. v ostatních kampaních, kdy se předpokládalo, že teploty uvnitř vyzdívky pánve jsou tak vysoké, 

že ke konci první kampaně dojde k degradaci izolační vrstvy. Z provozního experimentu vyplývá, že tomu tak 

není (viz obrázek 3). Nicméně i tak by bylo užitečné změřit pomocí termočlánkových čidel teplotu izolačních 

vrstev na konci kampaně. Dále by bylo vhodné provést tento experiment v letním období, kdy lze očekávat 

vyšší teplotu okolí.  

Dalším důvodem pro ověření teplot na izolačních vrstvách v závěru kampaní je skutečnost, že se v 

budoucnu očekává výroba ocelí s vyšší jakostí, což nutně povede ke zvýšení teplot oceli před procesem 

vakuování (VD). 

 

Zabezpečení funkčnosti izolace vyzdívky licí pánve i v dalších kampaních je možno vyřešit těmito způsoby: 

� Zvětšením tloušťky trvalé vrstvy vyzdívky   

� Zvětšením tloušťky izolace Promaform  

� Náhradou izolace Promaform izolací s nižší tepelnou vodivostí 

� Pořízení izolace s vyšší klasifikační teplotou 

 

Přednost dostanou samozřejmě ty variantní návrhy, u kterých bude na základě výpočtů prostupu tepla 

ověřeno, že nežádoucím způsobem neovlivní teplotní pole ve vyzdívce. 

V neposlední řadě bude pozorně sledováno, zda zvolená nová varianta izolační vyzdívky vyhovuje i 

z pohledu zachování úspor zemního plynu na vysokoteplotních ohřevech [4] či úspor elektrické energie při 

zpracování na pánvové peci (LF).   
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Abstrakt 

Příspěvek se věnuje popisu vývoje a výroby dvojvrstvého izolačního materiálu v podmínkách firmy SEEIF 

Ceramic, a.s. a jeho následného testování ve slévárně. Tvarovka se skládá ze dvou odlišných vrstev - hutné 

pracovní vrstvy, která je při použití v kontaktu s kovem, a druhé izolační vrstvy, u které je kladen důraz 

především na tepelně izolační schopnosti. Obě vrstvy jsou pevně spojeny již při výrobě a po výpalu není 

třeba tvarovku nijak opracovávat. V rámci výzkumu byl vyvinut a otestován materiál, který dosahuje 

požadovaných parametrů a jeho výroba je možná při využití současně dostupné technologie na závodě Z05 

firmy SEEIF Ceramic, a.s. 

Klíčová slova: Slévárna, izolační materiály, lehčený šamot, lisovaný šamot. 

1. ÚVOD 

Dvojvrstvé izolační tvarovky typu „sendvič“ jsou používány ve slévárnách v případě, kdy je třeba zvýšit 

dosazovací vzdálenost daného místa odlitku či prodloužit dobu tuhnutí. Tvarovky jsou primárně umísťovány 

na plochy, kde je zapotřebí prodloužit dobu tuhnutí bez negativního vlivu na kvalitu povrchu - jedná se o 

plochy, které nebudou dále obráběny, či jen s malým přídavkem na obrábění. 

Tvarovky se skládají ze dvou odlišných vrstev, na které jsou kladeny značně rozdílné požadavky. První 

vrstva, zvaná „pracovní“, je v kontaktu s kovem. Jedná se o tenkou vrstvu z odolného, hutného materiálu 

s vysokou objemovou hmotností a vysokou pevností. Naproti tomu druhá vrstva, zvaná „izolační“, se 

vyznačuje výbornými tepelně izolačními vlastnostmi: nízkým součinitelem tepelné vodivosti a nízkou 

objemovou hmotností. Obě vrstvy jsou spojeny již při výrobě, nikoli dodatečně, a celá tvarovka pracuje při 

teplotním namáhání jako jeden kus. Tvarovky jsou při použití umístěny do formy a poté potřeny korundovým 

nátěrem. Při vývoji materiálu byl také kladen důraz na snadnou opracovatelnost - tvarovky lze snadno řezat 

a dají se upravovat přímo na místě do požadovaných rozměrů. Díky pracovní vrstvě se na místech použití 

snižují požadavky na následné čištění odlitku - tvarovky po odstranění zanechávají vyhovující povrch. 

2. VÝVOJ IZOLAČNÍCH TVAROVEK 

2.1  Laboratorní vývoj 

Vývoj materiálu začal na základě požadavku slévárny, která měla problémy s dodací dobou současně 

odebíraných izolačních tvarovek. Řešení úkolu bylo zahájeno průzkumem trhu. Po zajištění současně 

používaných tvarovek byl proveden rozbor a stanoveny potřebné fyzikálně mechanické parametry, které byly 

kladeny na výsledný produkt. Cílem výzkumu bylo navrhnout materiál, který by dosahoval parametrů 

tvarovek dosud používaných, vyrobit jejich náhradu a zároveň zajistit, aby jeho výroba byla zvládnutelná 

technologií, jež je dostupná na závodě Z05 SEEIF Ceramic, a.s. ve Svitavách. 
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Samotný laboratorní vývoj začal návrhem odlišných vrstev. Jako první klíčový krok bylo nalezení takových 

vrstev, které by splňovaly zadané parametry a zároveň by byly mezi sebou kompatibilní, zejména v oblasti 

délkových změn při sušení, výpalu, ale samozřejmě i při samotném použití. Jako první byla vybrána 

optimální pracovní vrstva a k ní byla poté hledána adekvátní vrstva izolační. 

Zvolení nesprávné kombinace vlhkostí odlišných vrstev či jejich nekompatibilita způsobená nevhodnou 

kombinací surovin má za následek oddělení jednotlivých vrstev z důvodu odlišného dilatometrického 

chování. Příklad nekompatibilních vrstev je vidět na obrázku č. 1. 

 

Obr. 1 Ukázka nekompatibilních vrstev - destrukce rozhrání tvarovky po vysušení 

Jako velmi přínosné se ukázalo ověřování rozměrového chování jednotlivých vrstev v závislosti na teplotě při 

dilatometrické zkoušce. Výsledek dilatometrické zkoušky vybraných vrstev lze vidět na obr č. 2. Izolační 
vrstva A a pracovní vrstva A jsou vrstvy kompatibilní. 

 

Obr. 2 Dilatometrická zkouška vybraných jednotlivých vrstev sendviče 
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Po nalezení vhodné kombinace pracovní a izolační vrstvy bylo dále pracováno na vrstvě izolační, jejíž 

receptura byla upravována za účelem dalšího snížení objemové hmotnosti resp. zlepšení tepelně izolačních 

parametrů. 

Výsledkem laboratorního zkoušení byly vzorky, které tepelně izolačními vlastnostmi dosahovaly 

požadovaných parametrů.  

Na základě pozitivních laboratorních zkoušek se přistoupilo ke zkouškám provozním. Následně bylo potřeba 

navrhnout a přizpůsobit systém výrobní technologie v provoze na závodě Z05 ve Svitavách, kde se 

nacházejí lisy, které jsou využívány k výrobě některých dalších izolačních tvarovek ze sortimentu SEEIF 

Ceramic, a.s.  

Byly provedeny dvě úspěšné poloprovozní zkoušky - parametry dosahovaly požadovaných vlastností. 

Tepelně izolační parametry izolační vrstvy a kvalitu pracovní vrstvy (ostrost hran, hutnost) lze velmi citlivě 

regulovat navážkou izolační vrstvy. Výsledné tvarovky z prvovýroby byly zaslány do slévárny na zkoušky 

(obrázky č. 3 a 4). 

  

Obr 3 Ukázka laboratorně vyrobeného sendviče 

65 mm 
Obr 4 Sendvič vyrobený na závodě SEEIF Ceramic 

Z05 Svitavy 

Parametry nově vyvinuté dvojvrstvé izolační tvarovky ve srovnání s tvarovkou dříve používanou uvádí 
tabulka č. 1. 

2.2  Zkoušení ve slévárně 

Pro prvotní zkoušku bylo zvoleno testování na nálitcích. Na spodní část dvou nálitků (o průměru 1000 mm 

a o průměru 400 mm) byly umístěny vedle sebe současně používané tvarovky a nově laboratorně vyvinuté 

tvarovky SEEIF. Vyhodnocení proběhlo na základě vizuálního posouzení povrchu po očištění (otryskání). 

Povrchy nálitků lze porovnat na obrázcích č. 5 až 8. 
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Tab. 1 Porovnání dříve používaných a nově vyvinutých tvarovek 

Tepelně izolační vrstva  

Parametr 
Dříve používaná 

tvarovka 
Tvarovka SEEIF 

objemová hmotnost celé 
tvarovky [kg.m-3] 

945 950 

pevnost v tlaku [MPa] 6,5 6,5 

součinitel tepelné vodivosti 20 
°C [W/mK] 

0,290 0,271 

součinitel tepelné vodivosti 600 - 
1200 °C [W/mK] 

0,314 (200 °C) 
0,348 (400 °C) 
 0,350 (600 °C) 
 0,395 (800 °C) 
0,413 (1000 °C) 
0,436 (1200 °C) 

0,301 (200 °C) 
0,342 (400 °C) 
0,355 (600 °C) 
0,400 (800 °C) 
0,422 (1000 C) 
0,425 (1200 °C) 

Pracovní vrstva  
zdánlivá pórovitost [%] 34 23 
objemová hmotnost [kg.m-3] 1830 2015 

  

  

Obr. 5 Dříve používaná tvarovka, 
nálitek d = 1000 mm 

 

 

Obr. 6 SEEIF tvarovka, 
nálitek d = 1000 mm 

 

 

Obr. 7 Dříve používaná tvarovka, 
nálitek d = 400 mm 

Obr. 8 SEEIF tvarovka, 
nálitek d = 400 mm 
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Kvalita povrchu nálitku na místech, kde byly použity nově vyvinuté izolační tvarovky, odpovídala současně 

používaným tvarovkám. 

Po této zkoušce s pozitivním výsledkem bylo přistoupeno k dodání a testování většího množství tvarovek, 

vyrobených na závodě 05 ve Svitavách a následovalo další poloprovozní testování. 

Závěrem jsou přiloženy fotografie z již finálního použití sendvičových tvarovek, které lze vidět na obr. 9 a 

obr. 10. 

 

 
 

Obr. 9 Použití sendvičů ve slévárně 
Obr. 10 Detail na použité sendviče u odlitku věnce 

rotoru francisovy turbíny 

3. ZÁVĚR 

Cílem výzkumu bylo navrhnout materiál, který by dosahoval parametrů současně používaných tvarovek, 

a zároveň by jeho výroba byla zvládnutelná technologií, jež je dostupná na závodě Z05 SEEIF Ceramic, a.s. 

ve Svitavách.  

Laboratorním a provozním ověřením bylo zjištěno, že nově vyvinuté tvarovky jsou, co se týče funkce 

a parametrů, srovnatelné s původními ‒ současně používanými ‒ tvarovkami. 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji Ing. Pavlovi Valentovi za vstřícný přístup a fotografie. 
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Abstrakt 

Torkretování běžných hutných i izolačních žárobetonů je zcela běžná a svým provedením technologicky 

bezproblémová záležitost. Jinak je tomu u tzv. ztekucených a chemicky vázaných žárobetonů nanášených 

stříkáním. Proces mísení suché žárobetonové směsi s vodou u ztekucených žárobetonů je řádově minutová 

záležitost, než vznikne homogenní směs schopná instalace (litím, vibrací apod.). Právě toto „zdlouhavé“ 

ztekucení omezuje instalaci těchto žárobetonů metodou suché (polosuché) torkretace. V přednášce jsou 

popsány některé cesty k umožnění stříkání těchto žárobetonů.  V průběhu posledních let bylo provedeno 

množství zkoušek s torkretováním ztekucených žárobetonů.  Jsou uvedeny jejich výsledky a  porovnání 
fyzikálně mechanických vlastností žárobetonů  zhotovených torketováním, a jednak vibrací. V případě 

stříkání chemicky vázaných žárobetonů zde nastupují navíc komplikace s dávkováním tekutého chemického 

pojiva, mnohdy velmi agresivního. 

Klíčová slova: Torketování, ztekucené a chemické žárobetony 

1. ÚVOD 

Torkretování (stříkání) je velmi efektivní, výkonná a poměrně jednoduchá metoda instalování monolitických 

žárovzdorných vyzdívek. V žárotechnické praxi převažuje tzv. suchá (někdy nazývaná polosuchá) metoda. 

Pro stříkání jsou dlouhodobě známy a používány běžné torkretovací žárobetony. Uvedené žárobetonové 

směsi vycházejí svým složením z běžných hutných licích nebo izolačních žárobetonů, což značí, že obsahují 

vysoký podíl hydraulického pojiva - hlinitanového cementu. Tím pádem vnášejí do vyzdívky i všechny známé 

nedostatky obyčejných žárobetonů, jako jsou vysoká pórovitost, pokles pevnosti s teplotou, špatná odolnost 

matrixu korozi a mnohé další.  

Případné stříkání kvalitních ztekucených žárobetonů se sníženými obsahy cementů má však značná 

technická i technologická úskalí a doposud není v žárotechnické praxi příliš rozšířeno. Obdobně 

komplikované je i torketování chemicky vázaných žárobetonů. 

2. PROBLÉMY A OMEZENÍ SUCHÉHO TORKRETOVÁNÍ ZTEKUCENÝCH ŽÁROBETONŮ 

Úvodem je třeba zmínit, že k nanášení ztekucených žárobetonových směsí je známa metoda zvaná 

„Shotcreting“. Vyžaduje však velmi nákladné instalační zařízení a je vhodná pro nanášení velkých objemů 

vyzdívky, nejlépe trvale na jednom pracovišti. V běžné praxi se však vyskytují stovky aplikací s potřebou 

torkretovat menší objemy vyzdívky, práce jsou realizovány u různých provozovatelů tepelných zařízení  

a v různých částech těchto agregátů, které mohou být mnohdy špatně přístupné. Proto je tento příspěvek 

věnován pouze klasickému suchému torkretování. 

2.1. Co omezuje stříkání ztekucených žárobetonů 

Při tradiční suché (polosuché) metodě je žárobetonová směs v suchém stavu pomocí tlakového vzduchu 

transportována z torketovacího stroje hadicemi do stříkací pistole (trysky), kam je přiváděna záměsová voda. 
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Zde dochází k rychlému zavlhčení směsi a dále k jejímu prudkému nanesení na místo uložení. Záměsová 

voda slouží ke smáčení všech částic směsi, čímž se vlastně usnadní její zhutnění. Sekundárně pak 

k hydrataci cementového pojiva, což umožní reakce vedoucí k postupnému tuhnutí a tvrdnutí. Od 

vibrovatelných žárobetonů se torkretovací odlišují také zrnitostí, např. vyšším podílem jemných složek, 

omezením tekutosti, zvýšenou adhezí, rychlejším počátkem tuhnutí apod.  

Z důvodů známých nedostatků běžných žárobetonů byly vyvinuty žárobetony ztekucené se sníženými 

obsahy hlinitanového cementu. Jejich bezpodmínečnou součástí jsou různé přísady, m.j. tzv. ztekucovače. 

Aby se projevil účinek těchto látek, musí se napřed během mísení rozpustit v záměsové vodě. Tento děj je 

však obvykle minutová záležitost. Žárobetony tohoto typu se po přídavku vody jeví při míchání suché, a až 

po nějaké době dojde k jejich ztekucení. Proto lze tyto směsi instalovat hlavně vibrací, dusáním, nebo 

zmíněnou metodou „Shotcreting“, obtížně však torkretováním, kdy čas od přídavku vody do uložení na místo 

se počítá v řádech desetin vteřiny. 

2.2. Dosavadní stav užívání torkretovaných ztekucených žárobetonů 

V praxi jsou poptávány ztekucené žárobetony se sníženými podíly cementů pro aplikaci torketováním  
a také jsou některými výrobci dané materiály nabízeny v katalogových listech s patřičnými parametry. Ale 

v tom je právě problém matoucí odbornou veřejnost. Velmi obtížně je zjistitelná informace, jakou metodou 

byla zhotovena zkušební tělesa, na nichž byly stanoveny deklarované hodnoty. V ČR se při posouzení 

vlastností torkretovacího žárobetonu obvykle používá pro přípravu těles vibrování, pokud jsou směsi špatně 

tekuté, tak i dusání. Existuje zde sice příslušná norma EN ISO 20182:2008, kde je předepsána metoda 

přípravy zkušebních těles stříkáním, ale tato doposud není v ČR prakticky uplatňována především z důvodu 

náročnosti technologického vybavení. Ani z předních států EU nejsou známy relevantní informace o jejím 

uplatňování [1]. 

U některých komerčních ztekucených žárobetonů jsme provedli porovnání hodnot na tělesech zhotovených 

nastříkáním průmyslovými torkrety, a na tělesech zhotovených vibrací, a tyto porovnali s katalogovými údaji. 
V následující Tab. 1 je uveden příklad jednoho konkrétního torkretovacího LCC žárobetonu předního 

světového výrobce. Výsledky ukazují výrazně nižší zhutnění, a tím i pevnosti, u provozně natorkretovaných 

těles. 

Tab. 1 Porovnání vlastností šamotového torkretovacího LCC žárobetonu na tělesech připravených různými  

            metodami 

  Teplota výpalu 
°C 

 LCC-V LCC-G LCC-K 

Popis přípravy 
vzorku 

  vibrovaný stříkaný katalogový údaj 

Voda   6,9   

Objemová         110  kg.m-3 2230 2110 2250 

hmotnost 800  kg.m-3 2200 2100 2200 

 1200  kg.m-3 2180 2100  

 1400  kg.m-3 2150 2020   

Pevnost v tlaku       110  MPa 71,8 11,7 65 

 800  MPa 62,2 13,7 75 

 1200  MPa 105,7 29,9 110 

 1400  MPa 98,3 23,3 110 

Zdánlivá            800  % 17,4 19,3 22 

pórovitost 1200  % 16,5 19,5  

 1400  % 17,6 19,2   
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3. VÝVOJ ZTEKUCENÝCH SMĚSÍ SCHOPNÝCH TORKRETOVÁNÍ 

3.1. Běžné torkretovací žárobetony 

Dříve, než se budeme zabývat stříkáním ztekucených žárobetonů, si ukážeme rozdíl v parametrech běžného 
žárobetonu, instalovaného torketováním, a vibrací. Dále se při této zkoušce posoudil vliv různých použitých 
trysek. Složení zkušební torkretovací směsi běžného žárobetonu je uvedeno v následující Tab. 2. 

Tab. 2 Složení běžného hutného torkretovacího žárobetonu DT 

Směs      DT 

Pálený kaolin 0-6mm hmot. díl 65 

Mletý šamot pod 0,1 mm hmot. díl 9 

Hlinitanový cement 70 % Al2O3 hmot. díl 25 

Komplexní adhezní přísada hmot. díl 1 

Z běžného žárobetonu uvedeného složení byly za použití všech tří typů trysek nastříkány zkušební desky. 

Ty byly po zatvrdnutí rozřezány na zkušební tělesa, na kterých byly stanoveny základní fyzikálně-
mechanické vlastnosti. Výsledné hodnoty jsou zaneseny do Tab. 3 Pro porovnání jsou zde uvedeny také 

parametry stanovené na tělesech zhotovených z této směsi vibrací. 

Tab. 3 Porovnání zkušebních těles ze směsi DT zhotovených různými torkretovacími pistolemi 

 Teplota 

výpalu °C 

 DT-TA DT-TB DT-TC DT-V 

Torkretovací tryska    Typ A Typ B Typ C vibrace  

Rozdělávací. voda   l/100 kg       11 

Posouzení nanášení vrstvy   velmi dobré velmi dobré velmi dobré  

Objemová hmotnost       110  kg.m-3 2070 2130 2110 2140 

                                        400 kg.m-3 1900 2000 1970 2030 

                                        800 kg.m-3 1900 1960 1920 2000 

                                      1200 kg.m-3 1900 1970 1920 1990 

                                     1400 kg.m-3 1930 2000 2010 1980 

                                     1450 kg.m-3 1970 2090 1840 1970 

Pevnost v tlaku              110 MPa 62,8 85,4 95,5 88,3 

                                       400 MPa 53,7 77,1 82,6 73,7 

                                        800 MPa 44,5 60,9 73,6 57,9 

                                     1200 MPa 32,3 42,0 58,9 60,4 

                                     1400 MPa 36,2 48,7 40,5 33,3 

                                      1450 MPa 29,1 68,4 40,6 93,5 

Zdánlivá pórovitost        400 % 30,5 28,1 29,2 26,7 

                              800 % 32,4 31,3 32,4 28,5 

 1200 % 33,1 29,2 32,7 29,2 

 1400 % 25,5 23,3 22,3 25,0 

 1450 % 23,2 18,5 20,6 21,4 

Otěruvzdornost 800 cm3  18,2  13,1 

Výsledky ukázaly významný vliv výběru torkretovací trysky (pistole) na zhutnění nanesené žárobetonové 

vrstvy. Při použití vhodné trysky nevzniká u běžných žárobetonů výrazný rozdíl mezi kvalitou vrstvy 

nanesenou stříkáním a zhotovenou vibrací. 
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3.2. Ztekucené LCC žárobetony 

Pro ověření schopnosti stříkání nízkocementového žárobetonu byla připravena základní receptura LT, která 

vycházela z dřívějších občasných zkušeností se stříkáním LCC směsí. Na úvod této série zkoušek byly opět 

u základní směsi LT provedeny nástřiky se všemi typy torkretovacích pistolí.  Z dané úvodní zkoušky vyšla 

nejlépe po technologické stránce tryska „B“ se kterou byly prováděny další torkretace. 

Základní receptura LT umožňuje nanášení směsi na stěny i na strop, ale dle individuálního posouzení 
obsluhy „je to tak na hraně“. Nelze tedy vyloučit problémy např. při použití jiného typu pistole, nebo kdyby 

stříkala méně zkušená osádka. Proto byla základní receptura dopována přídavky, u kterých se předpokládal 

vliv na zlepšení nanášení a přilnavosti, ale i na zvýšení hutnosti a pevnosti nanesené vrstvy.   
Získané výsledky z této série stříkání uvádí následující Tab. 4. Podotýkáme, že ověřovaných přísad a jejich 

kombinací bylo daleko více, než je uvedeno v tabulce. Některé byly bez výrazného účinku, jiné zase 

zlepšovali přilnavost, ale zároveň zhoršovaly zhutnění, jako příklad je uvedena receptura LT-8. Pro srovnání 

jsou v tabulce opět porovnány hodnoty zjištěné u základní směsi LT vibrováním. 

Z pohledu na údaje v tabulce je zřejmé, že torkretováním ztekuceného nízkocementového žárobetonu se 
nedosáhlo hodnot srovnatelných s vibrovanými vzorky. Torkretované materiály (např. LT-3, LT-5, LT-6) však 

poskytují hodnoty, které odpovídají velmi kvalitním žárobetonům. To se týče nejen hutnosti žárobetonů, ale i 

mechanických pevností. S ohledem na případné aplikace vystavené abrazi byla u většiny zkoušených směsí 

stanovena i otěruvzdornost (dle ČSN EN 993-20). Tělesa pro tuto zkoušku byla předpálena  

na 800 °C. 

Tab. 4 Porovnání zkušebních těles zhotovených torketováním nízkocementové směsí LT s různými  

              přísadami     

 Teplota 
výp. °C 

 LT 
základní 

LT-3 LT-5 LT-6 LT-8 LT-V 

Torkretovací tryska    Typ B Typ B Typ B Typ B Typ B vibrace  

Rozdělávací voda   l/100 kg        6,0 

Posouzení nanášení 
vrstvy 

  průměr velmi 
dobré 

velmi 
dobré 

velmi 
dobré 

velmi 
dobré 

 

Objemová hmotnost      110  kg.m-3 2150 2160 2160 2160 2070 2230 

                                       400 kg.m-3 2110 2090 2110 2100 2030 2180 

                                       800 kg.m-3 2120 2100 2100 2100 2030 2190 

                                      1200 kg.m-3 2130 2120 2130 2130 2050 2180 

                                     1400 kg.m-3 2130 2120 2140 2160 2060 2250 

                                     1450 kg.m-3 2160 2150 2140 2140 2080 2250 

Pevnost v tlaku             110 Mpa 76,6 68,5 44,6 54,9 32,8 82,4 

                                      400 Mpa 72,6 60,8 72,2 75,1 39,4 118,0 

                                       800 Mpa 84,9 64,8 72,8 83,9 42,7 127,5 

                                     1200 Mpa 72,3 72,2 80,4 73,8 48,6 128,8 

                                     1400 Mpa 69,8 52,1 68,7 68,7 49,7 138,0 

                                      1450 Mpa 103,7 82,2 72,3 57,0 42,0 143,5 

Zdánlivá pórovitost       400 % 19,1 20,5 17,7 17,8 21,2 12,3 

                              800 % 18,5 18,3 19,6 19,3 21,0 12,2 

 1200 % 16,9 17,9 18,6 18,3 20,2 13,7 

 1400 % 18,2 17,5 18,2 18,2 20,0 13,6 

 1450 % 17,6 17,8 18,8 18,3 20,4 12,1 

Otěruvzdornost 800 cm3 14,4 12,5 11,1 9,7 19,4 8,6 



1. - 2. 10. 2015, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

38 

4. VYRÁBĚNÉ LCC TORKRETOVACÍ ŽÁROBETONY A JEJICH APLIKACE 

Protože posledních době často přicházejí požadavky na torkretované vyzdívky z nízkocemetových 

žárobetonů v kvalitě blížící se vyzdívkám vibrovaným, navázali jsme na zde popsané zkoušky a zaměřili se 

na přípravu průmyslově použitelných směsí. Zájem přicházel především ze stran provozovatelů 

cementářských pecí. Jedná se o kritická místa vyzdívek ve výměnících, kalcinátorech, různých spalinových 

kanálech ap. Při současném rozvoji používání alternativních paliv nastávají v těchto místech podmínky, kde 

běžné torkretovací žárobetony už naprosto nevyhovují. Zkrácení doby zimních oprav zase neumožňuje 

zvládnout veškeré vyzdívky litím ztekucených žárobetonů do bednění. Proto zde vzniká poptávka po 

kvalitativně srovnatelném torkretovacím žárobetonu. Další oblastí zájmu po těchto materiálech jsou různá 

energetická zařízení, kotle a topeniště, ať už jde o nástřiky membrán nebo částí agregátů vystavených otěru 

a další možná tepelná zařízení. 

V následných kapitolách jsou opět uvedeny parametry jednotlivých žárobetonů stanovených na tělesech 

zhotovených torketováním , vždy jsou pro porovnání uvedeny hodnoty dané směsi na vibrovaných tělesech 

a navíc ještě hodnoty z materiálového listu u žárobetonu, který je určen přímo pro aplikaci vibrováním. 

4.1. Alkalivzdorný LCC žárobeton šamotového typu 

Jedná se o žárobeton, který svým složením, především matrixu, se vyznačuje velmi dobrou odolností proti 

alkalickému odlupování (alkali bursting). 

Tab. 5 Porovnání dosažených hodnot na různě zhotovených tělesech torkretovacího alkalivzdorného  

 žárobetonu šamotového typu 

 Teplota 
výp. °C 

 NT-0 
B 

NT-0 M NT-0 
R 

NT-0 
Č 

NT-O 

  vib 

DC 
  

LC     
-RA 

Torkretovací tryska    béžová modrá červená černá vibrace vibrace vibrace  

Rozdělávací voda   l/100 kg        6,3 9-10,5 6,0 

Posouzení tuhosti 

nanesené vrstvy 

  měkčí velmi 

tuhá 

velmi 

tuhá 

méně 

tuhá 

   

Posouzení přilnavosti 

nanesené vrstvy 

  velmi 

dobrá  

velmi 

dobrá  

velmi 

dobrá  

velmi 

dobrá  

  Mat. 

list 

Mat. list 

Objemová hmotnost       110  kg.m-3 2120 2220 2160 2170 2250 

 

2150 2280 

                                        400 kg.m-3 2030 2140 2050 2130 2210     

                                        800 kg.m-3 2100 2140 2120 2130 2190 2020 2260 

                                      1000 kg.m-3 2090 2160 2140 2080 2190     

 1200 kg.m-3 2100 2170 2080 2130 2220   

                                     1400 kg.m-3 2080 2180 2130 2120 2210     

 1450 kg.m-3 2090 2160 2050 2140 2230 2060 2290 

                                     1500 kg.m-3 2080 2130 2140 2160 2170     

Pevnost v tlaku              110 Mpa 48,1 67,0 49,1 49,7 71,6 65 80 

                                       400 Mpa 40,6 87,0 46,5 93,5 155,1     

                                        800 Mpa 50,2 85,0 75,1 106,1 120,8 45 90 

 1000 Mpa 26,5 ? 90,4 80,2 78,2 89,8   

                                     1200 Mpa 49,0 75,9 53,7 66,9 99,6     

                                     1400 Mpa 75,1 72,4 35,5 ? 64,3 74,5     

 1450 Mpa 84,1 76,3 41,4 48,6 82,9 40 100 

                                      1500 Mpa 67,3 59,6 78,4 83,9 63,9     
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Zdánlivá pórovitost        800 % 21,0 18,3 19,3 16,3 16,3 22  13 

 1000 % 20,2 17,7 18,6 18,0 16,1   

 1200 % 20,1 18,1 20,3 18,1 15,5     

 1400 % 17,7 16,2 17,2 15,7 14,6     

 1450 % 17,4 15,9 18,9 16,0 15,2 18 11 

 1500 % 15,6 16,1 16,3 15,5 13,7     

 
 4.2. Alkalivzdorný LCC žárobeton šamotového typu s podíly SiC a zirkonu 

Žárobeton určený především do výměníkových systémů cementářských pecí. V následující Tab. 6 jsou 

porovnány u torkretovacího LCC žárobetonu katalogové hodnoty, hodnoty z nastříkaného tělesa  

a z tělesa zhotoveného vibrací. V posledním sloupci jsou opět uvedeny katalogové hodnoty vyráběného 

žárobetonu obdobného složení určeného pro zabudování vibrací. 

Tab. 6 Porovnání dosažených hodnot na různě zhotovených tělesech torkretovacího alkalivzdorného 

              žárobetonu šamotového typu 

  Teplota 

výpalu °C 

 Katalog. 
hodnoty 

Vibrovaný 
vzorek 

Torkret. 
vzorek 

LCC 
SiC-ZR-RA 

Směs 

  

   NT-Z-3  NT-Z-3  NT-Z-3 Materiálový 

list 

Rozdělávací voda  l/100kg tryskou 6,2 tryskou 5,4-6 

Objemová 
hmotnost 

110 kgm-3 2310 2440 2360 2380 

 800 kgm-3 2280 2370 2280 2370 

 1000 kgm-3         2270  

 ox1450 kgm-3 2320  2400 2330 2350 

  re1450 kgm-3   2410  2290  

Pevnost v tlaku 110 MPa 55 100,4 52,4  80 

 800 MPa 55 66,1 60,8 80 

 1000 MPa     64,6  

 ox1450 MPa 50 76,7 56,4 90 

 re 1450 MPa   35,5  58,0  

Zdánlivá pórovitost 800 %  16 18,1 20,2 15 

 1000   %     20,3  

 ox1450 % 16 15,1 16,2 15 

 re 1450 %   15,6  16,4  

ox…výpal v běžné atmosféře                     re…výpal v atmosféře argonu 

 
4.3. Technické podmínky torketování a vyhodnocování 

Při zhotovování těles torketováním byly mnohdy ověřovány různé koncové trysky, které se lišily především 

konstrukčními úpravami rozptýlení vody v trysce.  Při všech přípravách těles hodnocených v tomto příspěvku 

se stříkání provádělo do kovových forem o hloubce min 15 cm a plošných rozměrech  

min 60x 60 cm, spíše větších. Zkušební tělesa pak byla z takto zhotovených desek nařezána až pod 

odřezání (odstranění) boků a horní části desky. Cílem bylo eliminovat nedokonalé zhutnění především u 

boků formy. Přesto, jak je u výsledných hodnot patrné, se v některých případech dospěje k nelogické 

hodnotě. 

Velmi významným faktorem, ovlivňujícím konečné vlastnosti torkretované žárobetonové vyzdívky, 
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 je i vlastní technické vybavení a kvalita obsluhy. Jako důležité podmínky kvalitního torketování vystupují do 

popředí především zabezpečení vysokých tlaků vzduchu a vody. Dále hutnost vyzdívky významně ovlivňuje 

použitá koncová tryska, především její konstrukční systém dokonalého rozptýlení vody do 

procházející suché směsi. 

Problematika obslužného personálu spočívá v tom, že torkretáři jsou doposud navyklí pracovat s běžnými 

žárobetony. Zde právě vysoký obsah cementu vytváří jakýsi ochranný polštář, který umožňuje poměrně 

široký interval možného kolísání množství záměsové vody. Dále samotný hlinitanový cement výrazně 

přispívá k vysoké adhezi mokré betonové směsi k podkladu a zamezuje stékání nastříkané vrstvy. 

5. TORKRETOVÁNÍ CHEMICKY VÁZANÝCH ŽÁROBETONŮ 

Existují lité chemiky vázané žárobetony, jejichž velkou předností je eliminace zdlouhavého prvotního ohřevu 

(vysoušení) [2]. Tím pádem vzniká i požadavek na možnost instalace těchto žárobetonů torketováním při 

rychlých opravách, kdy je ekonomickým cílem co nejvíce zkrátit odstávku agregátu. 

Dále existuje spousta oprav bez odstávky, kdy se vyžaduje nanášení žárobetonu na horké povrchy. 

Uvedené metody již v ČR jsou známy, provádí a prosazují je především zahraniční firmy. 

První poznatky s torketováním chemicky vázaných žárobetonů jsou následující: 

a) Problematika jejich instalace se blíží nanášení ztekucených hydraulických žárobetonů. 

b) Vyžadují speciální torkretovací soupravu, tj. kvalitní torkretovací stroj, vysoký tlak vzduchu, speciální 

trysky, ale hlavně vysokotlaké čerpadlo pro přívod chemického pojiva do trysky. 

c) V důsledku přítomnosti chemického pojiva a jeho rozptýlení v pracovním prostoru musí používat osádka 

dokonalé ochranné pomůcky včetně ochranné masky s filtrem. Zároveň musí osádka být řádně zaškolena 

pro torketování těchto materiálů.  

d) Stávající výsledky a zkušenosti ukazují, že torketované chemicky vázané žárobetony vykazují při nízkých 

a středních teplotách řádově poloviční mechanické vlastnosti oproti srovnatelným vibrovaným. Za vyšších 

teplot (nad 1000°C) se však tento rozdíl začíná snižovat. 

e) Při instalaci za zvýšených teplot jsou ideální teploty povrchu staré vyzdívky (podkladu) pod 350 °C. Pokud 

je teplota podkladu vyšší, je nutné počítat s vyšším odpadem při torkretaci a také se zhoršením pracovních 

podmínek. 

f) Převažují však výhody nanášení chemicky vázaných žárobetonů torketováním. 

  - zvýšená přilnavost oproti hydraulicky vázaným žárobetonům 

  - možnost rychlého uvedení do provozu bez zdlouhavé temperance 

  - možnost provádění oprav na horký provoz (za provozu) 

  - lepší přilnavost a soudržnost se starou vyzdívkou 

   - elastická deformace chemicky vázaného žárobetonu za vyšších teplot [3]. 

6. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Z uvedeného příspěvku vystupuje skutečnost, že lze v odpovídající kvalitě torketovat vyzdívky ze 

ztekucených hydraulických žárobetonů a také z chemicky vázaných žárobetonů. K dosažení uspokojivých 

výsledků jsou však nutné tři základní faktory: 

1) Vývoj žárobetonových směsí upravených k dané aplikaci. 

2) Stříkání provádět s kvalitním torkretovacím zařízením, které musí být v mnoha směrech upraveno, aby 

vyhovovalo pro instalaci těchto směsí. 

3) Torkretování musí provádět zaškolená osádka. 
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Abstrakt 

Príspevok je zameraný na inováciu a vývoj výrobkov v Žiaromat a.s. a ich aplikáciu na oceliarni v ŽP a.s.. 

Uvedená inovácia a vývoj výrobkov sa začal od obdobia prebratia vlastníckych práv do rúk ŽP a.s. v druhej 

polovici roku 2004. Vývoj nových produktov bol hlavne vyvolaný snahou zvýšiť cenovú a kvalitatívnu 

konkurencieschopnosť našich výrobkov na trhu s cieľom uspokojiť požiadavky našich zákazníkov. Za 

posledné desaťročie bolo vyvinutých a úspešne aplikovaných na oceliarni v Podbrezovej niekoľko výrobkov 

ako nízkocementové žiarobetónové zmesi, magnéziovouhlíkové stavivá, zásypové piesky a syntetické trosky 

pre panvovú metalurgiu, žiarobetónové prefabrikáty (dopadová doska, prepážka, výlevky) a nízkocementová 

žiarobetónová a tundishová zmes pre medzipanvu, obyčajná žiarobetónová zmes pre veko elektrickej 

oblúkovej pece, tmely pre spájanie žiaruvzdorných tvaroviek. V súčasnom období vyvíjame 

ultranízkocementovú žiarobetónovú zmes pre celomonolitické veko elektrickej oblúkovej pece.  

Kľúčové slová: magnéziovouhlíkové stavivá, žiarobetóny, zásypové piesky, trosky, tundishová hmota 

1. ÚVOD 

Inovácia a vývoj žiaruvzdorných materiálov v Žiaromat a.s. od roku 2004 je zameraný na rôzne oblasti 

priemyslu. Jedným z nich je aj oceliarensky priemysel a preto práve na oceliarni v ŽP a.s. sa realizujú 

prevádzkové (aplikačné) skúšky. Výsledkom týchto prevádzkových skúšok sú žiaruvzdorné materiály pre: 

• Elektrickú oblúkovú pec (EOP) 

• Oceliarenskú panvu sekundárnej metalurgie 

• Medzipanvu pre plynulé odlievanie ocele 

Na základe vlastných skúseností s aplikačnými skúškami si dovoľujeme stanoviť základné faktory, ktoré 

ovplyvňujú dosahované prevádzkové výsledky. Jedná sa o nasledujúce faktory: 

• Výber vhodnej kvality aplikovaného žiaruvzdorného materiálu. 

• Správne zvolená aplikácia žiaruvzdorného materiálu v agregáte. 

• Dokonalá znalosť prevádzkových podmienok agregátu. 

• Osvedčená prevádzková metodika sledovania a vyhodnotenia aplikovaného žiaruvzdorného 
materiálu. 

A teraz už k samotnému využitiu žiaruvzdorných materiálov z produkcie Žiaromat a.s. pre oceliareň v ŽP 

a.s.. 

2. ELEKTRICKÁ OBLÚKOVÁ PEC 

2.1. Charakteristika elektrickej oblúkovej pece  

Jadrom oceliarne v ŽP a.s. je výrobný tandem EOP a panvová pec. Uvedené zariadenie môže byť 

v budúcnosti ešte doplnené o vákuovacie zariadenia. Výrobcom EOP bola firma TAGLIAFERRI (Taliansko) a 

bola uvedená do prevádzky v roku 1993. Jedná sa o EOP s ultra vysokým príkonom (UHP) a excentricky 
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umiestneným odpichovým otvorom EBT. Pec je vybavená vodou chladenými panelmi plášťa a vodou 

chladenou klenbou, manipulátorom pre supersonickú kyslíkovú trysku a uhlíkovú trysku (dverový horák). 

Technológia výroby ocele je založená na tavení šrotu s 8-10 % podielom surového železa, v prípade výroby 

vysokonáročných ocelí aj s podielom brikety z priamo redukovaného železa, podľa vyrábanej kvality až do 

30 % zo vsádzky. Počas počiatočnej fázy tavenia je využívaný dverový horák (zemný plyn-kyslík), v ďalších 

fázach tavenia  supersonická kyslíková tryska na fúkanie uhlíka do trosky na jej napenenie a zakrytie 

oblúkov. Vo výmurovke dna nisteje sú zabudované tri porézne tvárnice využívané počas celej doby tavby na 

premiešanie tekutého kúpeľa a vylúčenie tzv. studených bodov v peci a zlepšenie chemickej a tepelnej 

homogenity - tzv. DPP systém. Prietok inertného plynu je regulovaný buď automaticky pomocou 

pripravených programov, alebo manuálne. Pec pracuje s tekutým zvyškom 5-6 t. Roztavená a ohriata 

tavenina je odpichnutá bez pecnej trosky do panvy, kde počas odpichu prebieha dezoxidácia ocele, 

nalegovanie a príprava novej trosky, pozostávajúcej z vápna a  prísady na báze Al2O3.  Zavedenie novej 

elektrooceliarne výrazne prispelo aj k zvýšeniu kvality vyrábaných ocelí [1]. Typická štatistika EOP je 

uvedená v tab. 1. 

Tab. 1 Typická štatistika elektrickej oblúkovej pece v období od I.-VII. 2015 

Priemerná hmotnosť tavby (t) 53,5 

Priemerná doba tavby (min) 61 

Odpichová teplota (°C) 1630 

Priemerný počet tavieb na kampaň 252 

Vyrobené množstvo ocele (t) 13 500 

Celková doba pobytu ocele v EOP za kampaň (hod) 284 

Merná spotreba KIUBX515 (kg/t) ocele 0,88 

 

2.2. Výmurovka elektrickej oblúkovej pece 

Výmurovka intenzifikovanej UHP pece má podstatne menší povrch i hmotnosť výmurovky ako klasický typ. 

Je to vďaka špecifickej konštrukcii oceľového opláštenia nisteje a poklopu vybavených vodou chladenými 

chladnicami. Ich neodmysliteľnou časťou sú stavivá magnéziovouhlíkové (MC), aby sa docielila vysoká 

tepelná vodivosť v blízkosti chladníc. V ŽP a.s. sa používajú MC stavivá s obsahom uhlíka na úrovni 15 %. 

Od roku 2012 je EOP vymurovaná MC stavivami kvality KIUBX515 viď tab. 2 [1]. 

Tab. 2 Typické vlastnosti MC staviva v kvalite KIUBX515 po vytvrdení   

MgO 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

Objemová hmotnosť 

 (g.cm-3) 

Zdanlivá pórovitosť 

(%) 

Pevnosť v tlaku 

 (MPa) 

97,3 0,61 2,97 4,0 40 

V klenbe, kde prevažnú časť plochy tvoria taktiež kovové chladnice, je okolie elektród vymurované 

tvárnicami. V minulosti sa na murovanie klenby výlučne používali magnéziovochromité stavivá. Od začiatku 

roka 2012 sa osvedčila kombinácia magnéziovochromitých stavív a obyčajného žiarobetónu pod označením 

ŽO 1600S (tab. 3). Životnosť veka je na úrovni 326 tavieb (I.-VII.2015).  
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Tab. 3 Typické vlastnosti žiarobetónu ŽO 1600S 

Al2O3 

(%) 

Objemová hmotnosť 

po 110 °C 

(g.cm-3) 

Pevnosť v tlaku 

po 110 °C 

(MPa) 

Pevnosť v tlaku 

po 800 °C 

(MPa) 

93,6 2,80 115 80 

Našim cieľom je dosiahnuť životnosť dvoch kampaní nisteje, tj. v priemere 460 tavieb. Uvedený cieľ by sa 

mal dosiahnuť použitím celomonolitickej klenby. Prvé skúšky začali prebiehať v druhej polovice roka 2015 

s novovyvinutým ultranízkocementovým žiarobetónom ŽNU 1650 FAB. 

3. OCELIARENSKÁ PANVA SEKUNDÁRNEJ METALURGIE 

3.1. Charakteristika procesu 

Výskum a vývoj žiaruvzdorných materiálov v oblasti výmuroviek paniev a ostatných žiaruvzdorných 

komponentov sa stal významným zavedením plynulého odlievania a rozšírením sekundárnej výroby, kedy 

panva prestala byť len prostriedkom na dopravu ocele od elektrickej oblúkovej pece na odlievacie pole. Stala 

sa nádobou, v ktorej pokračuje hutnícky proces postupmi vedúcimi k oceliam so špeciálnymi vlastnosťami. 

Panva sa zúčastňuje procesov tzv. sekundárnej metalurgie v rôznych zariadeniach, ako napríklad LF 

používajúci sa v ŽP a.s.. Surová oceľ je odpichnutá do panvy, ktorá je predhriata na 1150 °C. Počas alebo 

po odpichu sú pridávané troskotvorné prísady, dezoxidačné a legujúce prísady. Po odpichu je panva 

presunutá na LF, kde prebieha: odsírenie a z časti odfosforenie, ohrev na požadovanú teplotu pre danú 

značku ocele, dolegovanie a dezoxidácia ocele a modifikovanie nekovových vtrúsenín. Počas celého 

spracovania na LF je oceľ prebublávaná argónom. Proces prebublávania je realizovaný cez argónovaciu 

tvárnicu, ktorá je umiestnená na dne panvy. Dôsledkom zavedenia uvedeného procesu je predĺženie doby 

jednotlivých tavieb, zvýšenie teplôt a celkové zvýšenie agresívnosti prostredia a podmienok, ktorým sú 

žiaruvzdorné materiály vystavené počas prevádzky [2]. Typická štatistika panvy je uvedená v tab. 4. 

Tab. 4 Typická štatistika panvy v období od I.-VII. 2015 

Proces LF 

Priemerná hmotnosť tavby [t] 53,5 

Priemerná životnosť troskovej čiary [tavba] 102,8 

Vyrobené množstvo ocele [t] 5 500 

Celková doba pobytu ocele v panve za kampaň [hod] 214 

Priemerná doba pobytu ocele v panve na tavbu (odpich-odliatie ZPO) [min] 125 

Merná spotreba KIUBX10 [kg/t] ocele 0,88 

Merná spotreba ŽN 1750 SP [kg/t] ocele 0,85 

   
3.2. Výmurovka panvy 

Panva sa rozdelila do oblastí dna, stien a pásma troskovej čiary. V zásade sa na vymurovanie paniev 

používajú dva typy výmuroviek: 

1. Celomurované 
2. Kombinované. 
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V ŽP a.s sa používa druhý spôsob, tj. kombinácia stavív a žiarobetónu [2]. Pri navrhovaní skladby 

výmurovky sa vychádzalo z nasledujúcich faktorov: bazicita trosky v panve, zásady vyplývajúce z výpočtov 

pre ustálený prestup tepla trojzložkovou vrstvou výmurovky, teploty spracovania ocele v panve, priemerná 

dĺžka pobytu ocele v panve od odpichu až po odliatie, parametre fúkania inertného plynu počas spracovania 

ocele na LF.  

3.2.1. Trvalá výmurovka 

Na vyhotovenie trvalej výmurovky panvy sa používajú hutné šamotové tvarovky kvality STB (tab. 5) a 

nízkocementový žiarobetón v kvalite ŽN 1750SP [2,3].  

Tab. 5 Vlastnosti šamotu STB 

Al2O3 

(%) 
Fe2O3 

(%) 
Objemová hmotnosť 

(g.cm-3) 
Zdanlivá pórovitosť 

 (%) 
Pevnosť v tlaku 

 (MPa) 

40,1 1,9 2,15 17,0 40 

3.2.2.  Pracovná výmurovka dna a stien 

V priebehu niekoľko desaťročí prebehli výrazné vývojové zmeny v oblasti žiaromateriálov používaných na 

pracovné výmurovky dna a stien paniev. Prvou fázou boli stavivá šamotové, ďalšou fázou bol 

vysokokremičitý netvarový materiál, potom hlinité stavivá a v súčasnosti sú to magnéziovouhlíkové stavivá a 

netvarové materiály na báze korundov s prídavkom MgO.Al2O3 spinelu, ktoré tvoria novú generáciu vo 

výmurovkách paniev. V zmysle uvedených skutočností bol vyvinutý nízkocementový žiarobetón v kvalite ŽN 

1750SP viď tab. 6 [2,3].  

Tab. 6 Vlastnosti žiarobetónu ŽN 1750SP 

Al2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

Objemová hmotnosť 

 po 110 °C 

(g.cm-3) 

Pevnosť v tlaku 

po 110 °C 

(MPa) 

Pevnosť v tlaku 

po 1400 °C 

(MPa) 

92,2 5,4 3,05 65 115 

3.2.3.  Pracovná výmurovka troskovej čiary 

V troskovej čiare je žiaruvzdorný materiál dlhodobo vystavený účinku roztavených trosiek a preto hlavnou 

požiadavkou je vysoká odolnosť proti rozpúšťaniu v troskách. Túto požiadavku najlepšie spĺňajú materiály na 

báze magnézie. Preto v súčasnom období a pravdepodobne ani v blízkej budúcnosti sú nenahraditeľným 

materiálom pre troskovú čiaru paniev MC stavivá.  Panvy v ŽP a.s. používajú kvalitu KIUBX10 viď tab. 7 

[2,3]. 

Tab. 7 Vlastnosti magnéziovouhlíkového staviva KIUBX10 po vytvrdení 

MgO 

(%) 
Fe2O3 

(%) 
Objemová hmotnosť 

 (g.cm-3) 
Zdanlivá pórovitosť 

(%) 
Pevnosť v tlaku 

 (MPa) 

97,1 0,63 3,03 3,8 55 
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3.3. Výlevky a tmel 

Zavedením zasúvadlových uzáverov stratil na význame tradičný uzáver výlevka-zátka, ktorý neumožňoval 

zavedenie procesov panvovej metalurgie. Nebol možný predohrev paniev na vysoké teploty pre 

nebezpečenstvo deformácie zátkovej tyče. Zasúvadlový úzáver oceliarenských paniev predstavuje 

hydraulicky ovládaný posuvný mechanizmus pripevnený ku dnu panvy, do ktorého sa vkladajú špeciálne 

žiaruvzdorné tvarovky - posúvadlové dosky a výlevky [2].     

 

Obr. 1 Oplešená výlevka panvy v kvalite ŽN 1800V 

Výlevky (obr. 1) do oceliarne pre panvy vyrábame v kvalite ŽN 1800V. Pre dokonalý spoj medzi 

posúvadlovou doskou a výlevkou bol vyvinutý plastický tmel KT 1750CR viď tab. 8 [2,3]. 

Tab. 8 Chemické zloženie tmelu KT 1750CR 

Al2O3 

(%) 

SiO2 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

84,8 3,7 3,2 0,28 

3.4. Trosky 

Na voľbe optimálneho troskového režimu závisí nielen úspech metalurgického pochodu, ale tiež náklady 

výroby. Syntetická troska sa používa pred odpichom do panvy a počas odpichu alebo počas LF spracovania. 

V súčasnom období sa do ŽP Podbrezová dodáva troska pod označením Corundum AK 5-50 mm  

viď tab. 9 [2]. 

Tab. 9 Chemické zloženie trosky Corundum AK  

Al2O3 

(%) 

CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SiO2 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

79,8 2,9 13,9 0,6 0,3 

3.5. Zásypové piesky 

V roku 2012 sme sa rozhodli z pohľadu kompletizácie žiaruvzdorných materiálov pre oceliarenskú panvu 

vyvinúť aj zásypové piesky. V súčasnom období dodávame na oceliareň dve kvality pod označením 

KALSAND CR15 a CR35 v zrnitosti 0-1 mm. Úspešnosť „otvárania“ uvedených zásypových pieskov sa 

pohybuje nad hodnotou 99,5 %. Typické chemické zloženie obidvoch kvalít je uvedené v tab. 10. 

Tab. 10 Typické chemické zloženie zásypových pieskov 

Kvalita 
SiO2 

(%) 

Cr2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

Al2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

C 

(%) 

KALSAND CR15 69,9 13,9 8,3 4,5 2,8 2,0 

KALSAND CR35 20,5 37,1 22,1 11,9 7,8 0,6 
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4. MEDZIPANVA PRE PLYNULÉ ODLIEVANIE 

4.1. Trvalá výmurovka  

Tak ako nastali vývojové zmeny v oblasti žiaromateriálov pre panvy, tak isto nastali zmeny aj pre 

medzipanvy. Pre trvalú výmurovku bol vyvinutý samotekúci nízkocementový žiarobetón pod označením ŽNS 

1650B. Charateristika kvality ŽNS 1650B je uvedená v tab. 11 [3].  

Tab. 11 Vlastnosti žiarobetónu ŽNS 1650B 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

Objemová hmotnosť 

 po 110 °C 

(g.cm-3) 

Pevnosť v tlaku 

po 110 °C 

(MPa) 

Pevnosť v tlaku 

po 1400 °C 

(MPa) 

87,5 1,2 2,85 60 110 

4.2. Pracovná výmurovka  

Pre pracovnú výmurovku medzipanvy bola navrhnutá a úspešne aplikovaná tundishová hmota KALMAG 80T 

viď tab. 12 [3]. V súčasnom období vyvíjame novú forsteritickú tundishovú hmotu pod označením KALMAG 

70T. 

Tab. 12 Vlastnosti tundishovej hmoty KALMAG 80T 

MgO 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

SiO2 

(%) 

CaO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

79,3 6,6 8,9 2,5 0,06 

4.3. Žiarobetónové prefabrikáty 

Výlevky do oceliarne pre medzipanvy vyrábame v kvalite ŽN 1750. Dopadové dosky (obr. 2) a prepážky (obr. 

3)  pre medzipanvy vyrábame v kvalite ŽN 1700.   

 
 

Obr. 2 Dopadová doska Obr. 3 Prepážka 

5. ZÁVER 

Prebratím vlastníckych práv Žiaromatu a.s. do rúk ŽP a.s. sa začala od roku 2004 inovácia a vývoj nových 

žiaruvzdorných výrobkov hlavne pre oceliarenský priemysel. Inovácia a vývoj sa začal postupne pre 

jednotlivé agregáty používajúce sa na oceliarni v ŽP a.s. Výsledkom výskumných úloh a prác sú nasledovné 

kvality žiaruvzdorných materiálov pre: 

• Elektrickú oblúkovú pec - magnéziovouhlíkové stavivá KIUBX515, obyčajný žiarobetón ŽO 1600 S. 
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• Oceliarenskú panvu sekundárnej metalurgie - šamotové stavivá STB, nízkocementový žiarobetón ŽN 
1750SP, magnéziovouhlíkové stavivá KIUBX10, výlevka ŽN 1800V, tmel KT 1750CR, syntetická troska 

Corundum AK, zásypové piesky KALSAND CR15 a CR35. 

• Medzipanvu plynulého odlievania - samotekúci nízkocementový žiarobetón ŽNS 1650B, tundishová 

hmota KALMAG 80T, výlevky ŽN 1750, dopadová doska a prepážka ŽN 1700 
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Abstrakt 

Dinasové žáromateriály jsou běžně používané v konstrukci koksárenských baterií, v klenbách sklářských 

pecí a v ohřívačích větrů v hutnictví. Pro dosažení vyšší výdržnosti byla vyvinutá nová řada hutných 

dinasových materiálů, která se vyznačuje nižší zdánlivou pórovitostí a vyšší pevností v tlaku při nižším 

obsahu CaO a Fe2O3. Nový typ dinasových žáromateriálů byl odzkoušen nejen na základní žárové 

vlastnosti, ale byly provedené i další doplňující zkoušky, které jsou porovnané se současnými kvalitami 

dinasových žáromateriálů z produkce P-D Refractories CZ, a.s. Vyšší hutnost dinasových materiálů se 

pozitivně projevila nejen na odolnosti proti korozi, abrazi, ale má vliv i na vyšší tepelnou vodivost, která 

přispěje např. k zefektivnění procesu koksování.  

Klíčová slova: Dinasové žáromateriály, nové kvality dinasových žáromateriálů, koksárenské baterie 

1. ÚVOD 

Dinas je bezesporu z tradičních žárovzdorných materiálů používaných mnoho let v celé řádě průmyslových 

odvětví díky nízké teplotní roztažnosti nad 600 °C a vysoké únosnosti v žáru, která se blíží až bodu tání SiO2 

1726 °C. Dinasové kameny jsou v provozních podmínkách často extrémně tepelně zatěžovány, mechanicky 

namáhány a mnohdy vystavené agresivním činidel. Na jejich kvalitu jsou pak kladeny vysoké požadavky po 

stránce únosnosti v žáru, chemické čistoty, odolnosti vůči alkalickým parám a mechanickému opotřebování. 

Pro dosažení požadované kvality dinasových žáromateriálů je nutné dodržet technologické postupy při 

výrobě. Výpal dinasu je jeden z nejzodpovědnějších a nejdůležitějších úseků výroby. Dosažení optimálního 

výpalu je nutné pro zamezení vzniku vnitřních vad dinasu, protože díky modifikačním přeměnám křemene na 

cristobalit a tridymit dochází k nárůstu nad 4 %. Nicméně je zřejmé, že při výrobě nelze dosáhnout 

uspokojivých jakostních změn parametrů dinasu jen změnami při výpalu. Je bezpodmínečně nutné hledal 

možnosti optimalizace v dosažení hutnosti za surova a optimalizace složení mineralizátorů při zachování 

termodynamických vlastností.   

2. APLIKACE DINASU V KLENBĚ SKLÁŘSKÉ PECE 

Při inovaci dinasových materiálů byly sledované provozní podmínky na stávající jakostní známky s cílem 

zjistit způsob degradace materiálu a změny vlastností žárovzdorného materiálu. Dinasové žáromateriály při 

aplikace ve sklářské klenbě jsou tepelně zatížené nad 1500 °C a chemickou korozí alkalických par. Vliv 

prostředí sklářské pece na vlastnosti dinasové klenby byl sledován u materiálu DSA vyrobeného 

ve Svitavách v roce 1998. Dinasové klíny byly zabudovány ve 3 vaně v Novém Sedle, která byla spuštěná 

1.5.1999. Demolice proběhla v září 2013. Tato vana je příčně plamenná regenerativní s výrobní kapacitou 

350 t / 24 h a průměrnou teplotou 1505 °C. 

Odebraný klín ze sklářské klenby při demolici byl rozřezán na 15 vzorků, které představují kolmý průřez 

klenbou a bezprostředně na sebe navazují s označením 01B - 15B, Vzorek 01B byl v přímém kontaktu s 
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pecní atmosférou, vzorek 15B byl situován od vnitřního prostoru nejdále. Fotografie vzorků je uvedená na 

obr. 1. 

 

Obr. 1 Pozice tvarovky v klenbě sklářské pece a způsob rozřezání vzorků 

Mineralogický rozbor vzorků je uveden na obr. 2. Původní materiál DSA má obsah cristobalitu 40 %, 

tridymitu 39, zbytkového křemene 0,5 % a skelné fáze 20,5 %.  Po 14 letech aplikace jedinou krystalickou 

fází směrem od stropu klenby až po vzorek 08B (cca 12 cm hluboko) je cristobalit, což odráží fakt, že tato 

část vyzdívky byla dlouhodobě vystavována teplotám nad 1470 °C (teplota rekonstrukční transformace 

tridymitu na cristobalit). Vzorekem 09B počínaje se objevuje tridymit a přibývá  jej až po vnější stranu klenby, 

úměrně tomu ubývá cristobalitu. Obsah amorfní fáze zůstává v celém průřezu tvarovky v rámci chyby 

stanovení srovnatelný. Je však zřejmé, že nejnižší obsah amorfní fáze je ve vzorku ze stropu klenby (01B), 

kde probíhá nejintenzivnější rekrystalizace. 

 

Obr. 2 Grafické znázorněná kvantitativní fázová analýza v průřezu tvarovky 

Líc tvarovky je vystaven kontinuálnímu zatížení teploty společně s oxidy, které jsou přítomné v pecní 

atmosféře. Mezi těmito oxidy jsou Fe2O3, TiO2 a další, které při pronikání do struktury dinasu fungují jako 

taviva. Přítomnost taviv a působení vysokých teplot způsobuje pokles obsahu pórů velikosti 20 μm a 

menších, naopak dochází ke zvyšování obsahu pórů velikosti 80 μm a větších. Zdánlivá pórovitost ve vzorku 
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roste až ke vzorku č.11 a pak klesá. Je možné říci, že ve vzdálenosti 11 cm od žárového líce se již pomalu 

ztrácí vliv korozního prostředí na pórovitost dinasu - obr. 3. 

 

Obr. 3 Distribuce pórů a zdánlivá pórovitost od žárového líce 

Z pohledu chemické koroze působní na dinasovou sklářskou klenbu hlavně alkalické páry. Jejich vliv spočívá 

především v narušování vyzdívky v důsledku kondenzace agresivních složek pecní atmosféry v materiálu 

klenby. Vlivem netěsnosti sklářské klenby dochází k pronikání atmosféry a následné kondenzaci v chladnější 

části v klenbě, kde dochází k lokálnímu odtavování materiálu. Tato koroze je zvlášť intenzivní při použití 

kyslíkového spalování, kdy teplota pod korunou klenby dosahuje až 1680 °C. Princip a ukázky atakování 

vyzdívky jsou uvedené na obr. 4. 

 

   

Obr. 4 Princip atakování vyzdívky sklářské klenby spalinami 
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3. APLIKACE DINASU V KOKSÁRENSKÉ BATERII 

V konstrukci koksárenských baterií připadá na dinasové kameny největší část vyzdívky. Je tomu tak proto, 

že v provozních podmínkách rozhodujících částí zařízení vykazuje vysokou chemickou odolnost a mají pro 

ně i odpovídající termomechanické vlastnosti. Dinasové zdivo v topných stěnách je namáháno kombinací 

tlaků a teploty, která se může pohybovat až okolo 1450 °C. Vliv termomechanického zatížení je patrné na 

obr. 5, kde je znázorněná nová stěna koksárenské baterie a baterie před opravou. 

   

Obr. 5 Nová stěna koksárenské baterie (vlevo) a před opravou (vpravo) 

Sledování změn v dinasovém materiálu po použití byl sledován na vybouraném zdivu koksárenské baterii 

VKB3 Košice po dvaceti letech provozu. Vlastnosti odebraných vzorků z různých vrstev jsou uvedené v tab. 
1, kde index K znamená stěna ve spojení s koksem, T - topná stěna a Ref - nepoužití referenční vzorek. 

Tab. 1 Vlastnosti koksárenského dinasu po aplikaci 

76/11 76/11 76/10 76/10 20/6 20/6 20/5 20/5 20

K T K T K T K T Ref.

Nasákavost % 11,1 12,1 12 12 5,5 7,7 6,1 11,4 12,6

Objemová hmotnost kg/m3 1831 1804 1811 1806 2040 1931 1995 1814 1794

Zdánlivá pórovitost % 20,4 21,8 21,7 21,7 11,4 15 12,3 20,8 22,6

Zdánlivá hustota kg/m3 2303 2309 2315 2309 2303 2273 2275 2293 2319

Celková pórovitost % 21,2 22,7 20,9 21,7 13,5 16,3 14 21,6 23,4

SiO2 95,49 95,5 95,04 94,95 95,34 94,35 94,79 96,33 96,32

Al2O3 0,68 0,75 0,82 0,79 0,95 1,32 1,11 0,58 0,65

Fe2O3 0,49 0,47 0,54 0,55 0,5 0,51 0,41 0,38 0,26

TiO2 0,47 0,46 0,5 0,48 0,63 0,52 0,45 0,39 0,3

K2O 0,05 0,05 0,06 0,06 0,03 0,08 0,03 0,05 0,13

CaO 2,53 2,54 2,86 2,94 2,36 3,01 3,04 2,02 2,17

Na2O 0,08 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05 0,03

MgO 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,04 0,07 0,04

Zbytkový křemen 1,8 1,2 3,4 1,8 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

Cristobalit 25 23 31 24 4 2 7 2 34

Tridymit 53 55 45 54 76 78 73 78 45

%

Označení

Kritéria hutnosti

Chemické složení - XRF ČSN EN ISO 12677

Fázové složení - RTG difrakční analýza

%
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Z laboratorních výsledků vyplývá, že obsah zbytkového křemene v řádu několika procent značí použití 

krystalických , či hrubě krystalických křemenců při výrobě dinasu. U těchto typů křemenců je známa malá 

ochota k fázové přeměně křemene. Další faktor ovlivňující množství zbytkového křemene ve zdivu je již výše 

zmiňovaná doba expozice. Zjištěné posuny mineralogického složení ve prospěch tridymitu korespondují se 

známými poznatky, že z termodynamického hlediska je při obvyklých teplotách koksování tridymit nejstálejší 

modifikací SiO2 a že přeměna křemene i cristobalitu na tridymit je termicky aktivovaným dějem. Pozorované 

obsahy zbytkového křemene přitom ukazují, že teploty, při kterých byla koksárenská baterie provozována, 

nebyly pro přeměnu křemene u materiálu použitého v 76. vrstvě dostatečné a k úplné přeměně křemene 

nevedly ani po mnohaletém provozu.  

4. MOTIVACE VÝVOJE A VÝROBY HUTNÉHO DINASU 

Z výše uvedené vyplývá, že zákazníci požadují dinasový materiál, který by nejen odolával velmi vysokým 

teplotám a agresivnímu prostředí (sklářský průmysl), ale i vykazoval kvalitní tepelně technické a 

termomechanické vlastnosti (koksárenský průmysl). 

Dinasové materiály se zdánlivou pórovitostí nižší než 18,5 % a objemovou hmotností vyšší než 1880 kg.m-3 
jsou obtížně vyrobitelné stávajícími technologickými postupy. Bylo nutné odzkoušet a upravit technologii 

výroby hlavně v oblasti receptury a režimu výpalu dinasových kamenů. Při vývoji nové technologie výroby 

byla věnována pozornost s důrazem na specifika rozdílné aplikace  dinasu. Posouzení dinasu po použití bylo 

velmi důležité a z těch výsledků byla provedená optimalizace složení a následně i vlastností. Výsledek 

vývoje nových dinasových materiálů je uveden v tab. 2. 

Tab. 2 Parametry nových hutných dinasových materiálů 

 DOML - 14 DOML - 17  DOLL - 14  DOLL - 17
Bulk density kg/m

3 1985 1950 1990 1980

Apparent porosity % 13,2 17 13 17

Cold crushing strength MPa 100 70 100 70

Al2O3 % 0,48 0,45 0,40 0,40

SiO2 % 96,80 97,00 97,10 97,50

Fe2O3 % 0,60 0,60 0,55 0,55

CaO % 1,56 1,50 0,95 0,95

Refractoriness under load – T 1.0 ºC 1680 1680 1680 1680

Residual Quartz % 0,4 0,4 0,4 0,4

Permanent change in dimension on heating % 0.2 0.2 0.2 0.2

Apparent density kg/m
3 2300 2300 2290 2290

Creep in compression Z 5-25   at 1500 ºC/ 0.2 MPa % 0,1 0,1 0,1 0,1

Maximal thermal expansion % 1,4 1,4 1,45 1,45

Chemical Composition

 

Posouzení vlivu zhutnění u dinasu se středním obsahem CaO 1,5 % je uveden na obr. 6, kde je uvedená 

vysokotlaková rtuťová porozimetrie společně se stávající jakostní známkou pro sklářský průmysl DSSG. Vliv 

hutnosti se velmi pozitivně projevil na alkalickou korozi a abrazi materiálu, která je v závislosti na zdánlivé 

pórovitosti uvedená na obr. 7. Korozní odolnost proti působení alkálií byla stanovená dle OWNS ILLINOIS, 

která je předepsaná při 1370 °C a je podstatně nižší, než jsou reálné hodnoty ve sklářské peci. 
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Obr. 6 Vysokotlaková rtuťová porozimetrie dinasových mateirálů 
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Obr. 7 Závislost alkalické koroze a abraze v závislosti na zdánlivé pórovitosti 

Dosažení lepších chemických (vyšší obsah SiO2 a nižší obsah tavících oxidů), především fyzikálních (nižší 

zdánlivá pórovitost a vyšší pevnost) a termodynamických vlastností (nižší rychlost tečení) je spojeno s 

dosažením vyšší tepelné vodivosti, která nemusí být pro aplikaci ve sklářství vždy výhodou. Naproti tomu v 

koksárenských baterií, kde je trendem poslední doby zvětšování rozměrů komor a zároveň zmenšování 

tloušťky teplosměnných částí topných stěn , je vyšší tepelná vodivost chápána jednoznačně pozitivně. Tyto 

úpravy jsou motivované snahou o intenzivnější přestup tepla přes stěny na uhelnou vsázku a zvyšování 

výrobní kapacity agregátů.  

5. ZÁVĚR 

Do výrobního programu P-D Refractories CZ a.s. byly zařazené nové typy dinasu s vysoce hutnou strukturou 

a chemickou čistotou, od kterých jsou očekávané následující efekty: 

• Zvýšení odolnosti vůči agresivnímu prostředí - zvýšená odolnost proti korozi. 

• Zlepšení tepelně technických a termomechanických vlastností. 



1. - 2. 10. 2015, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

55 

• Zvýšení odolnosti vůči mechanickému opotřebení 

• Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu. 

• Udržení vedoucí pozice na světovém trhu. 

Pro oblast sklářství, kde jsou provozní teploty nad 1500 °C, rozhodujícím faktorem trvanlivosti pece je kvalita 

dinasového kamene, který bude lépe odolávat působení alkalických par. Z důvodu chemické koroze jsou 

doporučovány dinasové žáromateriály s velmi nízkým obsahem CaO, který podporuje difúzi alkálií. 

Během provozu koksárenských baterií je dinasová vyzdívka vystavena působení rozličných faktorů, které 

způsobují utváření významných změn struktury dinasových kamenů. Na vzorcích kamenů odebraných ze 

zdiva topných stěn koksárenské baterie po více jak dvaceti letech provozu bylo možno pozorovat průnik 

cizích oxidů z uhelné vsázky a koksu do kamenů a přeměnu krystalických fází dinasu ve prospěch tridymitu 

na úkor cristobalitu ve všech částech kamenů. 

Konstatovaná zjištění v mnohém korespondující s výsledky jiných podobných šetření a vedou v prvé řadě 

k závěru, že dinasové výrobky, které se na první pohled mohou jevit jako jednoduchý systém oxidu 

křemičitého, ve skutečnosti představují systém velmi komplikovaný. 
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Abstrakt 

Příspěvek byl zaměřen k vlivu výrobní technologie na nejvýznamnější oblasti vývoje měrných nákladů 

žáromateriálů v ocelárně VÍTKOVICE STEEL a.s. V poměrně složitých podmínkách plánování výroby bylo 

v posledních letech dosahováno postupné snižování měrných nákladů na žáromateriály v oblasti konvertorů 

a licích pánví. Byly znázorněny grafické závislosti, které dokumentují tento pozitivní vývoj. Do obsahu článku 

byly zahrnuty také některé technologické postupy v rámci výrobní technologie, které umožnily dosažení 

těchto pozitivních výsledků.   

Klíčová slova: výrobní technologie, měrné náklady, žáromateriály, technologické postupy 

1. ÚVOD 

Průběžný vývoj v oblasti technologie využívání žarovzdorných materiálů měl v ocelárně VÍTKOVICE STEEL 

a.s. svoji tradici. Také v posledních letech od nástupu světové hospodářské recese se podařilo dosáhnout 

v poměrně složitých podmínkách plánování výroby oceli v nejvýznamnějších oblastech technologie 

využívání žarovzdorných materiálů postupné zvyšování jejich trvanlivostí. Především v tomto a následném 

období byly objemy výroby významně nižší, než jsou optimální možnosti technologického zařízení ocelárny. 

Také nepravidelnost výroby bez možností dlouhodobého plánování snižovaly možnosti hospodaření se 

žáruvzdornými materiály. Za podmínek stále standardního výrobního sortimentu vyráběných bramových 

plynule odlévaných ocelových předlitků (PLP) byly testovány a postupně provozně aplikovány nejenom nové 

a jakostnější žárovzdorné materiály, ale také některé nové technologické postupy, které bylo možné v těchto 

nestandardních výrobních podmínkách uplatnit. 

2. KONVERTORY TYPU OBM 

Výrobní technologie obou konvertorů v ocelárně VÍTKOVICE STEEL a.s. je obdobná. Je zde však řada 

odchylek, které mají rozdílný vliv na životnost žárovzdorných materiálů. Základem optimálních výrobních 

nákladů byl vždy souběh obou konvertorů, který využíval maximální výrobní kapacitu těchto agregátů, kdy 

jsou také pro používané žárovzdorné materiály nejvhodnější podmínky pro jejich nejnižší spotřebu. Tento 

stav však skončil s nástupem světové hospodářské recese a dále byly výkony ocelárny nerovnoměrné 

s častými výrobními odstávkami celé ocelárny. Tomu byly přizpůsobeny také výkony konvertorů. 
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Obr. 1 Trvanlivosti stěn nádoby konvertorů 

 

Na obr. 1 jsou znázorněny trvanlivosti vyzdívek stěn nádoby konvertorů v jednotlivých výrobních kampaních, 

včetně označení těch nejrozsáhlejších změn v provozování těchto výrobních agregátů. Běžná technologie 

především preventivní údržby pracovní vyzdívky stěn konvertorů jako je manuální torkretace žáruvzdorných 

hmot vodovzdušnými nástřiky prostorů s největším opotřebením vyzdívky a při vhodném složení konečné 

konvertorové strusce používání coatingu s příměsí různých materiálů byla ukončena v roce 2011 [1,2,3,4]. 

Z literárních podkladů a jiných zdrojů informací vyplývalo, že nasycení konvertorové strusky na obsah 10 % 

minimálně a žádoucích kolem 12 % MgO ve strusce bez dofuků, tedy bez mimořádného navýšení oxidu 

železa, za podmínek obsahu od začátku dmýchání kyslíku, příznivě ovlivňuje opotřebení magnezitové 

vyzdívky nádoby konvertorů. Byla zavedena technologie sycení konvertorové strusky oxidem MgO z různých 

zdrojů a různými dopravními cestami do nádoby konvertorů. Podmínky využívání této technologie jsou 

umožněny při dostatečném vybavení zařízení mimopecního zpracování oceli ocelárny a při standardním 
výrobním sortimentu oceli. Jak vyplývá z obr. 1, bylo dosaženo trvanlivostí vyzdívky nádoby konvertorů nad 

4 tis. taveb přes průběžný proces nerovnoměrného objemu výroby. Další vývoj technologie sycení 

konvertorové strusky oxidem MgO přinesl možnost kombinace dávkování materiálů dnovou vložkou a horní 

dopravní cestou nádoby konvertoru s dosaženými výsledky v trvanlivosti na hranici 5 tis. taveb. 

Součástí nádoby konvertoru je dnová vložka, která je u výrobní technologie konvertoru typu OBM významně 

více exponovanou částí, než je tomu například u klasické technologie konvertoru typu LD. To je dáno 

především způsobem dmýchání většinového objemu kyslíku a prachového vápna prostřednictvím trysek 

dnovou vložkou, kde tvoří ochranný filtr zemní plyn. Tato vyměnitelná část představuje v průběhu kampaně 

nádoby konvertoru celý spodní objem části vyzdívky nádoby. Tímto se přenášejí efekty postupného vývoje 

technologií na ochranu vyzdívky také na dnovou vložku konvertoru. Když pomineme efekty plynoucí z tohoto 

zařízení, jako je především možnost předehřevu kovového odpadu a tím snížení spotřeby surového železa, 

tak ve vztahu k trvanlivosti vyzdívky je tento spodní rozvod komplikací. Nejenom pro kinetiku dmýchání 

energií a prachového vápna, ale také ve vztahu k výdržnosti zařízení ocelového potrubního rozvodu 

k tryskám ve dně nádoby konvertoru.  

Na obr. 2 jsou znázorněny průměrné trvanlivosti vyzdívky dnových vložek konvertorů K1 a K2 od roku 2006, 

ještě před zprovozněním Integrovaného systému sekundární metalurgie (ISSM) do současnosti. Na rozdíl 
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od vyzdívek nádoby konvertorů, kde byl standardně používán Mg-C materiál, tak pro vyzdívky dnových 

vložek byly využívány různé kombinace materiálů Mg-C a na bázi dolomitové. Byly zkoumány zejména 

kombinace žárovzdorných materiálů, které by odpovídaly především výdržnosti zařízení ocelového 

potrubního rozvodu k tryskám ve dně nádoby konvertoru.  
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Obr. 2 Průměrné trvanlivosti dnových vložek konvertorů K1 a K2  

V současnosti při závěru provozu ocelárny byly odzkoušeny technologie, které přenášejí podíl dávkovaného 

vápna aj. struskotvorných přísad do tavby horní dopravní cestou. Tímto se vytváří podmínky pro trvanlivosti 

vyzdívky a celého porubního rozvodu dna konvertoru do úrovně 1000 taveb.  

3.  LICÍ PÁNVE                                 

Na obr. 3 jsou znázorněny průměrné trvanlivosti vyzdívek licích pánví (LP) a celkové náklady na 

žáromateriál LP od období plného zprovoznění zařízení ISSM [1,2,3]. 
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Obr. 3 Průměrné trvanlivosti vyzdívek LP a celkové náklady na žáromateriál LP 

 

Celkové náklady na žáromateriál licích pánví zahrnují veškeré vyzdívky, izolační materiály a ostatní, které 

jsou součástí této výrobní technologie. Ovlivnění trvanlivostí vyzdívek licích pánví nižší a nerovnoměrnou 

výrobou je obdobné jako u vyzdívek konvertorů. V oblasti výrobní technologie licích pánví je než pohled na 

vývoj trvanlivostí vyzdívek licích pánví významnější ukazatel celkových nákladů na veškerý žárovzdorný 

materiál použitý na LP. Svědčí o maximálním úsilí udržet oblast této výrobní technologie na standardní 

trvanlivosti pracovních vyzdívek při postupném snižování celkových výrobních nákladů na žáromateriál licích 

pánví. Z pohledu technologických postupů byla ve sledovaném období postupně zaváděna také na LP 

pásmová vyzdívka včetně vývoje vyzdívky půdy LP typem kaskádovitého tvaru. 

4. CELKOVÉ NÁKLADY NA ŽÁROMATERIÁLY OCELÁRNY 

Na obr. 4 jsou znázorněny graficky celkové náklady na žáromateriály ocelárny. Průběžně dosahované 

výsledky v oblasti hospodaření se žárovzdornými materiály byly ve znázorněném období po nájezdu zařízení 

ISSM vcelku vyrovnané [5]. Z pohledu vývoje kurzu EUR má tento vývoj dokonce mírně sestupnou tendenci. 

Uvedené hodnoty zahrnují oblast provozní běžné údržby na veškeré žáromateriály hutního provozu. Pro 

možnost objektivního zhodnocení nejsou v těchto položkách zahrnuty náklady na střední opravy konvertorů. 

V rámci této oblasti výrobní technologie a za těchto nestandardních výrobních podmínek svědčí dosahované 

výsledky o vysoké profesionalitě a zodpovědném přístupu odborného a technického personálu firmy.  
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Obr. 4 Celkové náklady na žáromateriály ocelárny 

5.  ZÁVĚR 

Přehled o dosažených výsledcích v oblasti trvanlivosti žáromateriálu anebo přímo jejich podíl na měrných 

nákladech na jednotku produkce ve znázorněných obdobích dokumentuje průběžně pozitivní vývoj v této 

oblasti výrobní technologie ocelárny. Hledání nových moderních žáromateriálů, vývoj nových pokročilých 

technologií, inovace stávajících technologií a jejich průběžné testování v provozních podmínkách, přinášely 

provozu ocelárny významný a stály ekonomický přínos.                                               

Koncem měsíce září budou tyto práce ukončeny. Provoz ocelárny bude zastaven a veškerá zařízení budou 

uvedena „do klidu“.     
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VLIV LÁTEK URYCHLUJÍCÍCH TUHNUTÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROBETONOVÝCH 
PREFABRIKÁTŮ  

Č. KANTOR, J. LASOTA, A. MOLIN 

Refrasil, s.r.o, Třinec - Konská, Česká republika, EU 

Abstract 

Při výrobě žárobetonových bloků i mnoha dalších aplikacích, které jsou prováděné přímo u zákazníka, je 

často zapotřebí kontrolovat reologické vlastnosti a zejména čas tuhnutí. Druhy látek - akcelerátorů 

ovlivňujících tyto vlastnosti jsou často publikovány v mnoha článcích a dokumentech. Tato přednáška se 

zabývá účinky tuhnutí jednotlivých akcelerátorů v závislosti na podmínkách okolí a druhu cementu. Cílem 

této práce je najít vhodný akcelerátor jeho množství a jeho vliv na vlastnosti výrobků.  

1. ÚVOD  

Žárobetony jsou definovány jako netvarové žárovzdorné výrobky tj. směs kameniva (přísad) a vhodného 

pojiva. Tyto netvarové žárovzdorné výrobky jsou instalovány, bud´ přímo na místě použití nebo jsou z nich 

vyráběné monolitické prefabrikáty. Od roku 1970 probíhá intenzívní vývoj žárobetonů s nižším obsahem 

hlinitanového cementu (calcium aluminate cement - CAC) a tím i nižším obsahem podílů oxidu vápenatého. 

Vývoj nových druhů žárobetonů směřoval k zlepšení, jak jejich jakostních ukazatelů např. žárovzdorností a 

zlepšení korozní odolnosti, tak i usnadnění instalace. Velký vliv na zlepšení těchto vlastností má přídavek 

mikropřísad a ztekucovadel, kterými je dosahováno lepší zpracovatelnosti a tím i snadnější instalace. Nižší 

obsah hlinitanového cementu dovoluje také snížit požadovaný přídavek vody pro hydraulickou vazbu a tím 

získat nižší pórovitost po sušení. Navzdory trendu snížení obsahu CaO v žárobetonech, zůstává hydraulická 

vazba nerozšířenější jako pojivová fáze. Základní znalostí procesu hydratace, účinků aditiv a zároveň 

kontrola tuhnutí jsou při výrobě žárobetonů nejvýše důležité. Hlinitanové cementy se mohou dělit podle 

různých kritérii, nejčastěji podle obsahu Al2O3. Všeobecné tržní rozdělení hlinitanových cementů dle obsahu 

Al2O3 je v rozsahu od 40 do 80 % Al2O3 (Tab. č. 1). Hlinitanové cementy jsou získávány, buď tavením nebo 

slinováním a to bauxitu a vápence (hlinitanové cementy nižších a středních jakostí), nebo taveného korundu 

a vápence (hlinitanové cementy vyšších jakostí) [1,2].  

Tab. 1 Obsah Al2O3 v běžně dostupných CAC a jejich fázové složení. 

Al2O3 
(hm. %) 

Hlavní fáze Vedlejší fáze Teplota použití (°C) 

40 CA C12A7, C2AS, C2S, C4AF 1 270 - 1 290 

51 CA C12A7, C2AS, CT 1 430 - 1 450 

71 CA, CA2 C12A7, A 1 590 - 1 620 

80 CA, CA2, A C12A7 1 770 - 1 810 

 

U jednotlivých skupin cementů s rostoucím obsahem Al2O3 roste i teplota použití. Ve většině cementů je 

dominantní fází monokalcium aluminát (CA), který dodává nejdůležitější specifické vlastnosti cementu.  

Obsah doprovodných oxidů je zpravidla pod 1 %. Průběh hydratace závisí na teplotě, obsahu vody, 

zrnitostním složení, mineralogickém složení a obsahu nečistot. 

V průběhu 24 hodin proběhne přeměna na produkty hydratace. Vysoká počáteční pevnost je dosažena velmi 

rychle, během několika hodin po zamíchání . 
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Hydratační mechanizmus a kinetické reakce můžou být modifikovány teplotou, přítomností aditiv a jemných 

reaktivních prášků [3-6]. 

Kinetické reakce chování hlinitanových cementů a účinek s přídavky aditiv je rozdílný a závisí na fázovém 

složení [7]. Správný výběr aditiv umožní také řídit účinek okolní teploty během zpracování a tuhnutí.  

2. EXPERIMENTÁLNÍ POSTUP 

Zkoušky byly prováděny v laboratořích fy Refrasil. Pro experimentální zkoušky byly použity dva základní 

nízkocementové žárobetony (LCC) na bázi bauxitu s rozdílnými hlinitanovými cementy, Górkal 70 a CA270. 

Dále bylo použito několik rozdílných akcelerátorů tuhnutí (uhličitan lithný, uhličitan sodný, dusičnan sodný, 

chlorid vápennatý). Hlavním záměrem bylo přidat takové množství akcelerátoru tuhnutí, které zvýší rychlost 

nárůstu pevnosti v tlaku za studena (dále jen pevnost) ve vzorku.  

Mineralogické a chemické složení použitých hlinitanových cementů je uvedeno v tab. č. 2. Složení 

testovaných žárobetonů je uvedeno v tab. č. 3 a 4. 

Tab. 2 Složení hlinitanového cementu  

  
  
  

Chemické složení 
 

Mineralogické složení 
 

Al2O3 CaO SiO2 Fe2O3 CA CA2 C12A7  

(%)     

Górkal 70 70 29 < 0,5 < 0,5 ** ** *  

CA270 72 26 0.3 0.2 ** * *  

** Primární fáze 

* Sekundární fáze 

 

Tab. 3 LCC žárobeton s cementem G70 a akcelerátory 

LCC   1 2 3 4 5 

Bauxite 

(w
t.

 %
) 

69 

Brown alumina 11 

Reactive alumina 10 

Microsilica 5.0 

Górkal 70 5.0 

Calcium nitrate  0.03    

Calcium chloride   0.02   

Sodium carbonate    0.05  

Lithium carbonate     0.05 

Water 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
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Tab. 4 LCC žárobeton s cementem CA270 a akcelerátory 

 1 2 3 4 5 

Bauxite 

(w
t.

 %
) 

69 

Brown alumina 11 

Reactive alumina 10 

Microsilica 5.0 

CA270 Cement 5.0 

Calcium nitrate  0.03    

Calcium chloride   0.02   

Sodium carbonate    0.05  

Lithium carbonate     0.05 

Water 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

 

Žárobetonová směs: jednotlivé složky byly přesně naváženy (včetně akcelerátoru) rozmíchány za sucha a 

následně s přídavkem vody, takto připravená směs byla instalována do forem (válcovitá forma Ø=h =50 mm) 

a zavibrována na vibračním stole. Naplněné formy byly rozděleny do dvou skupin, z toho první skupina byla 

umístěna do prostředí s okolní teplotou 10°C a druhá do prostředí s teplotou okolí 20°C. První vzorky byly 

vytaženy z formy po 4 hodinách (další po 6 a 8 hod.) a testovány.  

Klíčový parametr tuhnutí byl charakterizován vývojem pevnosti po 4, 6 a 8 hodinách v závislosti na dvou 

okolních teplotách 10 a 20 °C. Další testy jako objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost, únosnost v žáru, 

byly vyhodnoceny po vysušení a vypálení vzorků (110 °C/24 hod, 1 000 °C/4 hod, 1 500 °C/4 hod.).  

Fyzikální a teplené parametry (OH, PZ, PTL, BM) byly stanoveny dle následujících norem:  

OH, PZ     - EN 993-1 

PTL      - EN 993-5 

Únosnost v žáru  - EN 993-8 

3. VÝSLEDKY A DISKUZE  

Obrázek č. 1 a 2 ukazuje výsledky pevnosti LCC žárobetonu s různými akcelerátory a jejich chování při 

teplotě okolí 10°C. Uhličitany sodné a lithné mají nejrychlejší nástup pevnosti a jsou dosahovány i nejvyšší 

hodnoty pevnosti. Na obrazcích je i vidět vliv teploty okolí na dosahované hodnoty pevnosti zvláště při 

srovnání s druhou části experimentu. Hodnoty pevnosti jsou poměrně nízké a rozdíly mezi jednotlivými 

směsmi jsou nepatrné. Je zde jasně patrné zpomalení začátku hydratace při obou testovaných cementech.  
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        Obr. 1 Účinek rozdílných akcelerátorů na dobu      Obr. 2 Účinek rozdílných akcelerátorů na dobu          

                     tuhnutí LCC s G70 (při 10 °C)                                 tuhnutí LCC s CA270 (při 10 °C) 

                                           

Obrázek 3 a 4 ukazuje výsledky pevnosti LCC žárobetonu s různými akcelerátory a jejich chování při teplotě 

okolí 20°C.  Opět je zde patrný rychlý nástup pevnosti v případě použití uhličitanu lithného. Směs 

s akcelerátorem Li2CO3 dosahuje nejvyšší hodnoty pevnosti. Akcelerátory a vyšší teplota okolí urychlují 

proces hydratace.  
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      Obr. 3 Účinek rozdílných akcelerátorů na dobu          Obr. 4 Účinek rozdílných akcelerátorů na dobu         

                 tuhnutí LCC s  G70 (při 20 °C)                                     tuhnutí LCC s CA270 (při 20 °C)              

 

Z tohoto experimentu vyplynulo, že nejlepší hodnoty pevnosti, jako ukazatele tuhnutí jsou dosahovány s 

Li2CO3. Z tohoto důvodu proběhlo i srovnání vlivů cementu Górkal 70 a CA270 na vývoj pevnosti při teplotě 

20°C, obrázek č. 5. Rozdíl pevností u obou cementů jsou nepatrné, jedná-li se o srovnání pevnosti po 

odformování po 6 a 8 hod. Rozdíl pevností získaný po 4 hod. tuhnutí může mít řadů příčin od rozdílného 
mineralogického složení, zrnitosti cementu apod..  
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Obr. 5 Účinek cementů (Górkal 70 - CA270) na PTL (akcelerator Li2CO3, temp. 20 °C) 

 

Fyzikální a tepelné parametry dosažené na testovaných směsích jsou uvedené v tab. č. 5 (z ohledem na 

dosažené pevnosti byly testovány pouze tři směsi). Z uvedených výsledků vyplývá, že použité akcelerátory 

nemají výrazný vliv na sledované parametry.  

Tab. 5 LCC (cement Górkal 70; 20 °C) 

Parametry  bez Na2CO3 Li2CO3 

OH (g/cm3) 

110°C 2.88 2.86 2.88 

1000°C/4h 2.85 2.85 2.86 

1500°C/4h 2.88 2.90 2.93 

PZ (%) 

110°C 10.4 11.5 6.8 

1000°C/4h 16.9 16.8 16.8 

1500°C/4h 15.7 15.5 13.5 

PTL (MPa) 

110°C 90 55 115 

1000°C/4h 130 V125 125 

1500°C/4h 150 150 180 

BM (°C)  1 325 1 325 1 320 

 

LCC (cement CA270; 20 °C) 

Parametry  bez Na2CO3 Li2CO3 

OH (g/cm3) 

110°C 2,87 2,89 2,87 

1000°C/4h 2,86 2,88 2,87 

1500°C/4h 2,85 2,89 2,90 

PZ (%) 

110°C 14,5 12,5 9,7 

1000°C/4h 17,0 16,4 16,9 

1500°C/4h 16,6 16,1 14,5 

PTL (MPa) 

110°C 96 97 106 

1000°C/4h 110 136 135 

1500°C/4h 112 115 131 

BM (°C)  1 330 1 335 1 310 
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ZÁVĚR 

Základní znalostí procesu hydratace, účinků aditiv a zároveň kontrola tuhnutí jsou při výrobě či instalaci 

žárobetonů velice důležité. Ze sledovaného experimentu lze usoudit, že tyto sledované parametry lze ovlivnit 

teplotou a druhem akcelerátoru.  

Při teplotě 20°C akcelerátory (uhličitany sodné nebo lithné) zkracují dobu tuhnutí a zvyšují pevnost a tím i 

výrazně zkracují čas odformování. Zároveň při teplotě okolí 10°C tyto výsledky pevnosti jsou výrazně nižší a 

tudíž i čas tuhnutí delší. 

Uhličitan lithný se ukazuje s nejlepšími výsledky pevnosti po 4 hod. tuhnutí (oproti jiným akcelerátorům) při 

teplotě okolí 20°C.  

Ostatní testované akcelerátory nedosahovaly požadované pevnosti.  

Z pohledu použití cementu v těchto testovaných žárobetonových směsích (složení, zrnitost, apod.) byly lepší 

hodnoty pevnosti dosaženy (zvláště po 4 hod. při 20°C) s cementem CA270 (s Li2CO3). 
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Abstrakt  

Práce analyzuje příčiny destrukce segmentu keramické vyzdívky kotle v oblasti hořáků a přináší návrh 

nového řešení. Keramická vyzdívka kotle v oblasti hořáků je vystavená působení vysoké teploty, dilataci 

kotevního a nosného systému a koroznímu prostředí. Keramický segment v oblasti hořáků vykazoval vlivem 

uvedených činitelů, ve srovnání s dalšími keramickými částmi kotle, nižší životnost. Byly zjištěny hlavní 

příčiny destrukce a následně bylo navrženo technické řešení, které životnost této části kotle významně 

prodlužuje.   

Klíčová slova: Kotel, žárovzdorná vyzdívka, žárobeton 

1. ÚVOD 

Kotel s výkonem výroby páry 100t.hod-1 o teplotě 525 °C sestává ze série horizontálně umístněných hořáků 

pro spalování plynného paliva a série vertikálně (přesněji pod definovaným náklonem od vertikální roviny) 

ukotvených hořáků pro spalování práškového uhlí. Oblast prostoru vertikálně umístněných hořáků vytváří 

v konstrukčním celku kotle šikmou rovinu, která je označována jako polostrop kotle. V uvedené oblasti je 

pracovní vrstva zdiva zhotovená ze žárobetonu. Keramický segment je překrytý varnicemi pro výrobu páry. 

Keramická vyzdívka polostropu je nadměrně zatížena působením vysokých teplot, dilatací konstrukce kotle 

včetně hořáků a korozivním působením zplodin vznikajících spalováním paliv. Keramika v této oblasti kotle, 

ve srovnání s dalšími částmi kotle vykazovala nižší životnost. 

V oblasti hořáků jsou varnice vyosené do stran, tak aby těleso hořáků obcházeli po jeho krajních stranách. 

Tím vzniká, v oblasti před hořákem, část žárovzdorné vyzdívky, trojúhelníkového tvaru, která varnicemi není 

chráněna a je vystavena přímému účinku pecní atmosféry. Uvedené místo je nejvíce poškozováno. Další 

problém, který se u koncepce kotle objevuje, je samotný hořák. Do prostoru kotle zasahovala jeho kovová 

část ve tvaru roury (skruže). Jedná se o tzv. vzduchovou část hořáku. Kovová část skruže je z vnitřní strany 

při instalaci opatřena keramickou vrstvou, opět zhotovenou se žárobetonu. Vnější vrstva kovové skruže je 

chráněna žárobetonem polostropu, do kterého je osazena. Vnitřní keramická vrstva vzduchové části hořáku 

po zprovoznění kotle předčasně podléhá degradaci a následně je účinkům pecní atmosféry přímo vystavena 

obnažená kovová část skruže, která podléhá oxidaci. Úbytek kovové části skruže vystavuje přímému účinku 

spalovacího procesu části konstrukce kotle, které pro podmínky takovéhoto prostředí nejsou projektovány. 

Degradace postižených míst vyžaduje předčasné přerušení provozu kotle a jeho následnou opravu. Obrázek 

1 dokumentuje stav poškození vyzdívky polostropu kotle. 

2. ANALÝZA PŘÍČIN DESTRUKCE POLOSTROPU  

Pro objasnění příčin destrukce kotle se práce zaměřily na analýzu keramického fragmentu získaného 

z vyzdívky polostropu kotle a analýzu pecního prostředí.  
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Z odstaveného kotle byl získán fragment žárovzdorné vyzdívky, na kterém se měla objasnit případně vyvrátit 

domněnka provozovatele, dle které k destrukci dochází vlivem koroze žárobetonu. Odebraný materiál byl 

připravený ze žárobetonu s obsahem Al2O3 50hm%, CaO 6 hm% a klasifikační teplotou použití 1400 °C.   

Odebraný vzorek je na obrázku 2.  

  

  

Obr. 1  Poškození vyzdívky polostropu v okolí hořáku 

Z obrázku 2 je patrné, že do části objemu tělesa žárobetonu přestupují prostřednictvím pórů zplodiny 

spalovacího procesu, ty však s materiálem nereagují. Tvrzení také potvrdila provedená rtg fázová analýza, 

kdy byla část vzorku žárobetonu, který nevykazoval interakci s pecní atmosférou, totožná s částí vzorku, 

která změnila vlivem penetrace zplodin zbarvení. Dominantní fází je mullit, dále je zastoupená fáze enstatitu 

a ferobusttamitu. Nepříznivým zjištěním je, že vzorek obsahoval praskliny, jejichž přítomnost byla také 

zaznamenána v širším rozsahu ve vyzdívce polostropu při jeho odběru. Při odběru vzorku se zjistilo, že 

k úbytku žárobetonu nedochází plynule procesem jeho koroze. Ostré hrany a zmíněné praskliny svědčí o 

postupném „odlupování“ žárobetonu z tělesa polostropu. 

Zároveň se do tělesa žárobetonu pro přípravu polostropu instalovali termočlánky. Bylo zjištěno, že teplota 

uvnitř žárobetonového tělesa dosahuje maximálně 1200 °C. Uvedená hodnota je z hlediska použité jakosti 

žárobetonu bezproblémová. Zároveň se neznamenal jev náhlých a výrazných změn teplot uvnitř tělesa 

žárobetonu. Zároveň se provedlo měření teploty uvnitř spalovacího kotle v oblasti nad hořáky polostropu. 

Bylo zjištěno, že průměrná teplota v tomto místě dosahuje 1274 °C, zaznamenané maximum bylo 1471 °C. 

Opět ani průměrná teplota uvnitř kotle nepředstavuje pro použitý keramický materiál vážný problém, 
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krátkodobé maximum je nad hranicí použitelnosti žárobetonu, k jeho destrukci vlivem vysoké teploty však 

nedochází, z důvodů ostrosti hran degradovaného materiálu. 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Vzorek žárobetonu z polostropu kotle  

Do tělesa žárobetonu penetrují zplodiny spalovacího procesu. Zároveň hmota žárobetonu nejeví vzájemnou interakci 
s penetrovanými zplodinami (zvětšení dole). Na fragmentu žárobetonu je patrná prasklina (vpravo nahoře) 

Znepokojivý je stav kovové části hořáku. Jeho vnitřní keramická ochranná vrstva je kotvena ocelovými trny. 

Rozdílná teplotní roztažnost kovu a keramické vrstvy vede k stavu, kdy rozpínající kovová část způsobuje 

praskání keramické ochrany. Dochází k „obnažení“ kovové části hořáku a jeho degradaci vlivem vysoké 

teploty a oxidační atmosféry.   

Na základě zjištěných poznatků lze konstatovat, že poškození polostropu není vyvoláno chemickou korozí 
žárobetonu nebo jeho tavením, ale tepelným a teplotním režimem v kotli. Pokud dochází k opotřebení 

Pozorovatelné praskliny 
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vzduchové části hořáku, spaliny se dostávají do těsnějšího kontaktu se žárobetonem, především v místě 

nechráněném varnicemi, žárobeton je následně teplotně namáhán. Střídaní teplot (i když nevýrazné) a 

teplotní roztažnost žárobetonu, jako i celé konstrukce kotle, která vyvolává tlak na žárobeton, jsou 

pravděpodobnými příčinami destrukce žárobetonu. 

Obr. 3  Navržená řešení vzduchové části hořáku, ochranný keramický segment a stav nové koncepce 

hořáku po uvedení do provozu 

3. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ OCHRANY POLOSTROPU 

S ohledem na výše uvedená zjištění lze navrhnout taková opatření prodlužující životnost vyzdívky kotle, 

která zamezí destrukci kovové části hořáku. Nejjednodušší řešení spočívá ve změně kotevního systému 

keramické vrstvy chránicí kovovou skruž hořáku. Další, realizačně náročnější řešení spočívá v záměně 

kovové skruže hořáku za keramickou. Další nápravný prostředek tkví v instalaci celokeramického dílu, který 

se vloží do místa nechráněného varnicemi. Ukotvení tohoto keramického prefabrikovaného dílu se provede 

samonosně pomocí keramických zámků, kterými se díl pověsí na nejbližší krajní varnice.  

S ohledem na naměřená teplotní maxima se doporučuje pro vyzdívku polostropu použít žárobeton s nízkým 

obsahem cementu, s převládající fází mullitu a s klasifikační teplotou 1500 °C. Pro přípravu žárobetonového 

prefabrikátu kotveného na varnice se doporučuje použít žárobeton se zvýšenou odolností vůči působení 

popílku, tzn. s obsahem SiC. Z obrázku 1 je zřejmý nános popílku na konstrukci žárobetonu, proto je vhodné 

použít materiál, který s popílkem nereaguje a v ideálním případě je nataveným popílkem málo smáčený, 

čímž se zamezí nárůstu hmotnosti prefabrikátu a zvýší se bezpečnost jeho kotvení.  

Na keramickou vložku hořáku se doporučuje aplikovat žárobeton s klasifikační teplotou 1650 °C, opět 

z kategorie s nízkým obsahem cementu. Obsah Al2O3 u daného žárobetonu by se měl pohybovat na úrovni 

70 hm%, obsah CaO do 2,5 hm%. 

Na základě navržených opatření provozovatel rozhodl o instalaci celokeramické vzduchové části hořáku. 

Navržené řešení spočívá v přípravě keramické vyzdívky hořáku, která je složena ze segmentů. Segmenty 

jsou po délce vzduchové části hořáku řazeny ve třech řadách a vzájemně se spojují prostřednictvím pera a 

drážky. Segmenty jsou upevněny kotvou na ocelovou část hořáku (ocelová část je spolehlivě překryta 

keramikou). Zároveň byl instalován prefabrikát, jehož účelem je ochrana polostropu v místě před hořákem, 

tzn. v místě, které není stíněno varnicemi. 

Technické řešení polostropu je patrné z obrázku 3. Na obrázku je zároveň fotografie zachycující stav hořáku 

a polostropu po uvedení do provozu.  
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4. ZÁVĚR 

Práce řeší novou koncepci hořákové části polostropu kotle. Nově navržené řešení spočívá v náhradě kovové 

vzduchové části hořáku, která zasahuje do pecního prostoru, za celokeramickou část. Zároveň se instaloval 

žárobetonový prefabrikát do části polostropu, kde varnice obcházející těleso hořáku netvoří jeho ochranu. Při 

přípravě keramických segmentů se použili materiály dle výše uvedené specifikace. 

Nově přijaté řešení konstrukce hořáku má několik výhod ve srovnání s doposud používaným řešením. Pro 

dosavadní řešení bylo typickým problémem, že v průběhu času došlo k degradaci ocelového pláště hořáku. 

Ten zasahoval do pecního prostoru a byl opatřen keramickou vyzdívkou pouze z vnitřní strany. V důsledku 

rozdílné tepelné roztažnosti ocelového plechu a keramické vyzdívky došlo k jejímu popraskání a tím 

k obnažení ocelové části i z vnitřní strany hořáku, čímž se urychlila oxidace této součásti hořáku. Následně 

docházelo k destrukci keramické vyzdívky polostropu. V případě nově navrženého řešení hořáku je ocelový 

plášť hořáku podstatně kratší (nevstupuje do otevřeného prostoru kotle pod varnice) a podle dokumentace je 

překrytý vláknitou izolací.  

Velkou výhodou nové koncepce hořáku je možnost opravy jeho keramického celku. Při poškození 
keramických segmentů je možné provést jejich výměnu za nové. Není potřebné vyjímat celý hořák z otvoru 

kotle, k výměně se přistoupí ze spodní části kotle (z lešení pod polostropem) a přes otvor hořáku se vymění 

poškozené díly za nové. Vzhledem k postupnému slinování keramických dílů nelze vyměnit pouze 

poškozené segmenty, bude potřebné vyměnit vždy celou řadu segmentů v hořáku. 

Nové řešení hořáku je v provozu více než 1, 5 roku. Koncepce se plně osvědčila a je postupně instalována 

na všech konstrukčně totožných kotlích provozovatele. Skutečnost, že hořák nepodléhá destrukci zabezpečí, 

že žárobetonová vyzdívka polostropu není atakována nechtěně orientovaným plamenem hořáku a její 

degradace se v případě kotlů s novou koncepcí hořáků nezaznamenala.  

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek vznikl v rámci projektu SP2015/86 Snižování energetické náročnosti procesů materiálové 
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NEPÁLENÝ MATERIÁL PRO VTOKOVÉ SOUSTAVY 

Martin KOTÁSEK, Štěpán KERŠNER 

SEEIF Ceramic, a.s., Rájec - Jestřebí, Česká republika, EU, martin.kotasek@ceramic.cz, 

stepan.kersner@ceramic.cz 

Abstrakt 

V článku je představena nová řada licího materiálu se zvýšenou odolností vůči korozi a erozi tekutým kovem 

v porovnání s běžným licím šamotem. Podstatou je využití důležitých vlastností uhlíku, zejména nízké 

smáčivosti a vysoké chemické a teplotní rezistence. Vývoj byl zaměřen na nalezení vhodných pojiv, 

plastifikátorů, optimální granulometrie a způsobu vytrvzování. Tvarovky mají díky téměř nulovému smrštění 

vysokou rozměrovou přesnost. Laboratorní výsledky ukázaly velký potenciál tohoto materiálu, což bylo 

potvrzeno také zkouškami ve slévárně, kdy nedošlo k žádné penetraci tekutého kovu a nepotvrdily se ani 

obavy z možného nauhličení kovu.  

Klíčová slova: Uhlík, smáčivost, eroze 

1. ÚVOD 

Kvalita odlitků bývá ovlivněna výskytem vměstků způsobených rozrušením žáromateriálů licích cest 

taveninou v průběhu odlévání. K rozrušení struktury materiálu dochází kombinací chemických, 

mechanických a teplotních účinků roztaveného kovu, které obvykle shrnujeme pod pojmem koroze a eroze. 

K faktorům snižujícím odolnost žáruvzdorných materiálů patří například nízká mechanická pevnost, nízká 

odolnost vůči změnám teplot a vysoká pórovitost. Vlastností naopak velice žádanou, která může značně 

omezit důsledky vzájemného působení žáromateriálů a taveniny, je nízká smáčivost daná vysokým 

povrchovým napětím v místě vzájemného kontaktu.  

Při vývoji tohoto materiálu bylo využito důležitých vlastností uhlíku - odolnost vůči teplotním šokům, 

rozměrová stálost, extrémně vysoká žárovzdornost a zejména nízká smáčivost. Právě snížení smáčivosti byl 

hlavní cíl. 

2. CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU 

Suroviny 

Majoritní složkou jsou lupky různých frakcí a mikromletý mullitový zlom. Nejdůležitější složkou je uhlík, který 

zde slouží jako plnivo ve formě grafitu i jako pojivo coby pryskyřice. Jelikož k výpalu na vysokou teplotu 

dochází až při styku s tekutým kovem, nejsou zde obsaženy žádné jílové složky, které by 

způsobily dodatečné rozměrové změny a vývin vodní páry. Jako jejich náhrada jsou pro lepší 

zpracovatelnost použity plastifikátory. 

Technologie výroby 

Technologie výroby se oproti výrobě šamotu liší absencí výpalu, který je nahrazen vyšší teplotou při sušení. 

Tato teplota se pohybuje v závislosti na použité pryskyřici od 150 do 250 °C. Největší výhodou je tedy nízká 

energetická náročnost a rychlost výroby, naopak nevýhodou je nutnost zachycení a likvidace škodlivých 

látek uvolněných při vytvrzování pryskyřic. 
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Výchozí materiál ve formě drolenky je tvarován na běžných lisech a může ihned po dolisování zamířit do 

sušárny. Vysoušení je zpočátku pozvolné, nad teplotu 100°C již materiál není citlivý ke změnám teplot. Bylo 

zjištěno, že pro dosažení optimálních pevností je důležitější doba výdrže než maximální teplota. Ta by měla 

být alespoň 2 hodiny. Takto „vypálené“ výrobky již není nutné před použitím nijak upravovat. 

Kromě standardní metody sušení v horkovzdušné sušárně byla vyzkoušena také mikrovlnná sušárna. Při 

porovnání vlastností (pevnost v tlaku, pórovitost) však nebyly zjištěny významnější rozdíly. 

Celý výrobní proces je, v porovnání s běžným páleným žárovzdorným materiálem, až o několik dní kratší. 

 
Obr. 1 Trubka a rozvodky z nepáleného materiálu 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Tab. 1 Porovnání fyzikálních a chemických vlastností 

 
Al2O3 
[%] 

SiO2 
[%] 

Objemová hmotnost 
[kg.m-3] 

Zdánlivá pórovitost 
[%] 

Uhlíkový materiál 40 51 1950 14 
Šamot 36 55 2050 23 

Mullito-korund 65 30 2300 21 
Mullito-korund 82 16 2800 19 

3. ZKOUŠKY 

Laboratorní zkoušky 

Kromě běžných laboratorních zkoušek, jako je určení zdánlivé pórovitosti, nasákavosti nebo objemové 

hmotnosti, byla v naší laboratoři testována také reakce materiálu při styku s tekutým kovem. Tato zkouška je 

pracovně označovaná jako „erozní působení oceli“. 

Průběh zkoušky je následující: z daného materiálu je předepsaným postupem odlisován zkušební kelímek. 

Do kelímku je vložen standardizovaný ocelový váleček, který je následně roztaven v indukční peci. Vlivem 
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indukce dochází k proudění kovu, které simuluje proudění ve vtokové soustavě.  Tavenina je udržována po 

dobu zkoušky při konstantní předepsané teplotě. Po vychladnutí je kelímek rozříznut a vyhodnocen vzhled a 

úbytek tloušťky stěny. 

Pro zkoušku byla použita nelegovaná konstrukční ocel 11523. Výsledky opotřebení po 30 minutách tavení 

byly velmi dobré, protože nedošlo k žádnému úbytku materiálu. Při opakované zkoušce působil na kelímek 

roztavený kov celých 90 minut a tloušťka stěny se zmenšila o 1,5 mm.  

Tab. 2 Výsledky erozních zkoušek 

 
Al2O3 
[%] 

Hloubka eroze po 30 minutách 
[mm] 

Uhlíkový materiál 40 0 
Šamot 36 2,7 (20 minut) 

Mullito-korund 65 2,44 
Mullito-korund 82 0 

 

 
Obr. 2 Porovnání opotřebení kelímků: šamot (20 minut), uhlíkový (30 a 90 minut) 

 

Ocelový váleček použitý při této zkoušce byl také podroben chemické analýze, kvůli obavě z možného 

nauhličení, což se nepotvrdilo. 

Tab. 3 Chemický rozbor použité oceli 

 C [%] Mn [%] Si [%] P [%] S [%] Ti [%] Al [%] N [%] 

Ocel 11523 
Před zkouškou 

0,453 0,610 0,300 0,018 0,020 0,002 0,020 0,009 

Ocel 11523 
Po 90 minutách 

0,428 0,520 0,540 0,018 0,027 0,002 0,002 0,017 

 

Jak již bylo zmíněno, velký důraz byl kladen na nízkou smáčivost (vysoký úhel smáčení). Úhel smáčivosti 

nám umožňuje stanovit zařízení na VŠB v Ostravě. Zkouška probíhá v uzavřené pecní komoře naplněné 

argonem, do které se vloží destička o rozměrech 20x20x5 mm ze zkoušeného materiálu a na ni se položí 
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ocelová kostička o hraně 4 mm. Rychlost ohřevu je 5°C/min. Po celou dobu jsou destička a ocel snímány 

fotoaparátem. Vyhodnocení provádí speciální program. Při zkoušce byla použita stejná ocel jako pro korozní 

zkoušku.  

Tab. 4 Úhly smáčení při 1550 °C 

 
Al2O3 
[%] 

Úhel smáčení při 1550 °C 
[°] 

Uhlíkový materiál 40 122,88 
Šamot 36 103,32 

Mullito-korund 65 109,12 
Mullito-korund 82 127,26 

 

 
Obr. 3 Průběh zkoušky smáčivosti: vlevo 1290 °C; vpravo 1600 °C 

 

Provozní zkoušky 

Nově vyvinutý grafitový licí materiál byl provozně odzkoušen ve slévárně oceli.  Zde byla sestavena vtoková 

soustava z trubek a rozvodek o průměru 100 mm. Soustavou během 10 minut proteklo 6 tun kovu o teplotě 

1560 °C. Lití proběhlo bez problémů a po vychladnutí bylo možné trubky lehce odstranit. Pracovníci slévárny 

kladně hodnotili naprosto hladký povrch zatuhlého kovu pod povrchem grafitových trubek. K poškození, 

otavení nebo k zapenetrování nedošlo. Také zde byla provedena chemická analýza na obsah uhlíku, která 

potvrdila, že během lití nedošlo k nauhličení odlitku. 

   Obr. 4 Provozní zkouška - vtoková soustava               Obr. 5 Povrch po odlití oceli 
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4. ZÁVĚR 

Na pracovišti vývojového oddělení firmy SEEIF Ceramic, a.s., byl vyvinut nový, netradiční žárovzdorný 

materiál, jehož rezistence vůči působení roztavené oceli je plně srovnatelná s vysoce kvalitními materiály 

s obsahem 82% Al2O3. Základem tohoto materiálu je uhlík ve formě grafitu, suroviny s vysokou 

žárovzdorností a nízkou smáčivostí taveninami kovů. Zvláštností grafitu je též postupný nárůst pevnosti při 

stoupající teplotě a to, jak se uvádí, až na dvojnásobek hodnot naměřených za studena. Další výhodou, 

kterou ocení zvláště pracovníci, kteří s tímto materiálem budou manipulovat, je jeho nízká hmotnost. 

Uplatnění nového materiálu ve slévárnách zatím není příliš pravděpodobné. Vzhledem k technologii 

formování na bázi pryskyřic (např. furan) zde doba lití obvykle nepřesahuje dvě a půl minuty a pro tento účel 

je šamotový materiál dostačující. Ve výjimečných případech může být použit například šamot obohacený 

bauxitem nebo méně jakostní mullit. Technologie výroby grafitového žáromateriálu zatím neumožňuje jeho 

ekonomickou konkurenceschopnost s těmito materiály. 

Naopak ocelárny odlévají velké ingoty až 90 minut, a k tomu je potřeba vysoce odolný licí materiál 

s obsahem Al2O3 minimálně 70 až 80 %. Cena takových materiálů může být oproti šamotu až 
desetinásobná.  

Vzhledem k tomu, že oddělení výzkumu a vývoje se tímto materiálem zabývá necelé dva roky, je potřeba, i 

přes výborné výsledky, pokračovat a zapracovat zejména na lepší ekonomice výroby. která by umožnila plné 

využití potenciálu nepálených, grafito-šamotových tvarovek. 
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HLINITOKŘEMIČITÉ MATERIÁLY NA BÁZI LEHČENÝCH OSTŘIV 

Miroslava KLÁROVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Jozef VLČEK, Dalibor JANČAR,  
Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Marek VELIČKA  

VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava, Česká republika, EU, 

miroslava.klarova@vsb.cz  

Abstrakt  

Příspěvek je shrnutím výsledků projektu, jehož hlavním cílem byl vývoj v oblasti lehčených ostřiv. S tím 

souvisí návrh technologie zpracování, příprava laboratorních a následně poloprovozních vzorků. Bylo 

provedeno porovnávání jednotlivých ostřiv z hlediska surovinového a také z hlediska použitelnosti pro různé 

druhy žárovzdorných materiálů s důrazem na materiály lehčené. V experimentu byla zkoušena 

hlinitokřemičitá a vysoce hlinitá ostřiva. Sledovanými parametry byly, kromě vlastností jednotlivých vstupních 

surovin, objemová hmotnost, pórovitost a pevnost produktů z nich připravených. Vybrané vzorky byly 

podrobeny měření tepelné vodivosti. 

Klíčová slova: Lehčené kamenivo, žárobeton, vysoce hlinité materiály, šamot  

1. ÚVOD  

Lehčené žárovzdorné výrobky mohou mít velmi široké rozpětí vlastností, které je možné nastavit podle 

konkrétních požadavků. Základními parametry, které lehčený výrobek charakterizují, jsou skutečná 

pórovitost nad 45 %, nízká objemová hmotnost, tepelná vodivost a pevnost. 

V rámci projektu byly testovány materiály hlinitokřemičité tvarové (dále označené jako A), hlinitokřemičité 

netvarové (B), vysocehlinité (C) a kordieritové (D). 

Pro šamotové materiály (A) byla zkoušena série 9 ostřiv, která byla převážně vyvinuta v rámci projektu. 

Použitá ostřiva měla podobné mineralogické složení a obsahovala mullit, cristobalit, některá příp. zbytkový 

křemen. Odlišnosti v jednotlivých ostřivech byly ve výchozích surovinách a způsobu jejich přípravy, což se 

odrazilo v rozdílné objemové hmotnosti, sypné objemové hmotnosti a nasákavosti. Na základě laboratorních 

zkoušek byl posléze proveden zúžený výběr ostřiv pro poloprovozní zkoušky. 

Připravené žárobetony (B) měly hydraulickou vazbu a pro dosažení dostatečných žárových vlastností byl 

jako pojivo zvolen hlinitanový cement s vysokým obsahem Al2O3. Použití hlinitanového cementu a jeho 

množství ve směsi (byly připraveny středně cementové žárobetony) s sebou nese nutnost zohlednění 

nejprve tvorby hydratačních produktů a později dehydrataci vzniklých minerálů během výpalu. V důsledku 

těchto změn ve struktuře dochází během výpalu k přechodnému poklesu pevnosti při středních teplotách 

(nejvíce mezi 600 a 800 °C). Nárůst pevnosti systému je potom možné očekávat až na počátku tvorby 

mullitu a vzniku keramické vazby.  

Vysocehlinité materiály (C), které byly připraveny a testovány, spadají do kategorie HA 45, což znamená, že 

obsah Al2O3 se pohybuje mezi 45 a 55 %. Jednalo se o materiály v podstatě šamotové, pouze s kvalitnějším, 

vysoce hlinitým ostřivem, které bylo v rámci projektu vyvinuto. Z mineralogického hlediska šlo o mullito-

korundové ostřivo, které obsahovalo mullit, cristobalit a korund. Účelem bylo zvýšení obsahu mullitu ve 

výsledném produktu.  

V případě kordieritových materiálů (D) bylo především nutné počítat s úzkým slinovacím intervalem, který byl 

předpokládán v rozmezí 30 °C. V této souvislosti byly proto nejprve provedeny zkoušky výpalu samotného 
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matrixu (jemnozrnného podílu směsi) na tabletách z něj vyrobených. Z analýzy fázového složení je patrné, 

že hlavními složkami matrixu jsou korund, kordierit a proto-enstatit, přičemž nejvýznamnější změna nastala 

při nárůstu obsahu kordieritu mezi teplotami 1200 a 1250 °C. Co se týká zjištění počátku slinování, při 

teplotě 1340 °C byl pozorován počátek slinování. Při teplotě 1350 °C došlo k úplnému roztavení zkušební 

tablety. Zkoušené ostřivo obsahovalo minerály mullit a kordierit.  

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální práce se týkaly především ověření možnosti použití ostřiv, která byla připravena partnery 

projektu, pro lehčené hlinitokřemičité, vysoce hlinité a kordieritové materiály. V první fázi byly vždy stanoveny 

základní vlastnosti ostřiv, jako granulometrie a nasákavost, byla posuzována manipulovatelnost a 

zpracovatelnost, v úvahu bylo bráno také chemické a mineralogické složení ostřiv. 

Další etapou byl návrh receptur, technologického postupu a způsobu tepelného zpracování připravených 

vzorků. Po úspěšném zvládnutí technologie přípravy byly testovány vlastnosti vyrobených vzorků.  

Na základě výsledků laboratorních zkoušek bylo třeba provést výběr ostřiv, která pak byla použita pro 

poloprovozní zkoušky. U velkoformátových těles takto připravených byly opět ověřovány jejich základní 
vlastnosti a dosažené hodnoty byly srovnány s laboratorními zkouškami. Na základě srovnání vlastností 

laboratorních i poloprovozních vzorků lze konstatovat, že také postupy navržené pro poloprovozní zkoušky 

se osvědčily a i v tomto případě se podařilo připravit lehčené materiály. Výčet konkrétních vlastností je 

uveden v tabulce 3.  

Vzhledem k tomu, že mezi důležité vlastnosti lehčených materiálů patří teplená vodivost, bylo v rámci 

projektu sestrojeno a úspěšně odzkoušeno zařízení pro měření tepelné vodivosti a připravené 

velkoformátové vzorky byly testovány na tepelnou vodivost. Hodnoty teplené vodivosti jsou zahrnuty 

v tabulce 3. 

2.1.  Suroviny a metodika 

Majoritní složkou surovinové směsi bylo ostřivo, jehož obsah se lišil podle typu připravovaného materiálu  

(A-D). Procentuální zastoupení této složky ve směsi bylo 55 - 85 hm%. (85, 55, 70, 80) V tabulce 1 je možné 

vidět obecné složení směsí pro přípravu jednotlivých typů materiálů. V případě ostřiva bylo používáno vždy 

několik frakcí, obvykle 3 - 4, v zrnitosti 0 - 6 mm. Dále byly použity jíly žárovzdorné a vazné, voda, 

hlinitanový cement a další jemné složky ovlivňující rovnoměrnost zaplnění prostoru celkového objemu směsi, 

manipulační pevnost nebo reologii systému. Většina těchto složek je zahrnuta pod slovem „matrix“. 

Tab. 1 Receptury zkoušených směsí 

Typ materiálu 
ostřivo matrix jíly cement 

(hm%) 

A 85 - 15 - 

B 55 20 - 25 

C 80 20 - - 

D 70 30 - - 

Pro jednotlivé typy materiálů byly připravovány vzorky pomocí technologie lisování nebo lití + vibrování. 

Přehled typů zkušebních těles a rozměry vzorků pro jednotlivé směsi uvádí tabulka 2. Velikost lisovaných 

velkoformátových vzorků (A, C, D), které měly podobu cihel, byla přizpůsobena provozním podmínkám 

podniku, kde byly vzorky lisovány. Žárobetonové vzorky (B) byly podrobeny 24 hodinovému zrání ve vlhkém 

uložení před tepelným zpracováním.  
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Tab. 2 Přehled zkušebních těles 

Typ 

materiálu 
Tvar 

Rozměr 

(mm) 
Fotografie 

A 
váleček / 

cihla 

ᶲ 50x50 / 

230x114x64 

  

B 
trámeček 

/ cihla 

160x40x40 / 

230x110x65 

 

 

C 
váleček / 

cihla 

ᶲ 50x50 / 

250x123x64 

  

D 
váleček / 

cihla 

ᶲ 50x50 / 

250x123x64 
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2.2.  Výsledné vlastnosti připravených vzorků a jejich hodnocení 

Připravené vzorky byly hodnoceny především z hlediska kritérií hutnosti (OH, SP), pevnosti (PTL) a tepelné 

vodivosti (λ). Stanoveny byly i další vlastnosti, které však nejsou v příspěvku blíže komentovány. Následující 

tabulka uvádí přehled dosažených výsledků pro jednotlivé materiály. Současně jsou v tabulce uvedeny 

výsledky laboratorních (L) i poloprovozních (PP) zkoušek. Objemová hmotnost je uvažována geometrická, 

PTL značí pevnost v tlaku a tepelná vodivost byla měřena metodou topného drátu v křížovém uspořádání. 

Tepelná vodivost byla měřena v rozmezí teplot 25 - 1000 °C a níže v tabulce jsou uvedeny dosažené 

minimální a maximální hodnoty pro konkrétní materiály. Tabulka 3 uvádí pouze úzký výběr dosažených 

výsledků. Podrobnější informace je možné najít v příspěvcích publikovaných dříve.  

Tab. 3 Vlastnosti připravených vzorků 

Typ materiálu Typ zkoušky 
OH 

(g.cm-3) 

PTL 

(MPa) 

SP 

(%) 

λ 

(W.m-1.K-1) 

A L 1,31 5 50 - 

 PP 1,47 - 45 0,73-0,87 

B L 1,15 6 60 - 

 PP 1,15 7 60 0,54-0,56 

C L 1,29 8 54 - 

 PP 1,30 9 53 0,60-0,74 

D L 1,37 25 49 - 

 PP 1,40 32 48 0,80-0,96 

3. ZÁVĚR 

Na závěr lze konstatovat, že cílů projektu, resp. části projektu, kterou zaštiťovala VŠB-TU Ostrava, bylo 

úspěšně dosaženo, tedy podařilo se připravit všechny čtyři druhy uvažovaných lehčených materiálů. Také z 

porovnání vlastností vzorků připravených v rámci projektu s materiály běžně dostupnými na trhu je možné 

vidět, že ostřiva vyvinutá partnery projektu jsou konkurenceschopná a lze z nich lehčené výrobky 

s úspěchem připravit. 

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu TA01020534 Technologie výroby lehčených ostřiv 
podporovaného Technologickou agenturou ČR, projektu SP2015/86 Snižování energetické 

náročnosti procesů materiálové výroby a projektu SP2015/70  Specifický výzkum v metalurgickém, 
materiálovém a procesním inženýrství.   
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VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN PRO VÝROBU ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

Lucie VODOVÁ, Karel LANG, Pavel KOVÁŘ, Lukáš TVRDÍK 

 P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 67963 Velké Opatovice, Česká republika, EU  

Abstrakt  

Článek shrnuje zkušenosti s využitím různých alternativních surovin pro výrobu žáromateriálů ve společnosti 

P-D Refractories CZ a.s. Jedná se především o tzv. vedlejší energetické produkty - tuhé materiály vznikající 

při spalování pevných paliv a při procesu odsiřování v elektrárnách a teplárnách.  

Popsány jsou také další potenciální možnosti jejich aplikace v širokém spektru žárovzdorných materiálů. 

Použití vhodných alternativních surovin přináší úsporu surovinových nákladů a také úsporu přírodních 

surovin. 

Využití vedlejších energetických produktů je tedy výhodné z hlediska ekonomického i ekologického. 

Klíčová slova: vedlejší energetické produkty, popílek, fluidní popílek, žárovzdorné materiály  

1. ÚVOD  

Vedlejší energetické produkty (VEP) lze definovat jako tuhé materiály, které vznikají při spalování pevných 

paliv a při procesu odsiřování spalin v elektrárnách a teplárnách. Jedná se o popílky, strusky a škváry z 

technologie klasického spalování, dál popel a popílky z fluidního spalování, popílky ze spalování biomasy a 

produkty odsíření (energosádrovec). Odhadem je ročně vyprodukováno 13 - 13,5 mil. tun VEP. [1] 

Nejčastěji zmiňovaným (a nejvíce používaným) VEP je “klasický” vysokoteplotní popílek. Výzkum zabývající 

se jeho využitím probíhá již několik desetiletí a v současnosti je popílek zcela běžně používán pro výrobu 

malt, betonů, pórobetonu, směsných cementů, umělého kameniva, alkalicky aktivovaných materiálů, 

podkladních vrstev vozovek či materiál pro rekultivaci. V oblasti keramiky se vysokoteplotní popílek přidává 

jako lehčivo a ostřivo v cihlářství, bylo publikováno mnoho studií o možnostech použití popílku v keramických 

obkladových prvcích. [2] 

Popílek z fluidního spalování se od vysokoteplotního popílku liší svým chemickým a mineralogickým 

složením. Oxid siřičitý je vázán v popílku ve formě anhydritu, popílek má tedy hydraulické vlastnosti. Tento 

specifický materiál je zatím málo zkoumán, hledají se různé možnosti jeho využití. Jsou zmiňována 

především nepálená staviva - směsné cementy, betony, geopolymery, umělé kamenivo za studena 

vyráběné, atd. [3][4][5][6][7] 

V článku jsou shrnuty dosavadní zkušenosti s využitím vedlejších energetických produktů při výrobě 

žáromateriálů. Konkrétně se jedná o vysokoteplotní elektrárenský popílek a strusku, škváru ze zplyňování 

uhlí a fluidní popílek. Aplikovány byly zejména v izolačních kamenech, kde slouží jako částečná či úplná 

náhrada cenově náročnějších lehčiv (cenosféry, expandovaný perlit). 

Popsány jsou také možnosti potenciální aplikace VEP ve výrobním programu firmy P-D Refractories CZ a.s. 

Použití vhodných alternativních surovin přináší úsporu surovinových nákladů a je to výhodné i z hlediska 

ekologického, na které se klade v současnosti mimořádný důraz. 



1. - 2. 10. 2015, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

82 

2. APLIKACE VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ V TEPELNĚ IZOLAČNÍCH 
ŽÁROMATERIÁLECH 

Tepelně izolační materiály jsou součástí především pecních agregátů. Základními parametry jsou objemová 

hmotnost a klasifikační teplota. Dalšími sledovanými vlastnostmi je: pevnost v tlaku, tepelná vodivost, 

teplotní roztažnost, únosnost v žárů, odolnost vůči změnám teplot, abraze, odolnost proti korozi, atd. 

Úspěšnost aplikace závisí také na parametrech pecního agregátu - typ agregátu, umístění materiálu v peci, 

složení atmosféry v peci, statické zatížení, aj. 

Výzkum ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. se zabýval možností využití vedlejších energetických 

produktů a to konkrétně aplikací vysokoteplotního popílku, strusky a škváry ze zplyňování uhlí v tepelně 

izolačních lehčených žárovzdorných tvarovkách. V současné době probíhá rozsáhlejší výzkum týkající se 

aplikace popílku fluidního. 

2.1. Aplikace vysokoteplotního popílku a strusky 

Použité vedlejší energetické produkty - popílek a struska - pochází z tepelné elektrárny Opatovice nad 

Labem, kde je spalováno mostecké hnědé uhlí. Chemické složení těchto surovin je relativně stálé 
v jednotlivých dodávkách. 

Navrženy byly receptury s různými lehčivy, kromě výše uvedeného popílku a strusky to bylo lehčené 

šamotové ostřivo (PGL), drcený keramzit a cenosféry. Cenosféry sloužily ke korekci požadované výsledné 

objemové hmotnosti vzorků (900, 1000 a 1100 kg.m-3). Jako pojivová složka sloužil žárovzdorný jíl B1 

v množství 25 %. Tvarovky byly připravovány technologií lisování z polosuché směsi. 

Výsledky experimentů dokazují, že popílek a struska mohou sloužit ve výrobě izolačního šamotu, kdy 

objemová hmotnost je nad 900 kg.m-3 a klasifikační teplota je max. 1150 °C. Tento typ materiálu nachází 

uplatnění např. pro zadní izolaci pecních agregátů. 

2.2. Aplikace škváry ze zplyňování uhlí 

Další testovanou druhotnou surovinou byla škvára ze zplyňování uhlí. Škvára byla použita ve směsích s jíly 

B1, resp. BNV/B1 a s jinými lehčivy - keramzitem, perlitem a mikrosférami. Vzorky byly opět vypalovány při 

teplotě 1070 °C. Cílem bylo dosažení jakosti SL 11-115 - lehčený izolační šamot s objemovou hmotností 

1100 kg.m-3 a klasifikační teplotou 1150 °C. 

Tab. 1 Receptury pro lehčené šamoty 

 Vazba Lehčivo 1 Lehčivo 2 Lehčivo 3 

A 25 % B1 60 % keramzit 5 % mikrosféry 10 % EP 

B 30 % BNV/B1 70 % škvára   

C 40 % BNV/B1 60 % škvára   

D 25 % B1 60 % keramzit 5 % mikrosféry 10 % škvára 

E 40% BNV/B1 25 % keramzit 5 % mikrosféry 10 % škvára 

 

Receptura A byla referenční (stávající výroba). Obsah škváry 60, resp. 70 % byl příliš vysoký. Výpalem 

vznikala černá jádra, která také zapříčiňují pokles pevnosti. 

Receptury D a E (modifikace referenční receptury) se osvědčily, tvarovky splňují požadavky pro objemovou 

hmotnost, klasifikační teplotu a pevnost v tlaku.  
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Obr. 1 Detail černého jádra vznikajícího u vzorků B a C 

3. POUŽITÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU V ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLECH 

V současné době probíhají experimenty s použitím úletového fluidního popílku z tepelné elektrárny Tisová. 

Fluidní popílek plní funkci ostřiva a lehčiva, je možné využít jeho hydraulických vlastností pro zvýšení 

pevností výsušků. Při výpalu na dostatečnou teplotu vznikají minerály anortit a gehlenit, jež kompenzují 

smrštění výpalem. 

Tab. 2 Granulometrie a chemické složení fluidního popílku Tisová 

granulometrie (%) 
5 4 3 2 1 0,5 0,2 0,09 < 0,09 

0 0,2 0,5 1 1,1 1,4 3,3 12 80,5 

chemické složení 
(%) 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O zž 

42,6 24,1 4,63 7,13 19,6 0,59 0,56 0,21 -4,09 

 

3.1. Fluidní popílek v tepelně izolačních šamotech 

Fluidní popílek byl použit jako náhrada lehčiv - mikrosfér (varianta I) a náhrada lehčiv a části jílové vazby 

(varianta II) pro výrobu lehčeného šamotu SL11-115 (viz kapitola 2.2). Přidáno bylo 15, resp. 20 % popílku. 

Tvarovky byly vyráběny lisováním z drolenky, přídavek popílku nijak neovlivnil technologický postup výroby 

vzorků. Vzorky byly vypáleny při teplotách 980 °C a 1050 °C. 

Varianta I, kdy přídavek fluidního popílku činí 15 %, vykazuje příznivější vlastnosti. Objemová hmotnost je 

dle předpokladu vyšší, než u varianty II, nicméně hodnoty se pohybují v průměru okolo 1050 kg.m-3. Vzorky 

splňují požadavek pro pevnost v tlaku. 
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Obr. 2 Lehčený šamot s obsahem fluidního popílku 

V další fázi byla receptura upravena přídavkem expandovaného perlitu (EP) tak, aby výsledná objemová 

hmotnost po výpalu byla 800 kg.m-3. V receptuře na bázi keramzitu a perlitu bylo 20 % fluidního popílku. 

  

  

Obr. 3 Vzorek s perlitem po vysušení (vlevo) a po výpalu na 1050 °C (vpravo) 

Po výpalu na 1050 °C bylo sice dosaženo požadované objemové hmotnosti, nicméně pevnost v tlaku se 

pohybovala pouze okolo 3 MPa. Po výpalu docházelo k drolení hran a rohů tvarovky. 

 

Fluidní popílek je možné přidat do surovinové směsi pro výrobu lehčeného tepelně izolačního šamotu jakosti 

SL 11-115 v množství až 15 %. Požadavky pro fyzikálně - mechanické parametry pro tyto výrobky jsou 

splněny. Další vylehčení střepu perlitem sice významně přispívá ke snížení objemové hmotnosti, nicméně 

vede ke ztrátě pevností pod přípustnou mez. 

V současné době pokračují experimentální práce zabývající se využitím fluidního popílku ve více typech 

izolačních žáromateriálů se zaměřením na optimalizaci surovinového složení. 

3.2. Fluidní popílek v jiných typech žáromateriálů 

Fluidní popílek je také testován i v jiných žáromateriálech. Výsledky doposud provedených experimentů 

ukazují, že je možné jej aplikovat ve výrobě kamnářského šamotu. Zde slouží jako náhrada části ostřiv a 
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jílové vazby, což vede k úspoře surovinových nákladů. Jedním z důvodů použití je také vlastnost fluidního 

popílku zesvětlení střepu po výpalu. Světlejší střep je často požadován zákazníkem kvůli estetickému 

hledisku. 

Prvotní zkoušky byly provedeny v oblasti žárobetonů. Popílek slouží jako částečná náhrada hlinitanového 

cementu a náhrada části jemných podílů plniv. Hydraulické vlastnosti popílku přispívají k rychlosti tuhnutí 

betonu i při nižších dávkách hlinitanového cementu.  

Experimenty naznačují vhodnost popílku pro lehčené žárobetony.  

I v této oblasti probíhá rozsáhlé testování s cílem definovat podmínky, za kterých lze fluidní popílky použít 

pro výrobu žárobetonů. 

4. POTENCIÁLNÍ MOŽNOSTI APLIKACE VEP VE VÝROBĚ ŽÁROMATERIÁLŮ  

Bylo prokázáno, že některé vedlejší energetické produkty jsou použitelné pro výrobu tzv. komerčních 

lehčených šamotů. Spektrum žárovzdorných materiálů je ovšem velmi široké, je třeba uvažovat v širších 

souvislostech i nad jinými materiály, než jsou právě izolační šamoty. Vedlejší energetické produkty svým 

chemickým a mineralogickým složením mohou nahradit četné suroviny přírodní. 

Klasický vysokoteplotní popílek se svým chemickým a mineralogickým složení velmi podobá přírodním 

surovinám (např. jílům). Situaci na trhu s tímto popílkem komplikuje několik faktů. Poptávku po 

vysokoteplotním popílku v drtivé míře zaujímají výrobci cementu a betonu, objemově menší dodávky pro jiné 

odběratele nemusí být vždy zcela zajištěny, kolísají i dodávky v závislosti na ročním období. Situaci mění 

nový požadavek na imisní limity oxidů dusíku. Od 1.1. 2016 vstupují v platnost nové přísnější požadavky na 

jejich produkci. Důsledkem je instalace denitrifikační technologie metodou selektivní nekatalytické redukce, 

kdy je do prostoru spalovací komory vstřikován roztok močoviny nebo čpavkové vody. Tím se mění 

kvalitativní parametry popílku, jež nebude pravděpodobně možné používat ve stavebnictví. [1] 

V souvislosti s nutným snižováním emisí oxidů síry bylo v ČR instalováno 7 fluidních kotlů. I z těchto důvodů 

se do popředí zájmu dostává zmiňovaný fluidní popílek. Jak bylo zmíněno v úvodu, fluidní popílek je 

zkoumám zejména v oblasti výroby nepálených staviv. V oblasti výroby pálených staviv je to alternativní 

surovina doposud opomíjená. 

V současné době probíhá nebo bude probíhat výzkum a vývoj těchto skupin žárovzdorných výrobků: 

o Lehčené tepelně izolační a konstrukčně izolační šamoty  

o Tržní šamoty 

o Kamnářské šamotové kameny 

o Žárovzdorné malty a tmely 

o Žárobetony s nižší klasifikační teplotou 

 

Zavedení vedlejších energetických produktů, např. fluidního popílku, do výrobního programu firmy P-D 

Refractories CZ a.s. s sebou nese nutné investice do technologického vybavení. Týká se to především 

zásobních sil a vybudování nové mísírny hmoty. Objemy výroby s popílkem nebudou patrně příliš významné, 

avšak vhodně zvoleným množstvím alternativní suroviny dochází k úsporám surovinových nákladů, což je 

výhodné z dlouhodobého hlediska. 

Přestože se společnost orientuje na výrobu žárovzdorných materiálů, je možné do budoucnosti rozšířit 

sortiment i do oblasti nepálených staviv. Je těžké odhadovat směřování trhu a průmyslu v oblasti výroby 

žárovzdorných materiálů, je však nutná strategická připravenost na různé budoucí alternativy. Současná 

celosvětová ekonomicko-politická situace pomáhá pokračovat v trendu využívání alternativních surovin. 

Dlouhodobě jsou podporovány vědecko-výzkumné projekty v rámci státního rozpočtu, či různými granty 
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evropskými. V souvislosti s dotační politikou je výhodné spolupracovat s vysokými školami a spolupodílet na 

výzkumu a vývoji. Firma P-D Refractories CZ a.s. dlouhodobě spolupracuje s Fakultou stavební a chemickou 

při Vysokém učení technickém v Brně, Masarykovou univerzitou, či Vysokou školou báňskou v Ostravě. 

 

Další uvažované možnosti využití VEP v souladu se stávajícími možnostmi firmy: 

- k dispozici je zásoba nadložních a podložních jílů a písků z těžby jílů 

-  v kombinaci s popílkem je lze využít pro výrobu malt a tmelů žárovzdorných, ale je možno se zabývat 

i materiály nežárovzdornými - suché maltové a omítkové směsi 

- potenciální vybudování linky na expandaci perlitu - výroba lehčených žárovzdorných tvarovek na bázi 

perlitu a popílku 

- perlit v kombinaci s popílkem může sloužit jako základ pro tepelně izolační suché omítkové směsi 

- možnost kalcinace žárovzdorných jílů - vzniklý metalupek po smísení s popílkem a následné alkalické 

aktivaci reaguje za vzniku geopolymerních struktur 

5. ZÁVĚR 

Výsledky experimentálních prací dokazují, že vedlejší energetické produkty jsou využitelné i pro výrobu 

žáromateriálů. Popílky, struska či škvára jsou aplikovatelné jako lehčivo a ostřivo pro lehčené šamoty. 

Výzkumné práce oddělení technologického rozvoje a vývoje firmy P-D Refractories CZ a.s. se budou nadále 

zabývat využitím VEP jednak ve stávající produkci, ale budou rozšířeny i do oblasti např. nepálených staviv. 

Nicméně přes relativně zajímavé výsledky je zde celá řada problémů, které je třeba řešit. 
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Abstrakt 

Hlavním cílem úkolu bylo stanovení teplot uvnitř vyzdívky licí pánve během celého jejího pracovního cyklu, 
určení průběhu entalpie Pánve podle naměřených teplot a výpočet poklesu teploty oceli v pánvi vlivem 

tepelných ztrát vyzdívkou. Na základě těchto údajů zhodnotit skladbu vyzdívky vzhledem k technologii 

provozu, určit příčiny častých protavení licích pánví a vyvodit následné závěry.  

Klíčová slova: licí pánev, vyzdívka, teplota, tepelné ztráty 

1. ÚVOD 

Řešení výzkumného úkolu proběhlo v následujících etapách: 

• návrh rozmístění měřicích míst ve vyzdívce licí pánve; 

• příprava licí pánve k provoznímu měření, během které byla na pánvi nainstalována potřebná měřicí 

technika; 

• vlastní provozní měření, které zahrnovalo cyklus přípravy a cyklus provozu pánve; 

• zpracování a vyhodnocení výsledků provozního experimentu; 

• stanovení tepelných ztrát vyzdívkou pánve v osmi zvolených úsecích. 

2. VYZDÍVKA LICÍ PÁNVE 

K provoznímu experimentu byla použita licí pánev č 96 s kapacitou 80 t. Pracovní vyzdívka pánve je 

pásmová s pracovní vrstvou z magnezio-uhlíkových tvarovek. Trvalá vyzdívka je tvořena monolitickým 

žárobetonem. Izolační vrstvu tvořila mikroporézní izolace Microfibre, před kterou byly vloženy šamotové 

cihličky. Konstrukce jednotlivých pásem vyzdívky stěny licí pánve je následující: 

STĚNA LICÍ PÁNVE: 

� pracovní vyzdívka - MgO-C (SYNCARBON R S4T10) 125 mm 
� dilatační zásyp - drcený magnezit  20 mm 
� trvalá vyzdívka - žárobeton (BEKAFIX BH 6 HF)  60 mm 
� izolace - šamot  15 mm 
� izolace - mirkoporézní (MICROFIBRE 1000)    5 mm 

DNO LICÍ PÁNVE: 

� pracovní vyzdívka - MgO-C 250 mm 
� trvalá vyzdívka - šamot  65 mm 
� izolace - vláknité desky    8 mm 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ SLEDOVÁNÍ LICÍ PÁNVE 

Ke stanovení údajů potřebných k určení změn entalpie 

vyzdívky pánve a tepelných ztrát vyzdívkou pánve byl v 

ocelárně proveden provozní experiment. Základní částí 

experimentu bylo sledování změn teplotního pole 

vyzdívky v průběhu všech technologických operací, 

kterými pánev při svém pracovním cyklu prochází. 

Požadavkem bylo zachytit pokud možno všechny situace, 

ke kterým může při provozu dojít. 

Čidla pro měření teploty vyzdívky byla zhotovena z 

plášťových termočlánků typu K a platinových termočlánků 

typu B. Pro záznam výsledků měření byly použity 

paměťové systémy GRANT Squirell. Měřicí ústředny byly 

uloženy v chlazeném tepelně izolačním boxu upevněném 
na povrchu ocelového pláště pánve (obrázek 1). 

Toto uspořádání umožnilo kontinuální záznam teplot 

vyzdívky v průběhu všech technologických operací, 

kterými pánev prochází, včetně transportu pánve. Místa 

pro měření teplot byla jak na rozhraní jednotlivých 

materiálů, tak v pracovní vyzdívce. Při měření bylo 

instalováno celkem 11 termočlánků. 

Uvnitř pracovní vyzdívky byly instalovány termočlánky 

typu K a B a to ve vzdálenostech 5 mm, 25 mm, 50 mm, 

75 mm a 100 mm od vnitřního povrchu vyzdívky. 

Rozmístění měřicích míst je podřízeno požadavku získání 

co nejpřesnějších údajů charakterizujících teplotní pole 

vyzdívky pánve v průběhu celého provozního cyklu pánve. 

Uvedený požadavek vyplývá z cílů provozního  

  experimentu, tzn. stanovit: 

 

- změnu entalpie vyzdívky pánve v závislosti na čase v provozním cyklu pánve 

- průběh tepelných ztrát vyzdívkou pánve v závislosti na čase od odpichu do konce lití.  

3.1.  Výsledky měření teplotního pole vyzdívky pánve 

Po prvním ohřevu (sušení) byla pánev převezena na pánvařské pracoviště a po jejím „nazbrojení“ k provozu 

následoval předehřev před 1. tavbou. Graficky je průběh naměřených teplot ve vyzdívce stěny a entalpie 

stěny vyjádřeno na obr. 2. 

Hodnoty entalpií se pohybují nad 550 MJ.m-2 (před odpichem) až do hodnot okolo 850 MJ.m-2 (na konci lití). 

Jak velké budou rozdíly hodnot entalpií vyzdívky licí pánve během provozu, závisí na mnoha faktorech. Jsou 

to především tyto: 

• odpichová teplota 

• doba pobytu oceli v licí pánvi 

• doba pobytu prázdné lící pánve 

• doba licí pánve bez víka 

• kvalita izolační vrstvy vyzdívky licí pánve 

• šířka pracovního zdiva 
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Entalpie před odpichem 2. - 4. tavby nikdy neklesla pod entalpii zaznamenanou před 1. tavbou 

(491,32 MJ.m-2), což je z hlediska vyzdívky i z hlediska úspory tepla pozitivní. 

 

Obr. 2  Průběh teplot a entalpie vyzdívky stěny pánve u 1. až 4. tavby 

Záznam teplot ze stěny pánve byl po 5 tavbě přerušen z důvodu poškození termoizolačního boxu. Další 

měření pomocí instalovaných termočlánků nebylo možné. Následně proběhlo měření povrchových teplot licí 

pánve pomocí termovizní kamery FLIR ThermaCAM P25 s nastavenou emisivitou na hodnotu 0,95. Měření 

pouze povrchových teplot je nedostatečné pro potřeby výpočtu tepelných ztrát realizovaných stěnou pece a 

výpočtu rychlosti ochlazování oceli v průběhu tavby (více další kapitola). Měření pomocí termovizní kamery 

mělo za cíl zhodnotit teplotu pláště v závislosti na době provozu licí pánve. Z dat termovizní kamery je 

zřejmé, že pánev v průběhu 1. tavby po studené opravě, a tedy po úplném vychladnutí zdiva, nedosahuje 

tak výrazných teplot, jak je tomu v případě, když je pánev v několika denním provozu. 

4. MODEL ZMĚNY TEPLOTY OCELI V LICÍ PÁNVI 

Změna teploty oceli v pánvi je určována z tepelné bilance tekuté oceli a je pro určitý časový úsek dána 

součtem dílčích změn teploty oceli. Tyto dílčí změny vyjadřují podíl jednotlivých položek přívodu a spotřeby 

tepla na celkové změně teploty oceli. 

Jednou z položek tepelných ztrát jsou tepelné ztráty vyzdívkou pánve, tato položka je ovlivněna jednak 

změnou vyzdívky licí pánve a jednak provozními a technologickými podmínkami ocelárny. Model tepelných 

ztrát vyzdívkou licí pánve je detailněji popsán v literatuře 1. 
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5. HODNOCENÍ VYZDÍVKY LICÍ PÁNVE VZHLEDEM K JEJÍMU ČASTÉMU PROTAVENÍ 

Důvody možného poškození vyzdívky: 

1. vysoká teplota uvnitř vyzdívky  

2. vysoká změna teploty pracovní vrstvy způsobená vysokou odpichovou teplotou nebo nedostatečným 

ohřevem licí pánve nebo kombinací obojího 

3. časté úplné vychladnutí vyzdívky 

4. poškození izolace 

5. deformace pláště 

6. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

Vzhledem k častému protavování vyzdívky licí pánve v ocelárně VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

došlo k provoznímu experimentu, kterého cílem bylo stanovení teplot uvnitř vyzdívky licí pánve během 

celého jejího cyklu a výpočet tepelných ztrát vyzdívkou.  

Důvody možného poškození jsou uvedeny v kapitole 5. Je třeba upozornit, že jednotlivé faktory jsou mezi 

sebou provázány a naopak, že vyřešením jedné negativní záležitosti, může dojít ke zhoršení jiné. 

Z tohoto důvodu je třeba hledat kompromisy mezi jednotlivými faktory. Závěrečné řešení je shrnuto v 

následujících bodech: 

1. Redukovat počet cyklů úplného vychladnutí vyzdívky licí pánve 

2. Výměna materiálu pracovní vrstvy (velkým nedostatkem bazických materiálů s vysokým obsahem 

MgO je jejich malá odolnost proti praskání a odlupování), lze navrhnout AMC materiály (60 až 80 % 

Al2O3) nebo magneziochromit, v místech s nejvyšším namáháním magneziochromové staviva z 

taveného zrna anebo magneziochromové staviva s velmi nízkou pórovitostí  

3. Pořízení laserového měřiče zbytkové tloušťky vyzdívky 

4. Sledovat teploty oceli, pro příliš vysoké teploty oceli (nad 1700 °C) nepoužívat magneziové licí pánve, 

tzn.: 

a. provozovat více druhů pánví 

b. provozovat jen jeden druh, ale pouze s jakostnější pracovní vyzdívkou 

5. Zjistit únosnost v žáru materiálu BEKAFIX VH 6 HF za účelem zjištění, jestli tato hodnota není během 

provozu překročena 

6. Minimalizovat dobu, po kterou je licí pánev bez víka, kdy dochází k významnému poklesu entalpie licí 

pánve mezi ukončením ohřevu a odpichem 

Sledovaná pánev byla vyzděná izolací Microfibre, před izolaci byla vloženy šamotová staviva. Ve variantě, 

kde je místo šamotových cihel vložena izolace PROMATON s o třetinu nižší tepelnou vodivostí λ (oproti 

šamotu), bude teplota uvnitř vyzdívky vyšší, což může být další příčinou protavení. Z tohoto důvodu by bylo 

vhodné provést statistickou analýzu, který druh licích pánví měl poškozenou vyzdívku, případně kterou 

jakost oceli tyto pánve zpracovávaly. 

PODĚKOVÁNÍ 
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Abstrakt 

V příspěvku je popsáno provedení hadů přehříváku páry u kotlů na spalování komunálních odpadů 

z dvouvrstvých trubek s vnější keramickou vrstvou, které se vyznačují zvýšenou odolností proti působení 

chloridové koroze při vysokých parametrech páry. Článek uvádí popis zapojení pro ověření intenzity 

chloridové koroze u takto provedených hadů přehříváku páry v provozních podmínkách na kotli. Druhá část 

článku se věnuje popisu vývoje vnější vrstvy trubek z SiC materiálu, která je vyráběna v rámci firmy SEEIF 

Ceramic, a.s. 

Klíčová slova: Přehřívák páry, spalování odpadů, chloridová koroze, SiC. 

1. ÚVOD 

Přehříváky páry kotlů na spalování komunálních odpadů jsou vystaveny velmi intenzivnímu působení 

chloridové koroze - jedná se o korozi pod nánosy popela, který ulpívá na povrchu hadů teplosměnných ploch 
kotle, pracujících s teplotou stěny vyšší než cca 450°C. Na obr. 1 je uveden kotel na spalování komunálních 

odpadů v SAKO, a.s. Brno. Ze spalovací komory vystupují spaliny o teplotě vyšší než 800°C do svislého 

tahu, v němž jsou umístěny desky jednotlivých dílů přehříváku páry. 

Výzkum kotlů, zaměřený na zvýšení provozní spolehlivosti přehříváků páry s vysokými parametry páry 

(teplota min. 500°C ‒ této teplotě odpovídá teplota stěny trubky cca 550°C), se ubírá v podstatě dvěma 

směry. 

Protože provozní spolehlivost v tomto případě souvisí jednoznačně s odolností proti působení chloridové 

koroze, hledají se vhodnější oceli nebo slitiny s potřebnými mechanickými vlastnostmi, se zvýšenou 

odolností proti chloridové korozi a současně jsou navrhovány i vhodnější konstrukce teplosměnných ploch.  

Druhým směrem se ubírá vývoj vhodného způsobu ochrany trubek z běžných ocelí, a to buď navařováním 

ochranné kovové vrstvy z materiálu odolného proti takové korozi, nebo ochrana vnějšího povrchu trubek 

keramickou vrstvou, nejčastěji z materiálu na bázi karbidu křemíku (SiC).  
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Obr. 1 Kotel ve spalovně SAKO Brno [3] 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING jako příjemce získaly spolu se SEEIF Ceramic, a.s. jako spolu-

příjemcem grantový projekt TA 04021583 na ověření funkčního vzorku společně vyvinutých hadů 

z dvouvrstvých trubek s vnější vrstvou keramickou na bázi SiC, a to v  provozních podmínkách na kotli 

v SAKO Brno. Odolnost této ochrany proti chloridové korozi byla v laboratorních a v poloprovozních 

podmínkách ověřena v rámci dřívějšího výzkumu [1], [2]. Princip přehříváku a provedení zkušebního vzorku 
na kotli v SAKO Brno je znázorněn na obr. 2. 

 

 

 

Obr. 2 Provedení přehříváku a jeho funkční vzorek 
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2. PROVEDNÍ ZKUŠEBNÍHO PŘEHŘÍVÁKU PÁRY 

Přehřívák páry, v tomto případě je naznačený deskový přehřívák (obr. 2), je provedený z více paralelních 

trubek připojených na jednom konci k rozdělovací komoře a na druhém ke sběrné parní komoře. Část 

trubek, která je omývána spalinami, má vnější povrch chráněný keramickou vrstvou. Funkční vzorek ve tvaru 

U je zavěšený ve spalinách pod stropem kotle. Na kotli jsou zavěšeny dva funkční vzorky, každý má vnitřní 

trubku z jiné oceli. Zkušební hady jsou chlazeny vzduchem a automatická regulace udržuje teplotu stěny 

trubek na požadované hodnotě po celou dobu výzkumu koroze. 

3. OCHRANNÁ VRSTVA 

Ochranná vrstva trubek přehříváku páry je provedená z keramického materiálu na bázi SiC, který byl zvolen 

na základě materiálových rešerší a následujících laboratorních a poloprovozních zkoušek. V návaznosti na 

vývoj materiálu byla provedena specifikace výrobního zařízení pro výrobu vnější keramické vrstvy trubek - 

laboratorními a poloprovozními zkouškami byly ověřovány dva způsoby vytváření vnější keramické vrstvy 

trubek. První způsob vytváření pomocí vysokotlaké extruze a následného obrábění byl po provedených 

zkouškách vyloučen. 

Následně byl laboratorně ověřen způsob vytváření pomocí extruze za vakua a následného přelisování na 

hydraulickém lisu. Na základě těchto zkoušek byly specifikovány parametry výrobního zařízení - šnekový 

vakuový předlis a hydraulický sloupový lis. 

Speciálně navržený tvar (obr 3. a 4.) umožňuje lepší a těsnější dosedání trubek na sebe a zvyšuje 

soudržnost celé soustavy v případě mechanického porušení (prasknutí) některých kusů (obr. 5). 

Obr. 3 

 

                   Obr. 4 

 

Obr. 5 

Funkční vzorek přehříváku bude proveden jako tzv. had, skládající se z trubky z materiálu, který je běžně 

používán pro přehříváky parních kotlů a ochranné části z představených keramických tvarovek, která bude 

na těchto trubkách navlečena a tvořit tak vnější obal. 

Fyzikálně mechanické parametry trubek této ochranné vrstvy uvádí tab. 1. 
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Tab. 1 fyzikálně - mechanické parametry SiC trubek 

zdánlivá pórovitost 20 % 
nasákavost 8 % 
objemová hmotnost 2200 kg/m3 
pevnost v tlaku 40 MPa 

4.  ZÁVĚR 

Cílem příspěvku bylo představení provedení přehříváku páry z dvojvrstvých trubek, které mají ochrannou 

vnější keramickou vrstvu. V rámci podmínek firmy SEEIF Ceramic, a.s. byly vyvinuty trubky na bázi SiC 

a byla ověřena jejich technologie výroby na závodě Z05. V další etapě projektu bude následovat ověření 

spolehlivosti konstrukce přehříváku z těchto trubek a provedení ověření korozní odolnosti na funkčním 

vzorku v provozních podmínkách. 

PODĚKOVÁNÍ 
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Abstrakt 

Cílem řešení je návrh křivky ohřevu vyzdívky studeného konvertoru OXYVIT v závodě VÍTKOVICE STEEL, 

a.s. v režimu 12 hodin, s cílem dosažení rozložení teplot zejména ve dně konvertoru, které zabezpečí jeho 

pevné spojní s ostatními částmi vyzdívky nádoby konvertoru.  

Klíčová slova: konvertor, vyzdívka, teplota, křivka ohřevu, spaliny 

1. ÚVOD 

Specifikem ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a.s. je vyjímatelné dno konvertoru. Dno, po zasunutí do tělesa 

konvertoru, se musí pevně spojit s keramickou vyzdívkou stěny nádoby. Proces spojení proběhne v 

důsledku slinovacích pochodů, kdy instalovaná dusací hmota v mezním prostoru mezi dnem a stěnou vytváří 
vazbu se žárovzdornou vyzdívkou dna a stěny nádoby. Slinovací proces nastává v průběhu ohřevu 

konvertoru, kdy se musí vytvořit pevné spojení dna s nádobou konvertoru. Pevné spojení dna s nově 

instalovanou vyzdívkou musí proběhnout po dobu 12 hodinového ohřevu.  

Další významný cíl ohřevu dna konvertoru, jako i celé nádoby, spočívá v zajištění jeho dostatečné entalpie 

tak, aby po nalití surového železa nedošlo k snížení jeho teploty pod požadovanou mez. Zároveň ohřev 

nádoby výrazně snižuje pnutí instalovaných keramických materiálů při náhle změně teploty, která je 
vyvolaná přítomnosti tekutého surového železa. 

Návrhu křivky ohřevu předcházel výzkumný úkol zjišťující základní parametry dusací hmoty (vlhkost, ztráta 

žíháním, objemová hmotnost, změna objemu, zdánlivá pórovitost, nasákavost, teplotní roztažnost a pevnost 

v tlaku), která tvoří mezivrstvu mezi dnem a stěnou (vyzdívkou) konvertoru a zároveň po tepelném 

zpracování tato vrstva vytváří pevné spojení mezi dnem a stěnou. Na základě zjištění byla doporučena 

minimální teplota vnitřního povrchu dna na úrovni 900 °C. 

2. PROVOZNÍ MĚŘENÍ 

Ohřev konvertoru probíhá pomocí trysek umístěných ve dně nádoby podle zadané křivky. Topným plynem je 

zemní plyn, ke kterému jsou v přesně stanoveném množství přidávány plyny kyslík a dusík. 

2.1.  Přípravná měření 

Pro návrh křivky ohřevu bylo dne 30. 9. až 1. 10. 2013 provedeno provozní měření dna konvertoru K2. Do 

dna konvertoru bylo po jeho výšce zabudováno 9 termočlánkových čidel typu K (viz obr. 1). Ohřev byl 

ukončen po 12 hodinách a 28 minutách. 

Na základě těchto údajů bylo pomocí explicitní metody konečných diferencí vypočteno rozložení teplot ve 

dně konvertoru a celková entalpie dna. Následně byl, za pomocí zpracovatelem navrženém algoritmu, 

proveden první návrh křivky 12 h ohřevu. Výpočet probíhal v tabulkovém kalkulátoru MS Excel. 
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Obr. 1  Rozmístění termočlánků ve dně konvertoru pro měření 12 h ohřevu 

V dalším kroku proběhlo ověření navržené první varianty křivky na konvertoru K1, kdy bylo do dna 

konvertoru nainstalováno 7 termočlánků typu K s rozestupem 150 mm, počínaje vnitřním povrchem dna. 

Vlastní ohřev a měření proběhlo ve dnech 26. 11. a 27. 11. 2013. Během 12 hodin ohřevu se nepodařilo 

dosáhnout očekávané teploty ve dně konvertoru, a tudíž byl ohřev prodloužen o dvě hodiny. Nedosažení 

teploty v průběhu 12 hodinového ohřevu lze vysvětlit skutečností, že vstupní parametry, ze kterých byla 

navržena křivka ohřevu, byly získány na konvertoru K2, který se mírně liší od konvertoru K1, a také odlišnou 

okolní teplotou. V druhém případě probíhal ohřev konvertoru za výrazně nižší teploty okolí ve srovnání s 

prvním ohřevem. 

2.2. Ověřovací měření, získaní konečné podoby křivky ohřevu 

Na základě předešlých informací byla křivka ohřevu upravena a proběhlo třetí měření, tentokrát opět na 

konvertoru K2. Po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto, že termočlánková čidla budou instalována pouze do 

třech míst a to na vnitřní povrch dna konvertoru (resp. 10 mm od vnitřního povrchu), a dále do hloubky 

150 mm a 300 mm od vnitřního povrchu. Žádaná teplota vnitřního povrchu dna konvertoru byla opět 

stanovená na 900 °C. Během tohoto ohřevu bylo zároveň měřeno složení spalin: 

• oxid siřičitý SO2, 
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• oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NOx, 

• oxid uhelnatý CO, 

• kyslík O2, 

• oxid uhličitý CO2. 

Dále bylo provedeno stanovení vlhkosti plynu. 

Měření začalo 6. 7. 2014 v 17:00 a bylo ukončeno po 12 hodinách.  

Na obrázku 2 jsou predikované a skutečné teploty ve dně konvertoru. Z grafu je zřejmé, že zpočátku jsou 

očekávané teploty (čárkované křivky) vyšší, než skutečnost (plné křivky), což bylo způsobeno počátečním 

nedodržením předepsané křivky ohřevu (z důvodu obavy přehřátí dna a poškození žáromateriálů). Po 

hodině a půl, od počátku ohřevu, byl jeho další průběh řízen v souladu s navrženou křivkou ohřevu. Ta byla 

mírně modifikovaná tak, aby se vzniklá počáteční tepelná ztráta dorovnala v dalším průběhu ohřevu. Je 

možno konstatovat, že po 12 hodinách ohřevu se podařilo dosáhnout původně plánované rozložení teploty 

ve dně konvertoru, více obrázek 4. Dále je třeba podotknout, že po 4 hodinách ohřevu došlo k celkovému 

uzavření prostoru konvertoru. 

 

Obr. 2 Skutečné a predikované teploty ve dně konvertoru 

Jak již bylo zmíněno, během ohřevu také došlo k měření koncentrací spalin. To bylo provedeno za účelem 

podezření na nedokonalé spalování zemního plynu. Na obrázku 3 je graf porovnání součinitele přebytku 

vzduchu s množstvím kyslíku a oxidu uhelnatého ve spalinách. Graf také obsahuje podrobnou tabulku 

jednotlivých spotřeb zemního plynu, kyslíku a dusíku během ohřevu dna konvertoru. V grafu, zejména v 

druhé polovině měření, lze celkem názorně vypozorovat očekávající změny koncentrace kyslíku a oxidu 

uhelnatého se změnou součinitele přebytku vzduchu. S klesajícím součinitelem přebytku vzduchu klesá 

množství kyslíku ve spalinách a roste množství oxidu uhelnatého, který je indikátorem nedokonalého 

spalování paliva. Pokles obsahu kyslíku ve spalinách v závěrečné části první poloviny měření je způsobený 

tvorbou NOx. Kyslík je spotřebováván na tvorbu tohoto oxidu, jeho nárůst ve stejném časovém rozpětí je 

patrný z obrázku 4.  
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V dalším grafu na obrázku 4 je porovnáno množství spotřebovaného (přiváděného) kyslíku a dusíku během 

ohřevu a vzniklé NOx (ve spalinách). Množství NOx ve spalinách s časem roste, což je způsobeno zvyšující 

se teplotou uvnitř konvertoru, která je příznivá pro produkci oxidů dusíku. Taktéž si lze všimnout, že množství 

NOx roste s rostoucím množství použitého kyslíku pro spalování, což svědčí o navazování kyslíku na NOx. 

 

Obr. 3 Přebytek vzduchu a spaliny O2 a CO 

 

Obr. 4 Spotřeba N2, O2 a spaliny NOx 
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V obou grafech (obr. 3 a obr. 4) lze pozorovat vysokou citlivost tvorby emisí na množství a poměru 

přiváděných plynných médií. Při snahách snížit množství obsahu kyslíku ve spalinách na hodnoty blízké nule 

dochází k prudkému vzrůstu CO, až nad hranice měřitelnosti. Lze předpokládat, že pro spalovací poměry v 

konvertoru není optimální dosahovat nulový obsah kyslíku ve spalinách. Určitý obsah kyslíku ve spalinách je 

příznivý k požadavku zabránění neúměrně vysokého obsahu oxidu uhelnatého. Na druhou stranu nadměrný 

přebytek kyslíku ve spalinách není příznivý, zejména při vyšší teplotě, kdy kyslík může způsobovat oxidaci 

uhlíku přítomného v keramickém zdivu. Prokázalo se, že hodnoty součinitele přebytku vzduchu je vhodné v 

průběhu ohřevu, od počátku ohřevu ke konci, udržovat v mezi 1 - 0,9. Vzhledem k obsahu kyslíku v dusíku 

(do 5%) i teoreticky mírně podstechiometricky přebytek vzduchu v praktických podmínkách zabezpečí mírný 

obsah kyslíku ve spalinách. 

3. VÝSLEDNÁ KŘIVKA 12 HODINOVÉHO OHŘEVU 

S ohledem na poznatky uvedené v předešlé kapitole lze závěrem doporučit křivku uvedenou v tabulce 1. 

V prvních hodinách, kdy jsou v konvertoru velmi nízké teploty a tudíž nehrozí vyhořívání uhlíku z 

žárovzdorných materiálů, ze kterých je dno vyzděno, je nastaven takový poměr plynů potřebných ke 
spalování, že součinitel přebytku vzduchu n je roven (nebo se blíží) jedné. Postupně dochází ke spalování v 
redukční atmosféře, kdy je n = 0,9. 

Tab. 1  Doporučená křivka ohřevu konvertoru 

 

3.1.  Další doporučení 

Pro navrženou křivku ohřevu se doporučuje: 

1. Pro každý ohřev instalovat do dna konvertoru minimálně 2 termočlánková čidla typu K a to jeden na 

vnitřní povrch dna (resp. 10 mm od povrchu tak, aby byl v žárovzdorném materiálu) a druhý 150 mm 

od vnitřního povrchu. 

2. Ohřev ukončit po 12 h, ale jen v případě, že teplota termočlánku ve vzdálenosti 150 mm dosáhla 

minimálně 450 °C a teplota termočlánku 10 mm od povrchu dosáhla minimálně 750 °C.  
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3. Křivku ohřevu je nutno odzkoušet v zimním období, kdy počáteční teplota okolí bude podstatně nižší 
(tokolí < 0 °C), než z jaké se vycházelo pro stanovení stávající křivky ohřevu (přestože nižší teplota 

okolí je do křivky ohřevu zahrnuta) 

4. Křivku ohřevu je nutno odzkoušet pro konvertor  K1, který se mírně liší od konvertoru K2. 

4. ZÁVĚR 

Na základě požadavku společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. byla zhotovitelem vytvořena křivka 12 

hodinového ohřevu konvertoru OXYVIT. Výsledná křivka je uvedena v tabulce 1. Důležitou součástí této 

technické zprávy je kapitola 3.1, ve které jsou shrnuty další požadavky, které by společnost VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. měla v průběhu ohřevu konvertoru akceptovat, aby proces ohřevu konvertoru bylo možno 

považovat za bezpečný. 

PODĚKOVÁNÍ 

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu č. SP2015/86 Snižování energetické náročnosti 
procesů materiálové výroby a projektu SP2015/70  Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém 

a procesním inženýrství.  
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KYSLÍKOVÉHO KONVERTORU OXYVIT SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL, A.S. 
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karel.soukal@vitkovicesteel.com  

Abstrakt 

Příspěvek se věnuje problematice vložky dna kyslíkového konvertoru ve společnosti VÍTKOVICE STEEL a.s. 

(dále jen VS), která je exponovanou částí vyzdívky. Konkrétně je zaměřený na výběr vhodné dusací hmoty 

a stanovení vlhkosti při její aplikaci. Dále pak řeší vhodnou kombinaci pro samotná tvarová staviva s touto 

dusací hmotou. Oba úkoly byly řešeny ve vztahu ke spolehlivému nájezdu konvertoru do provozu po tzv. 

velké zednické opravě. 

Klíčová slova: konvertor, vyzdívka, dusací hmota, tvarová staviva 

1. ÚVOD 

Dno obou kyslíkových konvertorů ve VS je vyměnitelné. Z technologických důvodů je nutné, aby se po 

zasunutí (výměně) dna vyplnila vzniklá spára mezi stěnou pracovní vyzdívky a dnem kyslíkového konvertoru 

dusací hmotou. Ta musí mít takové parametry, aby po vyhřátí vyzdívky na požadovanou teplotu, kdy 

dochází působením teploty k objemovým změnám keramických materiálů, zajistila bezpečný spoj 

v popisované oblasti při naklápění konvertoru a nedošlo k uvolnění vyzdívky vložky dna. Cílem je stanovit 

základní charakteristiky dusacích hmot používaných po zasunutí vložky dna po zednické opravě konvertoru 

se záměrem nalézt vhodnou kombinaci  tvarových staviv s touto hmotou. 

2. STANOVENÍ TEPELNĚ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ POUŽÍVANÝCH MATERIÁLŮ 

Ve VS se na vyzdění vložky dna používají tvarové materiály z pálené impregnované magnézie nebo 

temperované tvarovky ze slinuté dolomie s organickou chemickou vazbou. Na vyplnění spáry se při studené 

opravě konvertoru používají dva typy bazických dusacích hmot s chemickou vazbou.  

Tab. 1 Seznam analyzovaných vzorků 

Vzorek 
Označení 

typové 
Označení laboratorní 

Bazická hmota s chemickou vazbou na bázi slinuté magnézie „A“ 17012; V01312 

Bazická hmota se sulfátovou vazbou na bázi slinuté magnézie „B“ 17112 

Bazická hmota s chemickou vazbou na bázi slinuté magnézie „C“ 17212; V01412 

Pálené impregnované tvarové magneziové stavivo „D“ 17312 

Pálené tvarové stavivo na bázi pálené magnézie s keramickou 

vazbou impregnované smolou 
„E“ 17412 

Temperovaný dolomiový tvarový výrobek na bázi slinuté 

dolomie s organickou chemickou vazbou 
„F“ 17512 
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Pro výběr optimální kombinace tvarového staviva a dusací hmoty byly u všech výše popsaných materiálů 

stanoveny jejich tepelně fyzikální parametry: vlhkost, ztráta žíháním, objemová hmotnost, změna objemu, 

zdánlivá pórovitost, nasákavost, teplotní roztažnost a pevnost v tlaku. 

2.1. Použité metody 

V první fázi výzkumu byly stanoveny v laboratoři katedry tepelné techniky VŠB-TU Ostrava parametry 

používaných materiálů:  

• stanovení vlhkosti, 

• stanovení ztráty žíháním, 

• změna rozměru po tepelné expozici (1400 °C, 1600 °C), 

• stanovení kritérií hutnosti (objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost, nasákavost pro teploty 1400 °C 
a 1600 °C), 

• stanovení pevnosti v tlaku v závislosti na způsobu zhutnění dusací směsi, 

• stanovení pevnosti v tlaku v závislosti na teplotě výpalu vzorků připravených z dusací směsi (800 °C, 
1000 °C, 1100 °C, 1200 °C, 1300 °C, 1400 °C), 

• posouzení teplotní roztažnosti (do 1400 °C). 

Vzorky z dusacích směsí byly připraveny v nevlhčených (v dodaném stavu) a vlhčených variantách (vzorky 
označeny „V“). Vlhčené vzorky byly nejdříve smíchány s přesně stanoveným množstvím záměsové vody 
a zhutněny. Ve shodě s normou ČSN EN 1402-5 byly z posuzovaných dusacích hmot vyrobeny vzorky 
ve tvaru válce o průměru 50 mm a výšce přibližně 50 mm. Po té byly vzorky vysušeny do konstantní 
hmotnosti. Z tvarových výrobků byly vyříznuty trámečky, které měly rozměr přibližně 100×30×30 mm. 

2.2. Výsledky měření 

V tabulkách 2, 3, 4, 5, 6 jsou uvedeny výsledné hodnoty fyzikálně tepelných vlastností posuzovaných 

materiálů. 

Tab. 2 Vlhkost a ztráta žíháním 

Číslo 

vzorku 

Materiál Vlhkost (%) Ztráta žíháním 1400 °C 

(%) 

Ztráta žíháním 1600 °C 

(%) 

17012 „A“ 0,28 4,60 5,00 

17112 „B“ 2,38 1,55 1,09 

17212 „C“ 0,38 4,89 5,09 

V01312 „A“ 2,35 4,48 4,88 

V01412 „C“ 2,46 4,57 4,79 

17312 „D“ 0,00 4,50 4,45 

17412 „E“ 0,01 5,04 5,27 

17512 „F“ 0,00 7,16 9,48 
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Tab. 3  Objemová hmotnost a změna objemu vyrobených vzorků 

Číslo 

vzorku 

Materiál OHg (po přípravě) 

(g.cm-3) 

OH (po 1400 °C) 

(g.cm-3) 

OH (po 1600 °C) 

(g.cm-3) 

ΔV20-1400-20 

(%) 

ΔV20-1600-20 

(%) 

17012 „A“ 2,66 2,57 2,61 3,20 -0,74 

17112 „B“ 2,68 2,64 2,79 0,25 -2,70 

17212 „C“ 2,66 2,59 2,64 2,30 -1,03 

V01312 „A“ 2,74 2,63 2,67 0,14 -1,14 

V01412 „C“ 2,71 2,64 2,67 -0,16 -1,43 

17312 „D“ 2,91 2,80 2,80 0,09 0,94 

17412 „E“ 3,00 2,85 2,84 -0,11 -0,30 

17512 „F“ 2,83 * -1,97 -3,50 

* hodnotu objemové hmotnosti metodou sycení vzorku měrnou kapalinou nebylo možné aplikovat 

vzhledem k hydrataci dolomiového výrobku  

Tab. 4  Zdánlivá pórovitost a nasákavost připravených vzorků 

Číslo vzorku Materiál ZP (%) NV (%) 

  1400 °C 1600 °C 1400 °C 1600 °C 

17012 „A“ 26 24 10 9 

17212 „C“ 25 23 10 9 

V01312 „A“ 24 23 9 8 

V01412 „C“ 24 23 9 8 

17312 „D“ 20 20 7 7 

17412 „E“ 18 18 6 6 

Tab. 5  Pevnost v tlaku v závislosti na počtu úderů stloukadla a na teplotě výpalu 

Číslo vzorku 17012 17112 

Materiál „A“ „B“ 

Počet 
úderů 

stloukadla 
(1) 20 30 40 20 30 40 

Teplota 

výpalu 
(°C) 1400 1400 1300 1200 1100 1000 800 1400 

Pevnost  

v tlaku 
(MPa) 3,7 5,2 6,7 3,4 2,7 2,1 1,7 1,1 8,6 10,7 12,2 
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Tab. 6 Délková teplotní roztažnost připravených vzorků 

Označení vzorků 
dL/d0 (%) vzestup teploty 

100 °C 1000 °C 1400 °C 

„A“ 17012 0,08 1,53 1,99 

„B“ 17112 0,07 1,50 1,89 

„C“ 17212 0,08 1,42 1,93 

„A“ V01312 0,08 1,48 1,89 

„C“ V01412 0,07 1,46 2,01 

„D“ 17312 0,05 1,36 1,97 

„E“ 17412 0,09 1,50 2,01 

„F“ 17512 0,09 0,80 0,91 

 

Výsledky výše popsaných experimentů lze zrekapitulovat v následujících závěrech: 

• pevnost dusací hmoty závisí především na teplotě jejího ohřevu a způsobu zhutnění výdusky, 

• stabilita výdusky není funkcí pouze absolutní hodnoty dosažené teploty, ale také rychlosti změny 
teploty, 

• materiály „D“ a „E“ (pálená impregnovaná magneziová staviva) vykazují přibližně stejný součinitel 
teplotní roztažnosti, z hlediska posouzení napětí vyvolaného teplotní roztažností jsou materiály 
zaměnitelné, 

• materiál „F“ má vlivem dodatečného smrštění nižší hodnotu poměrné délkové teplotní roztažnosti, je 
přijatelnější jeho kombinace s dusací hmotou vykazující vyšší trvalé objemové změny, 

• vzhledem ke změně rozměrů vložky dna z tvarového staviva při ohřevu na teplotu 1400 °C (materiály 
„D“ a „E“ expandují o přibližně 50 mm z původního rozměru 2850 mm), je žádoucí aplikovat dusací 
hmotu, která vykazuje pokud možno dodatečné smrštění po účinku zvýšené teploty, 

• pro posouzení stability materiálu dna konvertoru není možné plně aplikovat exaktní postupy. 

Z hlediska minimalizace pravděpodobnosti vzniku havarijní situace (uvolnění vložky dna) by bylo ideální 

ohřát povrch pracovní vyzdívky konvertoru na teplotu 1400 °C a prodloužit dobu ohřevu, což zajistí snížení 

teplotního gradientu. Pnutí v dusací hmotě je závislé na teplotě a její nestabilitu posiluje vyšší teplotní 

gradient v průřezu vyzdívky. 

Bylo by vhodné, kdyby obsluha konvertoru v budoucnu disponovala nástroji, které jí zaručí, že požadovaná 

teplota vyzdívky je na konci jejího ohřevu dosažena. Ideální, v tomto případě, se jeví bezkontaktní měření 

teploty povrchu vyzdívky a zavedení do praxe nových křivek ohřevů, které zajistí, že použitý žáromateriál 

získá potřebné vlastnosti, které zaručí bezpečný a bez havarijní provoz. 

Velmi důležité je na použité výdusce dosáhnout co nejvyšší pevnost v tlaku. Toho se dle výsledků 

experimentů dosáhne jejím co nejkvalitnějším zadusáním při aplikaci. Tím se také dosáhne vyššího 

efektivního součinitele teplotní vodivosti, čímž se bude v průběhu ohřevu snižovat teplotní gradient v průřezu 

aplikované dusací hmoty. 

Je vhodné, aby se při aplikaci dusací hmota vlhčila. Takto připravená výduska vykazuje nižší dodatečné 

objemové změny vyvolané působením zvýšené teploty. 
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Vzhledem k tomu, že tvarové stavivo s označením „F“ se při tepelném zpracování smršťuje, lze při jeho 

aplikaci použít nevlhčenou dusací hmotu „A“ a „C“. Částečné smrštění tohoto materiálu vyrovnává nepříznivý 

dodatečný objemový nárůst nevlhčené hmoty „A“ a „C“. Dusací hmota nesmí být v tomto případě navlhčená, 

protože se jedná o dolomiový tvarový materiál, který při kontaktu s vlhkostí podléhá hydrataci. 

Jako optimální kombinace dusací hmoty a tvarového staviva, která zaručí bezpečný provoz konvertoru, se 

na základě provedených experimentů vyprofilovala dusací hmota s označením „B“, vzorek 17112, 

v kombinaci s tvarovým stavivem „D“ a „E“. Jak bylo uvedeno výše, důležitými parametry pro tento výběr je 

pevnost vypálené dusací hmoty a dále teplotní roztažnost a objemové změny všech použitých materiálů. 

Dusací hmota „B“ vykazuje při teplotě 1400 °C a 40 úderech kalibrovaným stloukadlem pevnost 12,2 MPa, 

zatímco dusací hmota „A“ pevnost přibližně poloviční, a to 6,7 MPa. Objemová změna je u vzorku „A“ 

po dosažení teploty 1400 °C a následném zchlazení 3,2 %, což může vést po vyhřátí konvertoru na provozní 

teplotu k její destrukci ve spáře a ztrátě její pojivové funkce. Z tohoto pohledu je příznivější objemová změna 

dusací hmoty vzorku „B“, která má při stejném teplotním režimu hodnotu 0,25 %, což je výhodnější 

pro stabilizaci vazby celého uzlu vyzdívky kyslíkového konvertoru a zároveň nehrozí destrukce dusací 
hmoty. Jak je uvedeno v tabulce 3, objemové změny tvarových vzorků „D“ a „E“ jsou 0,09 % a -0,11 %. 

3. STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU DUSACÍ HMOTY „B“ V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ 
ZÁMĚSOVÉ VODY A TEPLOTĚ VÝPALU 

Z důvodu výhodnosti parametrů dusací hmoty „B“ je v následující části příspěvku prezentována další série 

zkoušek této dusací hmoty, při kterých se stanovila pevnost vzorků v tlaku v závislosti na množství 

záměsové vody a pro různé teploty výpalu. Množství záměsové vody bylo, jak je uvedeno v tabulkách 7 a 8, 

stanoveno na 2 % a 4 %. Dále byla stanovená teplota tepelného zpracování vzorků na teploty 250 °C, 

430 °C, 900 °C, 1200 °C a 1400 °C. Při jejich určení bylo použito skutečné měření teplot ve spáře při ohřevu 

konvertoru a navržené teploty jsou charakteristické pro teplotní profil dna konvertoru ve vertikálním směru. 

Pro stanovení pevnosti v tlaku byly zhotoveny, dle ČSN EN 1402-5, zkušební vzorky ve tvaru válečků 

o průměru 50 mm a výšce přibližně 50 mm. Způsob přípravy byl podobný jako v předcházejícím případě při 

stanovení základních parametrů hmot „A“ a „B“.  

Z důvodu zajištění kompaktností těles se vzorky hutnily na lisu tlakem přibližně 20 kN. Tímto způsobem se 

nahradilo použití normovaného stloukadla (úderník typ HVM 1), a to z  důvodu, že při jeho použití je 

soudržnost tepelně nezpracovaných vzorků nízká. První skupina vzorků obsahovala 4 % záměsové vody. 

Druhá skupina vzorků obsahovala 2 % záměsové vody. Pro stanovení pevnosti v tlaku byl použit lis BRIO 

20/160 kN. Souhrnné výsledky měření obou skupin zkušebních těles uvádí tabulky 7 a 8. 
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Tab. 7 Pevnost v tlaku vzorků připravených ze směsi B s obsahem 4 % záměsové vody v závislosti  
           na teplotě tepelného zpracování 

Označení 
vzorku 

W (%) 

Tepelné 

zpracování 

vzorků (°C) 

Pevnost (MPa) 
Pevnost (MPa) 

průměr 

„B“ 

4 250 32,74 

30,67 4 250 29,89 

4 250 29,37 

4 430 26,59 

25,96 4 430 27,72 

4 430 23,56 

4 900 13,37 

12,58 4 900 12,41 

4 900 11,97 

4 1200 18,07 

19,15 4 1200 19,24 

4 1200 20,13 

4 1400 23,55 

19,16 4 1400 17,00 

4 1400 16,92 

Tab. 8 Pevnost v tlaku vzorků připravených ze směsi B s obsahem 2 % záměsové vody v závislosti  

            na teplotě tepelného zpracování 

Označení 
vzorku 

W (%) 
Tepelné 

zpracování 
vzorků (°C) 

Pevnost (MPa) 
Pevnost (MPa) 

průměr 

 

 

 

 

 

 

 

„B“ 

 

 

 

 

 

 

 

2 250 14,28 

13,85 2 250 16,28 

2 250 11,00 

2 430 15,31 

15,66 2 430 16,58 

2 430 15,11 

2 900 9,66 

7,98 2 900 7,26 

2 900 7,03 

2 1200 9,12 

8,89 2 1200 7,53 

2 1200 10,03 

2 1400 7,83 

9,08 2 1400 10,44 

2 1400 8,98 
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Z prezentace výsledků zkoušek pevnosti v tlaku je zřejmé, že na výsledek má podstatný vliv zejména 

množství záměsové vody. Jak je vidět v tabulkách 7 a 8, pokud bylo použito 4 % záměsové vody, byly 

pevnosti v tlaku při stejných teplotách výpalu vždy vyšší, než v případě kdy bylo použito 2 % záměsové 

vody. Proto lze konstatovat, že vlhčení dusací směsi má pozitivní vliv na vlastnosti zhotovované výdusky. 

Vlhčenou směs lze intenzivněji zhutnit, což dokládají parametry vyšší objemové hmotnosti vzorků 

(viz tabulka 3).  

Teplota tepelného zpracování zkušebních těles hraje rovněž důležitou úlohu k dosažení výsledné pevnosti 

v tlaku. Hodnoty pevnosti (viz obr. 1) jsou u obou obsahů záměsové vody vyšší v případě teplot 250 °C 

a 430 °C, poté při teplotě tepelného zpracování na 900 °C klesají. V případě 4 % záměsové vody pevnosti 

v tlaku při teplotách tepelného zpracování na 1200 °C a 1400 °C znovu stoupají, ovšem už ne na hodnoty 

předcházející. V případě 2 % obsahu záměsové vody pevnosti v tlaku při vyšších teplotách mírně narostou 

a poté stagnují.  

Na hodnoty dosažených pevností v tlaku má podstatný vliv druh použité chemické vazby dusací hmoty. 

Hmota má sulfátovou vazbu. Pevnost materiálu je zaručená hydroxidsulfátem hořečnatým 

(5Mg(OH)2⋅MgSO4⋅7H2O). Hydroxidsulfát se při teplotách nad přibližně 600 °C rozpadá a do teploty 1200 °C 

materiál ztrácí pevnost. Nad uvedenou horní hodnotou teploty se začíná vytvářet keramická vazba a materiál 

získává pevnost.  

 

Obr. 1 Pevnost v tlaku zkušebních těles v závislosti na množství záměsové vody a teplotě 

Výsledky experimentů prezentované v tomto příspěvku prokázaly, že pro aplikaci dusací hmoty s označením 

„B“ je vhodnější použít 4 % záměsové vody. Toto množství zabezpečí vyšší pevnost v tlaku, která je 

zásadním parametrem pro zajištění bezpečného provozu kyslíkového konvertoru. Při aplikaci je také velice 

důležité dusací hmotu co nejvíce zhutnit. 
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4. ZÁVĚR 

Na základě série experimentů byla jako nejvhodnější kombinace pro vyzdění vložky dna z posuzovaných 

materiálů vybrána tvarová staviva na bázi pálené impregnované magnézie a bazická dusací hmota se 

sulfátovou vazbou na bázi slinuté magnézie. Tyto materiály vykazují dobrou souhru posuzovaných 

mechanických a tepelných vlastností, které zaručí bezpečný provoz kyslíkového konvertoru po vyzdění nové 

vyzdívky. Tvarová staviva mají minimální dodatečnou objemovou změnu a poměrnou délkovou roztažnost 

na úrovni 2 %. Dusací hmota má po dobu ohřevu dostatečnou pevnost, která zajistí, že ji expandující tvarový 

magneziový materiál nenaruší do té míry, aby došlo k její úplné destrukci. Pevnost výdusky v první fázi 

ohřevu zajistí sulfátová vazba, která při zvýšení teploty přechází ve vazbu keramickou. Pro zajištění 

požadované pevnosti v tlaku je důležité množství záměsové vody a co nejlepší zhutnění dusací hmoty. Tyto 

závěry jsou v současné době pozitivně odzkoušeny v provozní praxi.  

Na projektu spolupracovali pracovníci VS a katedry tepelné techniky VŠB-TU Ostrava. Výsledky experimentů 

byly následně použity při návrhu teplotní křivky ohřevu vyzdívky konvertoru po zednické opravě. 

PODĚKOVÁNÍ 

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu č. SP2015/86 Snižování energetické náročnosti 
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a procesním inženýrství.  
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PROBLEMATIKA NÁRŮSTŮ (NÁLEPŮ) V USTALOVACÍ PECI U SLITINY 3003 + ZN 
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 2AL INVEST Břidličná, a. s., Bruntálská 167,793 51 Břidličná, Česká Republika, EU 

Abstrakt  

Ustalovací pec (zásobník pro lití) je součástí výrobní linky kontinuálního lití pásů z hliníkových slitin. Z tavicí 

pece je tavenina slitiny (po roztavení, legování a rafinaci - cca 750°C) přelita do ustalovací pece. Konstantní 

teplota taveniny (cca 730°C) je v ustalovací peci udržována soustavou elektrických odporových spirál 

umístěných ve stropních keramických tvarovkách. Tavenina je z ustalovací pece odlévána konstantním 

průtokem cca 1,1 t/hod do soustavy licích žlabů k následné krystalizaci mezi dvěma chlazenými válci. 

Hladina taveniny se v ustalovací peci opakovaně pohybuje od minima (ještě umožňujícího lití) po maximum 

(objem tavicí pece - cca 14 tun) a v kombinaci s danou slitinou dochází k zakotvení a postupnému nárůstu 
oxidů na vyzdívce ustalovací pece. Zarůstání ustalovací pece snižuje její efektivní objem a zkracuje 

životnost vyzdívky. Cílem tohoto článku je zjistit, proč se nárůsty tvoří pouze u zinkové slitiny, co tvorbu 

podporuje a jaké jsou dostupné možnosti zabránění tvorby nárůstů. Práce je zaměřena na vlastnosti slitiny a 

materiálu vyzdívky v daných podmínkách pecní atmosféry.  

Klíčová slova: nárůsty (nálepy), slitina 3003 + Zn, ustalovací pec, chemická a hydraulická vazba 

1. ÚVOD  

Společnost Al INVEST Břidličná, a.s. je významný evropský a největší tuzemský výrobce válcovaných 

polotovarů (zejména technických fólií) z hliníkových slitin. [1] Roční produkce je 45 000 tun. Ve společnosti 

se využívají 3 základní výrobní technologie. Původní technologie odlévání slitinových bloků a jejich válcování 

za tepla byla rozšířena o moderní kontilitou technologii s navazující technologií zušlechťování obalových fólií 

(jogurtová víčka, čokoládové a sýrové fólie a jiné aplikace). Práce se týká kontilité technologie nepřetržitého 

lití pasů opakovaně tavené vsázky po dobu plánované kampaně. Provoz má celkem 5 linií sestavených z 

tavicí plynové pece, ustalovací elektrické pece (obě s kapacitou 15 t) a licího agregátu. Vzhledem 

k náročnosti procesu se každým rokem provádí generální oprava (zkratka - GO) na jedné tavící peci, 

životnost vyzdívky je pět let. U ustalovací pece s minimálním mechanickým zatížením se provádí běžně 

generální oprava jednou za 10 let. 

2. POPIS PRŮBĚHU NÁRŮSTŮ V USTALOVACÍ PECI 

Výrobní proces v každé linii spočívá ve třech navazujících krocích, a to v natavení vsázky, legování a 

rafinaci v plynové peci, přelití taveniny do ustalovací elektrické pece a následné krystalizaci mezi chlazenými 

válci. 

Vsázka je tvořena houskami nebo deskami primárního hliníku a kusovým interním případně externím 

odpadem a roztaví se na teplotu 780 °C. Po předrafinaci krycí solí se z hladiny stáhnou stěry oxidů. Po 

předběžném zjištění chemického složení je tavenina legována - leguje se řada prvků, např. Si, Fe, Mn, Cu, 

běžných u tvářených slitin. Chemické složení je důležitou součástí pro dosažení finálních vlastností výrobků. 

Následuje rafinace při 760 °C, při níž se odstraní z taveniny pomocí naplynění vměstky a alkalické kovy.  Po 

rafinaci je nezbytné ustálení na přelévací teplotě, kdy dobíhají chemické reakce. 
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Přelévání taveniny slitiny do ustalovací elektrické pece probíhá před jejím vyprázdněním k udržení 

kontinuálního lití. V ustalovací peci se udržuje konstantní teplota taveniny na 740 °C a průběžně se odlévá 

do pásu dle definovaných licích parametrů. [2] Doba lití mezi dvěma přelitími je 12 hodin, v jejichž rámci se 

operace opakují po dobu lití celé plánované kampaně (2 týdny). 

Jedna linie je určena pro lití slitiny EN AW 3003 (AlMn1Cu). Chemické složení slitiny 3003 a slitiny 3003 se 

Zn je zobrazeno v tabulce 1.  

Tab. 1 Chemické složení slitiny 3003 a 3003 + Zn 

Značka: Cu Mg Mn Si Fe Ti Cr Zn Al min. 
Ost. 
jedn. 

Ost. 
celk. 

AlMn1Cu 0,1 - 0,2 do 0,02 1 - 1,1 0,5 - 0,6 0,45 - 0,55 0,02 - 0,05 - do 0,05 zbytek 0,05 0,15 

AlMn1CuZn 0,1 - 0,2 do 0,02 1 - 1,1 0,5 - 0,6 0,45 - 0,55 0,02 - 0,05 - 1,3 - 1,4 zbytek 0,05 0,15 

V minulém období se pouze malý objem produkce této slitiny dolegovával zinkem pro úpravu korozního 

potenciálu. Situace na trhu se postupně vyvíjela v rostoucí požadavky směrem k zinkovým variantám a nyní 

je objemový poměr zcela obrácen. S rostoucí aplikací zinku se zviditelnily a výrazně projevily potíže s nálepy 

a nárůsty oxidů na obvodových stěnách ustalovací pece. Viz. obr. 1 - pracovní název „choroš“. 

 
Obr. 1 Pracovní název „Choroš“ v 8/2014 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Původně byla celá pracovní vyzdívka ustalovací pece vyzděna materiálem NOVOBET ALUMA - B, který má 

nízký obsah Al2O3 - bauxit (76 %), vysoký obsah SiO2 (7 %) a je zde uplatněna hydraulická vazba. Dle 

vyjádření odborníků nemusela být tato materiálová aplikace optimálním řešením pro lití zinkových slitin a je 

možné, že přispěla k významnému problému s korundovo-kovovým nálepem a nárůstem. 

Po diskuzi s výrobcem keramiky byly navrženy dva typy žárobetonu (tab. 2). Pod struskovou částí je UNIBET 

1650-K, který má vysoký obsah Al2O3 - korund (96 %), nízký obsah SiO2 (0,5 %), a je uplatněna chemická 

vazba. Na struskovou část je aplikován materiál Thermbond (FORMULA 2104-L), který má vysoký obsah 

Al2O3 (89,68 %) a obsah SiO2 je 2,23 %, dále materiál obsahuje P2O5 (3,36 %) a Fe2O3 (0,96 %).  
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Tab. 2 Materiál vyzdívky ustalovací pece a jeho chemické složení 

Materiál Typ 
Surovinová 

báze 
Vazba 

Klasifikační 
teplota 

Chemické složení (%) 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO BaO P2O5 

NOVOBET ALUMA-B nízkocementový 
žárobeton (LCC) 

bauxit hydraulická 1 350 °C 76 7 1,5 1,8 7 - 

UNIBET 1650-K 
chemicky vázaný 

žárobeton 
korund chemická 1 650 °C 96 0,5 0,5 - - - 

FORMULA 2104-L 
(Thermbond) 

- - - 1 371 °C 89,68 2,23 0,96 - - 3,36 

Rozdíl mezi hydraulickou vazbou a chemicky vázanou vazbou je, že hydraulicky vázaný žárobeton je pojen 

vodou, tzn. žárobeton tuhne a je stálý pod vodou. Kdežto chemicky vázaný žárobeton je pojen kapalinou na 

bázi vodního skla (REFRAFIX PX). Aplikace navrženého materiálu Thermbond proběhla v srpnu roku 2014. 

Od té doby jsou stěny ustalovací pece pravidelně sledovány a je monitorováno chování a růst nárůstů oxidů. 

Tyto každý měsíc rostou průměrně o cca 2 - 3 cm (viz obr. 2 - 5). V březnu 2014 bylo nejvíce nárůstů v 

rozích ustalovací pece. 

Odborníci dodavatele Thermbond garantují, že nedojde k žádnému kotvení oxidů taveniny (prorůstání do 

keramiky). Nálepy jsou pravděpodobné, ale při zachování stejného režimu čištění obvodových stěn po odlití 

kampaně by tyto neměly narůst do větších rozměrů a měly by být lehce oddělitelné od vyzdívky.  

     

Obr. 2 Pohled UP v červnu 2012    Obr. 3 UP při přestavbě v 8/2014 

     

Obr. 4 Nálepy 11/2014                   Obr. 5 Nálepy rostou 1/2015 

Na odebraných vzorcích byla provedena analýza v metalografické laboratoři AL INVEST, a. s.. Vzorek byl 

řezán kolmo na směr růstu, zalit zalévací hmotou do formiček a následně vybroušen a vyleštěn (obr. 6 a 7). 

Sledování se provádělo na světelném mikroskopu OLYMPUS PM3-AOM.  
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    Obr. 6 „Choroš“ zv. 50x  Obr. 7 Fáze v „chorošu“ zv. 50x 

Celý rok (tj. od srpna 2014 do srpna 2015) se sledovaly nálepy, případně nárůsty na stěnách ustalovací 

pece. V srpnu 2014 byla ustalovací pec nově vyzděna, a to doporučeným materiálem Thermbond. Každý 

měsíc se pravidelně stav stěn pece nafotil a sledoval se vývoj včetně projevů při čištění stěn. Už v říjnu 2014 

byly jasně vidět větší nálepy na vyzdívce pece. Hlavně tyto nálepy byly dobře patrné u licí komory. V lednu 

2015 už bylo možné hovořit o nárůstech (cca 15 - 20 cm). Postupem času nejenže neustále rostly, ale 

nebylo možné je ani jakkoli od stěn odloupnout - viz obr. 8 a 9. 

         
         Obr. 8 Nálepy  3/2015                       Obr. 9 Nálepy 4/2015                      Obr. 10   Nálepy 5/2015 

         

          Obr. 11 Nálepy 6/2015              Obr. 12   Odpadlý kus 6/2015                    Obr. 13   „Choroš“ 

Další vývoj v květnu a červnu 2015 - stále růst (obr. 10, 11). V červnu část „choroše“ samovolně (vyšší 

hmotností) upadla (obr. 12, 13). A po necelých dvou týdnech upadl další kus „choroše“ (opět samovolně, viz 

obr. 14 a 15). 

Rozdíl mezi nárůstem a nálepem spočívá v tom, že nárůst nastává, když tavenina pronikne do struktury 

vyzdívky, kdežto u nálepu oxidy pouze k vyzdívce přilnou.  

O celozávodní dovolené v srpnu 2015 (viz obr. 16) se provoz ustalovací elektrické pece zastavil na celý 

týden. Po vychladnutí pece bylo zřejmé, že vzniklé nárůsty (obr. 17) bude nutné nějakým způsobem 

odseknout. Ukázalo se, že nedošlo k proniknutí do struktury vyzdívky jako v případě před aplikací 

Thermbondu. Nicméně nebylo dosaženo snadného čištění stěn pece během provozu a zabráněno růstu 
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nálepů. Byl problém velké kusy „choroše“ vytáhnout z ustalovací pece. Po očištění stěn se tyto stěny ošetřily 

ochranným nátěrem a pec se nahřála na provozní teplotu. 

     

Obr. 14 Odpadlý kus 7/2015           Obr. 15 Ještě horký „choroš“ 

     
    Obr. 16 UP - Celozávodní dovolená     Obr. 17 Tavenina usazená na vyzdívce 

Na Univerzitě Karlově v Praze bylo provedeno hned několik analýz z oblasti vzorku usazenin. Ke studiu bylo 

použito řádkovací elektronové mikroskopie spojené s energiově disperzním analyzátorem. Výsledky lze 

shrnut následujícím způsobem. Jedná se o porézní útvary (obr. 18, 19 a 20), ve kterých se objevují menší 

útvary o velikosti cca 100 µm (jeví se jako světlejší na obr 19 a 20). Chemická analýza provedena v tmavých 

i světlých oblastech prokázala, že se jedná hlavně o oxid hliníku. Nicméně, ve světlých oblastech se 

vyskytuje také ve zvětšené míře křemík (obr. 19). V ostatních oblastech se navíc v nezanedbatelné míře 

vyskytuje sodík (obr. 20).  

 

Obr. 18 Morfologie povrchu výbrusu usazeniny 

Zobrazení v sekundárních elektronech 
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Obr. 19 Porézní útvary zv. 90x    Obr. 20 Porézní útvary zv. 1 000x 

Na obrázcích níže (obr. 21 a 22) je vidět obraz usazeniny v zpětně odražených elektronech. Na detailech je 

uveden obraz světlých (obr. 21) a tmavých (obr. 22) částí vzorku. 

  

Obr. 21 Světlý obraz     Obr. 22 Tmavý obraz 

Dále byla provedena EDS spektra usazeniny ve světlých oblastech a v tmavých částech vzorku (obr. 23 a 

24). V obou oblastech je přítomen oxidu hliníku, navíc ve světlých oblastech se vyskytuje křemík. V tmavých 

oblastech můžeme najít sodík. 

  

Obr. 23 EDS spektra ve světlých oblastech  Obr. 24 EDS spektra v tmavých oblastech 
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4. DISKUZE A ZÁVĚR  

Nárůsty se tvoří pouze při dlouhodobém působení taveniny slitiny s vyšším obsahem Zn na povrch vyzdívky. 

Na ustalovacích pecích ostatních linií nejsou nárůsty pozorovány. Je možné, že zinek mění povrchové 

napětí taveniny a vytváří podmínky pro její pronikání do struktury vyzdívky. Navíc tavenina reaguje 

s oxidační pecní atmosférou a cyklicky tvoří na vyzdívce sérii nálepů, které postupně narůstají. V případě 

aplikace materiálu NOVOBET ALUMA-B  docházelo k pronikání do pórovité struktury vyzdívky. Aplikací 

nového materiálu Thermbond se tomuto pronikání zabránilo, nicméně růst nárůst nálepů dosáhl stejných 

rozměrů „chorošů“. Bylo dosaženo pouze dílčí zlepšení.  

Tato etapa prací ukázala, že problém je komplexnější a bude nutné věnovat více pozornosti vlastnostem 

materiálů vhodných pro vyzdívku, vlastnostem taveniny odlévané slitiny a rovněž posoudit vliv konstrukce 

ustalovací pece a pecní atmosféry na jejich chování. Tyto úvahy budou přeneseny do dalších etap 

vývojových prací. 

PODĚKOVÁNÍ 
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ŽÁROBETONY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY 
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Abstrakt  

Žárovzdorné vyzdívky bývají často vystaveny rychlému střídání teploty. V důsledku těchto teplotních rozdílů 

dochází ve struktuře materiálu k velkému mechanickému napětí, které často vede k porušení vyzdívky. 

Velmi důležitým opatřením proti porušení žárovzdorné žárobetonové vyzdívky je použití žárobetonu 

odolného proti náhlým změnám teploty. Jeho kvalita závisí na odolnosti materiálu vůči vzniku trhlin a 

odolnosti proti šíření trhlin. Cílem experimentu, který je popsán v příspěvku, je ověřit přidáním různých přísad 

do matrixu žárobetonu za účelem zvýšení odolnosti daného žárobetonu proti náhlým změnám teploty 

vhodnost konkrétní přísady a zjistit teplotní oblasti, kdy je daná přísada účinná.  

Klíčová slova: Žárobeton, složení žárobetonové směsi, odolnost proti náhlým změnám teploty 

1. ÚVOD 

Některé průmyslové pece jsou v provozu po dlouhou dobu, mnohdy měsíce. Po odstavení se celá 

žárovzdorná vyzdívka nebo její značná část vybourá a postaví znovu. Určitá tepelná zařízení se však 

odstavují i několikrát denně, tzn. nepracují kontinuálně, např. vozokomorové pece. Žárovzdorné výrobky, 

které se osvědčují pro první skupinu pecí, se nemusí hodit pro skupinu druhou.  A právě citlivost 

žárovzdornin k vlivu prudkých teplotních změn je v mnoha případech faktorem řídícím použitelnost výrobku 

v podmínkách, kdy je vystaven náhlým a relativně velkým teplotním rázům. 

Důležitým předpokladem u žárobetonové vyzdívky je použití vhodného žárobetonu odolného proti náhlým 

změnám teploty. Žárobetony jsou odolné vůči teplotním šokům, pokud mají vysokou odolnost vůči vzniku 

trhlin a vysokou odolnost vůči šíření trhlin. 

Experimentální práce byly postaveny na hodnocení a srovnávání referenčního vzorku žárobetonu se 

žárobetonovými vzorky upravenými, do jejichž základního složení byly přidány heterogenizující přísady. 

Dané heterogenizující příměsi jsou látky, které mají jinou (větší či menší) teplotní roztažnost od základního 

referenčního vzorku, nebo v určité teplotní oblasti vykazují skokovou změnu roztažnosti. Důsledkem této 

heterogenizace struktury je vznik mikrotrhlin, což vede ke snížení modulu pružnosti a tím ke zvýšení 

odolnosti materiálu proti změnám teploty. Z důvodu zjištění, v jaké teplotní oblasti je daná mikropřísada 

funkční, byly zkoušky prováděny na tělesech vypálených na různou teplotu. V další etapě byly na vzorcích 

stanoveny i jiné běžně sledované parametry žárobetonů (mechanické vlastnosti, objemové změny). 

Receptury byly navrženy podle platných pravidel o žárobetonech.  

2. ODOLNOST PROTI NÁHLÝM ZMĚNÁM TEPLOTY 

Citlivost žárovzdorného materiálu ke změnám teploty je jednou z jeho hlavních vlastností. Příkladem může 

být značný vliv odolnosti proti změnám teploty u vyzdívek periodicky pracujících pecních zařízení. Jde o 

změny cyklické, tj. pravidelně se opakující. Čím je změna teploty rychlejší, tím odolává materiál hůře. 

Žárovzdorné materiály jsou v praxi často vystaveny silnému kolísání teploty (ohřevu, chlazení). Protože 

vyrovnávání teploty potřebuje vždy určitou dobu, vzniká během kolísání teploty uvnitř materiálu teplotní 
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gradient (teplotní rozdíl). Tento teplotní rozdíl má za následek rozdílné teplotní roztažnosti, což vede 

k mechanickým napětím v objemu zatěžovaného materiálu. Vznikající napětí může narušit strukturu výrobku. 

Velké nebezpečí vzniká u žárovzdorných materiálů při rychlém ochlazení. V tomto případě se jedná o pokles 

teploty ve směru ke středu výrobku v důsledku vzniku chladnějších vrstev na povrchu materiálu v místě styku 

s chladnějším okolím. Vnější část materiálu má potom snahu silně se smršťovat a tím se ocitá v tahovém 

napětí. Schopnost žárovzdorných materiálů odolávat tahovým napětím je velmi malá a snadno tak dochází 

ke vzniku trhlin.   

Opačný jev vzniká při rychlém ohřevu, zahřívání. V tomto případě má vnější vrstva materiálu vyšší teplotu 

oproti vrstvě vnitřní a tím se ocitá pod tlakovým napětím. K rozrušení materiálu při tomto zatížení dochází ve 

většině případů z důvodu vysokého smykového napětí ve vnějších vrstvách. Typickým znakem následku 

smykového napětí je odlupování drobných vrstev nebo oddělení větších částí materiálu. 

Odolnost proti teplotním změnám je tedy schopnost materiálu vzdorovat náhlým teplotním změnám bez 

porušení struktury. Zda křehké těleso odolá nebo neodolá při prudké změně teploty lomu, závisí pouze na 

tom, jestli odolá vznikajícím termickým napětím, příp. překročení hodnoty meze pevnosti a tím vyhnutí se 
plastické deformaci.    

Odolnost proti náhlým změnám teploty není možné vyjádřit jedinou fyzikální veličinou, neboť je souhrnem 

řady vlastností materiálu. Zásadní vliv na odolnost proti náhlým změnám teploty mají: fyzikální vlastnosti jako 

pevnost, teplotní roztažnost, tepelná vodivost, elastické vlastnosti jako roztažnost, vnější požadované 

podmínky jako velikost rozmezí teplot, rychlost změn teploty, tvar požadovaného výrobku podle velikosti a 

složitosti.    

Keramický materiál vydrží lépe změny teploty čím má vyšší pevnost a tepelnou, resp. teplotní vodivost, nižší 

modul pružnosti a koeficient teplotní roztažnosti a vhodnou zrnitost a mikropórovitou strukturu.  

3. METODIKA EXPERIMENTU, POUŽITÉ MIKROPŘÍSADY 

Vzorky na testování odolnosti proti náhlým změnám teploty byly připraveny z běžně používaných přísad. 

Testovaným žárobetonem, ze kterého byly připraveny zkušební směsi a zkušební tělesa, byl 

nízkocementový žárobeton na bázi objemově stabilního kameniva, kterým je pálený kaolín. 

U nízkocementových žárobetonů se především požaduje z hlediska požadavků užití a aplikace zvýšení 

odolnosti proti změnám teploty.  

Složení základního referenčního vzorku je uvedeno v Tab. 1. 

Tab. 1 Složení žárobetonové směsi A - srovnávací vzorek bez přísad 

Surovina Pálený 
kaolín  

Jemně mletý 
šamot 

Mikrosilika Komplexní 
přísada 

Reaktivní oxid 
hlinitý 

Hlinitanový 
cement 

Podíl 

(%) 
65 14 5 1 10 5 

 

Následně byly do základního složení referenční směsi A přidány heterogenizující přísady (3 hm. procenta) a 

byly připraveny upravené vzorky. Celkem bylo pro experimentální práce použito 8 druhů mikropřísad (jsou 
označeny jako B - I). V Tab. 2 je uvedeno označení vzorku, typ přísady a množství použité záměsové vody. 

Heterogenizující přísady byly vybrány s předpokladem, že budou kladným způsobem působit v základní 

zkušební směsi na její odolnost proti teplotním šokům. 
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Tab. 2 Označení vzorků B - I s jednotlivými přísadami 

Označení 
vzorku 

B C D E F G H I 

Typ přísady 
ZrO2 

nestabilizovaný 
Zirkonsilikát 

Křemičitý 
písek  

ZrO2 

stabilizovaný  
Rutil Grafit  Kyanit  Spinel 

Množství 
záměsové 
vody (ml) 

560 570 630 600 610 670 630 650 

 

Připravené vzorky A - I byly vypáleny na teploty 110, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1450 a 1500 °C ve 

vysokoteplotní superkanthalové elektrické peci s nárůstem teploty 5,5 °C za minutu. 

4. ZKOUŠKY A VYHODNOCENÍ 

Po vypálení na příslušné teploty byly jednotlivé vzorky testovány na běžně sledované parametry (zdánlivá 

pórovitost, objemová hmotnost, nasákavost, trvalé délkové změny), jejichž některé výsledky jsou shrnuty 
v Tab. 3. 

Pórovitost a objemová hmotnost jsou vlastnosti žárobetonů, které značně ovlivňují všechny pevnosti a také 

tepelné vlastnosti (tepelná vodivost), nepřímo tak na nich závisí i odolnost vůči teplotním šokům. 

Tab. 3 Objemová hmotnost a zdánlivá pórovitost u jednotlivých vzorků 

    
Označení vzorku 

  

   Teplota výpalu A B C D E F G H I 
Objemová 110°C 2323 2328 2310 2326 2309 2313 2195 2290 2308 
hmotnost 600°C 2302 2321 2279 2281 2266 2268 2146 2260 2290 
(kg/m3) 800°C 2296 2304 2295 2258 2314 2311 2123 2268 2283 

  1000°C 2291 2332 2293 2284 2284 2317 2099 2256 2282 

  1200°C 2312 2327 2334 2292 2312 2303 2101 2246 2307 

  1400°C 2282 2314 2281 2302 2310 2311 2101 2243 2321 

  1450°C 2345 2339 2347 2328 2364 2371 2131 2324 2364 

  1500°C 2372 2405 2377 2357 2412 2372 2164 2377 2432 
Zdánlivá 600°C 11,6 10,3 9,8 10,7 11,0 14,1 16,9 12,8 13,2 
pórovitost 800°C 11,2 10,5 8,9 9,8 10,2 11,0 18,1 12,1 12,9 

(%) 1000°C 11,7 11,0 10,6 10,8 11,5 11,2 18,8 13,3 13,2 

  1200°C 11,7 11,2 10,8 11,0 11,7 11,4 19,2 13,0 12,5 

  1400°C 11,1 10,9 10,8 10,0 11,2 9,9 18,2 12,3 11,6 

  1450°C 10,7 9,9 9,2 9,7 9,6 8,0 16,7 10,3 10,3 

  1500°C 9,1 7,6 7,5 7,4 6,3 6,0 14,7 7,8 6,9 

 

Z mechanických vlastností (pevnost v tahu a pevnost v tlaku) jsou s ohledem na časté požadavky a aplikaci 

užití žárobetonů v praxi uvedeny hodnoty při teplotách 1000, 1200 a 1400 °C. Porovnání naměřených 
hodnot u jednotlivých zkoumaných vzorků je možné vidět na Obr. 1 a  Obr. 2.  
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Obr. 1 Pevnost v tahu za ohybu u jednotlivých vzorků 

Vzorky s vyšší pevností v tahu za ohybu než má srovnávací vzorek A by měly lépe odolávat vzniku trhlin a 

tedy i náhlým teplotním šokům. K těmto patří při teplotě výpalu 1000 °C zkoumané směsi C a H, ostatní 

směsi dosáhly hodnot nižších.  Při 1200 °C bylo vyšších hodnot naměřeno u vzorků B, C, D, E a F. Vyšší 

hodnoty pevnosti v tahu než referenční vzorek vykázala při 1400 °C pouze směs D. Pro přehlednost jsou 
naměřené hodnoty uvedeny v Tab. 4. 

Tab. 4 Naměřené hodnoty pevnosti v tahu u jednotlivých vzorků 

Pevnost v tahu za ohybu (MPa) 

  Označení vzorku 
Teplota výpalu 

(°C) A B C D E F G H I 

1000  19,3 17,1 20,9 16,9 18,1 17,2 10,5 19,5 11,0 

1200  17,8 20,6 19,1 19,2 18,5 17,8 11,5 17,0 17,2 

1400  22,2 19,2 18,9 21,6 16,0 16,4 4,0 18,3 17,5 

 

Dále byly na zkoumaných vzorcích provedeny zkoušky pevnosti v tlaku. Vyšších hodnot při teplotě výpalu 

1000 °C dosáhly vzorky B, D a F, ostatní měly hodnoty nižší. Při 1200 °C a 1400 °C bylo vyšších hodnot 

naměřeno oproti referenčnímu vzorku u směsí B, C, D, E a F.  
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Obr. 2 Pevnost v tlaku za studena u jednotlivých vzorků 

Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty bylo provedeno dle DIN 51 068 Teil 1. Princip spočívá 

v ochlazování zkušebních těles, tvaru válečku 50x50 mm, z 950°C na 10 °C - 20 °C ponořením do studené 

vody. 

Zkušební tělesa byla prohřáta v sušárně při teplotě cca 110°C po dobu 30 minut a po jejich důkladném 

prohřátí vložena do pece vyhřáté na 950°C (Obr. 3). Teplota v peci nesměla po otevření a zavření dvířek 

klesnout pod 750°C. V průběhu 15 až 30 minut musela teplota v peci opět dosáhnout původních 950°C. Při 

této teplotě byla tělesa ponechána dalších 15 minut. 

 

Obr. 3 Zkušební tělesa v peci při zkoušce odolnosti proti náhlým změnám teploty 
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Po uplynulé době byla tělesa z pece vyjmuta a ponořena do vody o teplotě 10°C - 20°C, kde byla ponechána 

3 minuty. Následně byla vysušena v sušárně při teplotě cca 110°C a celý cyklus zopakován. 

Zkouška byla prováděna tak dlouho, dokud se těleso nerozpadlo na dva nebo více kusů, nebo dokud nebylo 

provedeno všech 30 cyklů. U těles vypálených na 1000 °C bylo v pokusu pokračováno do 235. cyklu. 

Při rozpadu tělesa byl počítán i cyklus, při kterém došlo k destrukci. Výstupem zkoušky bylo vizuální 

zhodnocení zkušebních vzorků.  

Výsledky zkoušky jsou shrnuty v Tab. 5. 

Tab. 5 Počet cyklů při rozpadu jednotlivých vzorků 

Počet cyklů při rozpadu vzorku u zkoušky odolnosti proti náhlým změnám teploty destruktivní metodou 

  Vzorek 
Teplota výpalu 

(°C) A B C D E F G H I 

1000  233 › 235 130 › 235 234 105 › 235 › 235 184 

1200  16 25 30 › 30 25 › 30 › 30 › 30 › 30 

1400  16 18 12 20 › 30 24 › 30 11 › 30 

 

Vlasové trhliny po obvodu zkušebních těles jsou způsobeny tahovými napětími na povrchu tělesa, která 

vznikají při prudkém zchlazení ve vodní lázni. Trhliny se nacházejí zhruba v polovině výšky tělesa, což se 

vysvětluje vzdáleností horkého středu od chladnějšího povrchu, kdy jedna polovina je právě nejkratší 
vzdálenost. Tyto trhliny vznikaly i na horní a dolní podstavě - viz Obr. 4. 

 

   

Obr. 4 Srovnávací vzorek A vypálený na 1400 °C při rozpadnutí po 16 cyklech 

5. ZÁVĚR 

Na základě teoretických znalostí existuje několik způsobů, jak zvýšit odolnost proti náhlým změnám teploty. 

Jedním z nich je snížení modulu pružnosti, což může být realizováno vytvářením mikrotrhlin vedoucí 

k heterogenizaci struktury. Zásadní technologickou možností je kombinace dvou chemicky koexistujících 

složek různého koeficientu teplotní roztažnosti. Zkoušky potvrdily vhodný postup při přípravě zkušebních 

žárobetonových směsí a těles pomocí přísad s rozdílnou teplotní roztažností.                                
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