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VNĚJŠÍ OKOLNOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJI ROZVOJ ČESKÉ METALURGIE  

Václav KAFKA 

RACIO & RACIO, Vnitřní 732, 735 14 Orlová, ČR, vaclav.kafka@upcmail.cz 

Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na posouzení vnějších podmínek, které vytvářejí předpoklady pro zdárný růst nebo 
naopak pro  retardaci  české metalurgie. První okolností pro  její  řádné  fungování  je  zajištění  trhů  a  jejich 
správné  fungování.  Druhou  je  obecné  zajištění  kvalifikovaných  pracovníků  na  všech  úrovních.  Následují 
bezesporu  vnější okolnosti,  které můžeme nazvat  „motivační  rámec“.  Tam  zařazujeme  psaná  a nepsaná 
vnější pravidla a vytvořené okolnosti, které vytvářejí podnikatelskému subjektu prostor pro  jeho pracovní 
aktivity.  Snad  za  poslední  oblast můžeme  označit  vnitřní  atmosféru  v příslušné  výrobní  jednotce  a  její 
reálnou technologii řízení.   

Klíčová slova: zajištění trhů, kvalifikovaní pracovníci, motivační rámec, technologie řízení 

1. VÝHLEDY V METALURGII 

V naznačení vnějších podmínek, které budou dávat směr naší metalurgii je třeba vyjít ze závěrů 23. brazilské 
ocelářské konference, která se uskutečnila koncem června 2012 v Sao Paulo[6].  

1.1 Dlouhodobé výhledy 

V Sao Paulu se sešlo 500 delegátů, což bylo o 300 méně, než v předchozím roce. Jde říci, že hlavní závěry 
konference byly: 

- dlouhodobá perspektiva pro ocelářství je pozitivní, 

- krátkodobá a střednědobá situace bude pro ocelářské společnosti "bohatá" na problémy. 

- budoucnost  ocelářského  průmyslu  bude  dána  růstem  populace,  dostupností  surovin,  a 
environmentální udržitelností. 

Konstatovalo se, že existuje korelace mezi růstem globálního hrubého domácího produktu (HDP) a výrobou 
surové oceli. Nicméně výroba oceli vykazuje nestejný růst mezi regiony.  

Průměrný  ekonomický  růst  v létech    2000‐2010  dosahoval  10,5 %  ročně  v  Číně,  3,7%  v  Jižní  a  Střední 
Americe, 2,7% v  regionu Asie‐Pacifik  (vyjma Číny), 1,6% v Nafta a 1,4% v Evropské unii. Pokud  jde o  růst 
populace, nárůst byl o 1,4% ročně v regionu Asie‐Pacifik, 1,3% v Jižní a ve Střední Americe, 1,0% v Nafta, 
0,6% v Číně a 0,4% v Evropské unii. 

Dostupnost surovin není propojena s růstem kapacit na výrobu oceli a stává se klíčovým faktorem. 

A jaká by měla být budoucnost? Očekávaný populační růst bude podporovat růst ocelářského průmyslu po 
značnou  dobu.  Světová  populace  bude  růst  až  do  r.  2050,  než  se  stabilizuje  okolo  9  miliard  lidí.  Za 
předpokladu, že globální spotřeba na hlavu bude stejná jako úrovně pozorované v Nafta a v Evropské unii 
během let 2005‐2011 a populace se bude rovnat 8 nebo 9 miliardám, globální poptávka po finální oceli by 
měla  dosáhnout  2.2  až  3.0 mld.  t  ročně.  Železná  ruda  bude  dlouhodobě  dostupná  ve  většině  hlavních 
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produkčních zemí. Klesá v ní však obsah železa. Prudce však klesají rezervy koksovatelného uhlí. Jeho nižší 
dostupnost by si mohla vynutit změnu v technologii, užívané u výroby oceli. 

Pokud  jde o environmentální problémy  je situace snad příznivější. Výroba železa a oceli v současné době 
odpovídá  za  6,5%  celkových  emisí CO

2
 na  světě. Budeme přesto  čelit  značným problémům  ve  snižování 

těchto emisí. Inovativní užití oceli však šetří šestkrát tolik CO
2
, než zapříčiňujeme výrobou oceli. 

Dotud  je to tedy pro metalurgii do značné míry příznivé. Na konferenci se dále opakovalo, že  iniciátorem 
rozvoje metalurgie bude Čína a to zejména její střední třída. 

Snad  je  třeba  dodat,  že  většina  presentací  na  této  konferenci  byla  pesimistická,  zvláště  z  hlediska 
krátkodobého období. Zdá se, že dobré časy jsou v tuto chvíli relativně daleko. 

1.2   Krátkodobé výhledy  

Nyní se podívejme na krátkodobější výhledy v Evropské unii  (EU)  [7]. Míra nezaměstnanosti v Eurozóně v 
září 2012 vzrostla na 11,6%,  je tedy o 1,1% vyšší oproti září 2011. Stejný trend může být konstatován pro 
EU27,  která  v  září  2012  vzrostla  na  10,6%.  Inflace  Eurozóny  dosáhla  v  září  2012  2,6 %,  tedy  více  proti 
průměrnému tempu růstu v předchozích měsících. Důvodem je růst cen energie a služeb. 

Při současném a očekávaném tempu růstu HDP v EU27 pro r. 2013 o cca 0,4% zůstává výhled pro pracovní 
trh  pesimistický. Nezaměstnanost  se  s  velkou  pravděpodobností  dále  během  r.  2013  zvýší  vzhledem  ke 
slabé  poptávce  po  pracovnících  v privátní  oblasti  a  vládou  snižovaným  pracovním místům  ve  veřejném 
sektoru  na  10,6  %.  Nicméně  inflace  by měla  klesnout  na  1,8  %.  Průmyslová  výroba  by měla  vzrůst  o 
zajímavých 0,5 %. 

V České republice  (ČR)  je predikce HDP pro  letošní rok také neradostná [8]. Pro doplnění uveďme, že v r. 
2011  jeho  růst  dosahoval  1,9 %.  Za  rok minulý  to  byla  již  ztráta  ve  výši  1,1 %. Odhad  růstu HDP  jako 
víceméně  komplexního  ukazatele  výkonnosti  našeho  hospodářství  pro  r.  2013 měl  zajímavý  vývoj.  Pro 
sestavení státního rozpočtu se pracovalo s 1% nárůstem. Předpokládaný růst se postupně snižoval na až 0,1 
% [8]. V polovině února 2013 byla jeho predikce dále snížena o 0,4 %. To by odpovídalo již poklesu o 0,3 %. 
Dodejme,  že pro příští  rok  (2014)  se předpokládá  růst HDP o 1,4%. Rok 2015 o 2,4% a  rok další o 2,6%. 
Bohužel  nelze  nepoznamenat,  že  tyto  predikce  bohužel  nejsou  podloženy  tak  zvanými  prorůstovými 
faktory. Kupříkladu silnými investicemi ve státním rozpočtu.  

Ukazatel  nezaměstnanosti  se  v ČR  však  v  r.  2013  zvýší  na  7,3  %.  Tedy  nárůst  oproti  r.  2012  o  0,4%. 
V následujícím roce by mělo dojít ještě k dalšímu nárůstu nezaměstnanosti – snad o 0,1%.  

Dosti znepokojivý  je vývoj počtu vyhlášených  firemních úpadků  (právnických s fyzických osob) – viz  [13] v 
ČR. Celkem jich bylo 3692. Zvýšení oproti r. 2011 činilo významných 46 %.  

Do jisté míry pozitivní by měl být výhled v míře inflace. Tam by mělo dojít letos ke snížení o 1,2% na 2,1%. I 
v r. následujícím by mělo dojít k jejímu poklesu. 

Snad zásadní otázkou, na kterou bychom se měli zaměřit je problém očekávané výše výroby oceli v letošním 
roce.  

1.3 Výhled výroby oceli 

V této  otázce  je  jak  se  zdá  dosti  jasno.  V Evropě  a  i  ve  světě  je  nadbytek  výrobních  kapacit.  Podle  [1] 
kapacity  evropského  ocelářského  průmyslu  převyšují  poptávku  o  45 mil.  t  a musejí  být  sníženy.  Tento 
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přebytek  činí minimálně  20%.  Podle  stejného  zdroje  by měly  být  některé  ocelárny  omezeny.  Uvádí  se 
ocelárna ArcelorMittal v Galati, Rumunsku, Fos‐sur‐Mer na jihu Francie, Ostrava v České republice a výroba 
dlouhých výrobků z uhlíkaté oceli ve Španělsku.  

Na základě této skutečnosti Evropská komise nyní směřuje k vytvoření akčního plánu pro ocelářský průmysl 
do poloviny r. 2013. Byl ustaven tým sestávající z výrobců a zástupců odborů, aby diskutoval o budoucnosti 
ocelářského průmyslu,  jeho problémech a o přípravě plánu akcí pro "renovovanou strategii EU na pomoc 
evropskému  ocelářskému  průmyslu  v řešení  dnešních  problémů".  Navrhuje  se  více  kooperace  napříč 
společnostmi,  kde  se  rivalové  ‐  výrobci  oceli  ‐  podílejí  na  určitých  výrobcích.  "Japonské  ocelárny  to 
prováděly celé roky, často  jako předzvěst k  fúzím", konstatuje „Brusel“. Dále uvádějí možnost, že dojde k 
určité redukci kapacit v Evropě utlumením zvýšených dovozů z Číny a také z Ruska, které je nyní ve WHO. 

Podobně nehýří optimismem ani Financial Times [2]. Konstatuje, že výhled v Evropě v ocelářství je „bledý“. 
Ratingová  agentura Moody's  varovala,  že  by  se  rentabilita  evropských  výrobců  oceli mohla  v roce  2013 
zhoršit, protože poptávka v tomto regionu klesá o další 2‐4 % a ceny jsou stále nízké. Předpovídá se, že se 
prodeje lehkých vozidel v r. 2013 sníží o další 2‐3%. To znamená, že nadbytek kapacit, na straně nabídky v 
evropské oceli,  je závažný. Poptávka po finální oceli v EU v období mezi r. 2007 až 2011 klesla asi o 23%. 
Moody's počítá s tím, že tento pokles by mohl být do konce roku 2012 téměř 27%. Uzavěrky kapacit  jsou 
omezeny a politicky obtížné  ‐  jak dosvědčuje  rozruch v  souvislosti  s plánem ArcelorMittalu  zavřít vysoké 
pece ve Francii. Výrobní základna v Evropě, okolo 210 mil. t,  je možná o 40% vyšší, než spotřeba. Provozy 
využívají kapacitu na méně než 70%.  

Francouzská  socialistická  vláda  ostře  zkritizovala  ArcelorMittal  [3]  a  jejího  vlastníka  Lakshmi Mittala  za 
rozhodnutí uzavřít dvě vysoké pece ve Florange. Výroba surové oceli v provozu Florange, který dodal ocel 
na  Eiffelovu  věž,  již  nadále  není  ekonomicky  životaschopná.  President  Francois  Hollande  presentoval 
Lakshmi Mittalovi [4] nutnost záchrany asi 600 pracovních míst ve francouzském provozu tohoto největšího 
světového výrobce oceli, a to vč. možnosti znárodnění [5]. Ministr průmyslu Francie Arnaud Montebourg, 
vyvolal rozruch poté, co 26.11. prohlásil, že "Mittala ve Francii dále nechceme". Lakshmi Mittal (62 let) žije 
v Londýně a je 41. nejbohatším mužem na světě s čistým jměním 17.1 mld. $. Dodejme, že Mittal oznámil 
nejnižší kvartální zisk za téměř 3 roky a snížil své dividendy pro r. 2013, aby ušetřil 1 mld. $. 

Finanční ztráty uvedené u f. Mittal nejsou v oblasti metalurgie ve světě zdaleka ojedinělé. U ThyssenKrupp 
[10]  po  rekordních  ztrátách  byly  poprvé  škrtnuty  dividendy.  Rekordní  ztráta  5 mld.  €  byla  příčinou,  že 
poprvé v historii firmy nebyly dividendy vyplaceny. Loni při ztrátě 2,8 mld. € byla vyplacena dividenda 0,45 
€/akcii. 

Na  závěr  snad  zajímavý pohled  raitingové agentury Moodys  [11]. Agentura Moodys  čeká v  roce 2013  již 
druhý rok pokračující pokles poptávky po oceli. Ziskovost ocelářů ve srovnání s rokem 2012 mírně poklesne, 
protože i ceny produkce zůstanou „pod tlakem“. Poptávka by mohla být o 2 až 4% nižší než v roce 2012 a to 
zejména kvůli „ochablosti“ hlavních zpracovatelů oceli ‐ stavebnictví, automobilů a průmyslových výrobků. 
K  tomu se připojuje vliv Číny.  Jen dva subjekty  jsou považovány za potenciálně úspěšné –  tím druhým  je 
region Ruska/SNS.  

1.4   Pokračující rozvoj výzkumu v průmyslu 

Zajímavé  informace  přicházejí  z Německa  ohledně  výzkumu  a  jeho  aplikací  v průmyslové  sféře  [9]. 
Průmyslový výzkum  i v dnešní době v Německu expanduje.  Jak počet podniků provádějících výzkum, tak  i 
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náklady na výzkum a vývoj a zaměstnanost v této oblasti se v uplynulých deseti  letech podstatně zvýšily. 
Podniky provádějící výzkum  jsou velkým přínosem  jak k  zajištění výroby  tak  i   zaměstnanosti v průmyslu. 
Celkově  dvě  třetiny  průmyslové  výroby  zajišťují  společnosti,  které  se  významně  podílejí  na  výzkumu  ve 
svém  oboru.  A  zaměstnávají  59  %  zaměstnanců.  Podniky  provádějící  výzkum  jsou  zpravidla  podstatně 
produktivnější než firmy, které se výzkumem nezabývají. V roce 2010 činil jejich náskok v produktivitě práce 
– měřeno tvorbou hodnoty na hlavu – 57 %. V roce 2010 bylo 3,7 % nákladů na výzkum a vývoj financováno 
státem.  

Zde by neměla ujít naší pozornosti skutečnost [3], že během uplynulých 10 let ocelářský průmysl zredukoval 
hmotnost vozidel  svými  inovacemi o neuvěřitelných 35%. Klade  se  správná otázka,  co budeme  schopeni 
poskytnout v příštích 10 letech. 

Na závěr této části  je třeba připomenout, že Voestalpine slavila 60  let LD procesu [12]. Tehdy 9. prosince 
1949 bylo přijato průkopnické rozhodnutí v Linci o vybudování ocelárny, založené na zcela nové technologii 
Linz‐Donawitz  procesu  (LD  proces).  O  tři  roky  později,  27.11.1952  byla  tímto  procesem  vyrobena  ocel 
poprvé  na  světě.  Bylo  to  na  místě  současného  ústředí  Voestalpine  AG.  Následovala  druhá  ocelárna, 
otevřená  22.5.1953  v  Donawitzu.  Idea  LD  procesu  v  Linci  a  v  Donawitzu  byla  jedním  z  průkopnických 
objevů, které před 60  lety změnily celý ocelářský průmysl a umožnily  jeho  rozvoj. Tento vynález umožnil 
vyrábět  podstatně  více  oceli,  lepší  kvality,  za  kratší  dobu  a  hospodárněji.  LD  proces  byl  jedním  z 
nejvýznamnějších průmyslových objevů  století, který    způsobil převrat v globálním ocelářském průmyslu. 
Dnes se více než 2/3 oceli ve světě vyrábí s využitím LD procesu.  

Dále je třeba se zamyslet nad reálnými možnostmi české metalurgie v současné době. 

2.   MOŽNOSTI JAK MŮŽE REAGOVAT ČESKÁ METALURGIE NA VNĚJŠÍ PODMÍNKY 

Nejprve se zaměříme na již dříve naznačená aspekty, které v průmyslové praxi přetrvávají. 

2.1    Které aspekty v průmyslové praxi přetrvávají 

Prvním je v odborné a i v laické veřejnosti dlouhodobě diskutovaná nutnost rekonstrukce stávajícího tržního 
systému. 

2.1.1   Možnosti vylepšení stávajícího tržního systému 

Prvním  a  zásadním  je  „nutnost  vylepšení  stávajícího  tržního  systému“. Nejpřesněji  tuto  ideu  formuloval 
Martin Wolf, hlavní komentátor  listu Financial   Times /14/. Vychází z představy, že „bohatství plodí moc, 
která  je  při  volné  soutěži  zneužívána  bohatými, mocnými  a  zkorumpovanými  podvádějícími  silami  šedé 
ekonomiky. Morálka  a  poctivost  se  vytratily.“.  Uvádí,  že  rovnováhu  nezařídila  „neviditelná  ruka  trhu“. 
Nápravu vidí v „regeneraci  tržního hospodářského systému zejména v soustavě  instrumentů  jeho  řízení a 
regulace“. Zcela zásadně se staví ke dvěma základním atributům hospodářství a sice k finančnímu systému a 
vlastní ekonomice. Uvádí,  že na  současné krizi  se  rozhodující měrou podílel  finanční  systém. Ten  je nyní 
bohužel ekonomice nadřazený. A to jistě není v pořádku. Pouze výrobně ekonomická základna plodí plodné 
statky  a  sociální  hodnoty  pro  uspokojování  lidských  potřeb.  Již  před  tisíci  léty  upozorňoval  Seneka,  že 
„peníze ještě nikoho šťastným neučinily“. 

Wolf konstatuje, že u  finančních ústavů se nahromadil neuvěřitelně vysoký kapitál,  ten  je  třeba uvolnit a 
levně vrátit do ekonomiky. Dále doporučuje v reakci na protestní hnutí „Okupujte Wall Street“ – musí se 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

11 

změnit systém peněžního přerozdělování od úspěšných k těm méně úspěšným, dětem a seniorům. Dále se 
musí změnit samotné kriterium úspěšnosti. To by mělo být podle guru amerického managementu Kotlera 
(viz jeho dílo Chaotika) „vedle profitability, smysluplnost práce, udržitelný rozvoj, firemní kultura a zejména 
poctivá, produktivní a tvořivá práce lidí. 

Tato  záležitost  je  závažnější  než  se  obecně  domníváme.  Papež  Benedikt  XVI.  to  dokonce  pojmenoval 
v novoročním poselství /16/ „kořenem zla je……..převaha sobeckého a  individualistického uvažování, které 
se rovněž projevuje v neregulovaném kapitalismu a různých formách terorismu a kriminality“. 

2.1.2   Problémy v řízení firem managementem /15/ 

Bohužel  se  ne  ojediněle  stále  ještě  setkáváme  doslovně  s amatérským  přístupem  k řízení  zejména  u 
menších  výrobních  jednotek. Amatérský  přístup  se  projevuje  v nerespektování  základních  pravidel  řízení 
společností,  obrovskou  improvizací  a  přiklánění  se  doslovně  k nezdravé a  neodůvodněné  „operativě“. 
Společnost  někdy  dokonce  nepracuje  ani  s finančním  plánem  (pokud  ho má  sestavený,  tak  pouze  jako 
„doklad“  pro  banky).  Obvykle  nemá  ani  formálně  zpracován  strategický  plán  atd.  Košturiak  tento  stav 
nazývá „taková normální česká firma“. Bohužel výskyt těchto přístupů v ČR není ojedinělý. 

Dále  jsme upozorňovali na druhý závažný problém, který se nazývá “riziko manažerské neodpovědnosti“. 
„Najatý“ manažer v některých případech bohužel neřídí podnik k jeho dlouhodobé a stabilní prosperitě, ale 
k rychlému plnění kritérií  ziskovosti.  Jeho  snahou  je, aby plnil  zejména podmínky bonusových přístupů  a 
znásoboval  si  příjmy.  Jako  jisté  překvapení  jsme  konstatovali,  že  uspokojování  potřeby  a  požadavků 
zaměstnanců stojí na žebříčku jejich priorit až na posledním místě.  Za velmi důležitou prioritu to považuje 
pouze  37 %  dotazovaných manažérů.  Toto  vyjádření manažérů  si  zaslouží  skutečně  vážné  zamyšlení.  Je 
třeba podle Součka jednoznačně konstatovat „Podnik není strojem na vydělávání peněz. Dodržujme heslo: 
Balance between Profit and Care, tzn. musíme vytvářet zisk, ale také pečovat o lidi – jinak řečeno víme, že 
kdybychom neměli jedno, neměli bychom ani druhé“. Jistě se shodneme, že přístup k zaměstnancům by se 
měl zásadně změnit. Problematické je také u dotazovaných manažerů „čerpání z aktuálních poznatků vědy 
a výzkumu“. Mají pocit, že se jím nedaří v dostatečné míře využívat výsledky výzkumu a vývoje v ČR. Téměř 
dvě  třetiny  jsou  názoru,  že  česká  věda  a  výzkum  neprodukuje  dostatek  tvůrčích myšlenek,  které  jsou 
aplikovatelné v jejich oboru.  

K této oblasti se dále objevuje silná kritika v odměňování manažérů  [17]. Velice se kritizuje souběh  jejich 
různých funkcí, nevypověditelné smlouvy, „zlaté padáky“ a někdy nízká nebo žádná vazba na dlouhodobou 
prosperitu firmy.  

2.1.3 Přetrvávající nízká vazba na průběžné řízení nákladové náročnosti výrobních procesů 

V této oblasti byly udělány  skutečně  jen dílčí  kroky.  Souvisí  to  s přístupem managementu  a  samozřejmě 
s odpovídající rozsáhlou osvětou u všech pracovníků každé společnosti.  

Máme‐li  skutečný  zájem  ve  své  společnosti pracovat  s minimální nákladovou náročností,  tak musíme do 
tohoto úsilí zahrnout doslovně všechny pracovníky.  Je podrobně rozpracován a ověřen systém „vytváření 
ekonomického  povědomí  v metalurgii“  ‐  kupř.  [21].  Tento  systém  je  rozdělen  do  sedmi  relativně 
samostatných oblastí.  

1. Pracovník nepracuje s hmotou, časem atd., ale s hodnotou. 

2. Nezbytnost osvojení si vybraných ekonomických (nákladových) pojmů. 
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3. Zvládnutí metod stanovení nákladové náročnosti v provoze. 

4. Seznámení s vybranými opatřeními vedoucími k nákladové redukci. 

5. Osvojení si metod řízení nákladové spotřeby v metalurgii.  

6. Seznámení s problémy ve svém oboru. 

7. Znalost základních informací o stavu a záměrech společnosti. 

Při  seznamování  osazenstva  provozu  se  zásadami  ekonomického  povědomí  musíme  volit  stupeň 
vysvětlování a příklady doslovně odpovídající stupni vzdělání a pracovní pozici příslušných pracovníků. Jsou‐
li  to  pracovníci  na  pozici  pomocníků  s  pouze  základním  vzděláním  pak  se  jim  při  vysvětlování musíme 
ppřizpůsobit.  A  zkušenosti  v třinecké  slévárně  u  134  slévačů  jednoznačně  prokázaly,  že  tato  cesta  je 
schůdná. Aby se ale jejich získané informace „převedly“ do práce s maximální úspornosti musí být v provoze 
zajištěna  hmotná,  ale  zejména  morální  zainteresovanost  pracovníků.  Bez  toho  to  nejde.  Stejně  tak 
nemůžeme  očekávat,  že  pracovníci  se  budou  ochotni  do  tohoto  procesu  zapojit  ve  společnosti,  kde 
nepanují  základní  pravidla  poctivosti  a morálního  jednání.  Pracovníci musí  prostě  svému managementu 
věřit. 

Tedy  na  co  by  se měly  v současné  etapě  svého  rozvoje  soustředit metalurgické  společnosti  jsou  jejich 
pracovníci. 

2.2   Pracovníci jednotlivých společností jsou největším kapitálem 

Někomu se může zdát název této statě jako otřepaná fráze možná z doby ještě před sametovou revolucí.  

Vyjděme  zjednodušeně  z toho,  že  pracujeme  pouze  s pracovníky,  které  máme  ve  své  ocelárně  nebo 
slévárně.  Položme  si  v prvé  řadě  otázku  jak  jsou  tito  zaměstnanci  angažovaní.  Víme,  že  neangažovaní 
pracovníci opouštějí  firmu  s pravděpodobností o  85 %  vyšší než  angažovaní  [18]. Dále,  že  angažovanost 
pracovníků  rozhoduje  z 50  %  o  kvalitě  služeb  zákazníkům.  Na  druhou  stranu  neangažovaní  způsobují 
mnohem více pracovních úrazů než angažovaní. Dodejme,  že  finanční ocenění  jistě hraje u  zaměstnanců 
výraznou roli. Je však prokázáno, že základem angažovanosti*/ nejsou pouze peníze, ale osobní faktory. A ty 
přece můžeme do  značné míry ovlivňovat! A  slovo do vlastních  řad –  je  správné hovořit o pracovnících? 
Vždyť  to  jsou  podle  Tomáše  Bati,  Lee  Iacoccy  a  Jacka Welche  přece  naší  spolupracovníci!  Již  správné 
oslovení naších zaměstnanců je východiskem pro jejich angažovanost!  

V posledním  období  se  zcela  logicky  uvádí,  že  hlavním  motorem  ekonomického  růstu  se  stává  lidský 
potenciál  /19/. Tento  trend bude  zcela  zásadní pro nadcházející období 5 až 10  let. Hovoří  se o  tom,  že 
podniky  budou muset  svoji  stávající  strategii  upravit  o  strategii  talentů. Gallupův  ústav  vyčíslil  škody  ze 
snížené angažovanosti a vnitřní výpovědi za r. 2009 v německé ekonomice na 90 až 120 miliard Є. To činí při 
jistém zjednodušení dva až tři státní roční rozpočty ČR.  

Budeme  tedy  hledat  optimální  pracovní  zařazení  u  všech  svých  spolupracovníků.  Představme  si  velice 
zjednodušeně příklad  fotbalového družstva.  To  je  tvořeno útočníky,  záložníky, obránci  a brankářem. Ale 
nezapomeňme, že tam musí být i šatnář, stejně tak jako organizační vedoucí, nebo uklízečka a samozřejmě i 
trenér, maskot a i majitel klubu. A my musíme tedy velice trpělivě a pečlivě hledat, kdo z členů našeho týmu 
se  na  tu  nebo  jinou  pracovní  pozici  optimálně  hodí.  Údajně  každý  člověk  je  nadán minimálně  jedním 
mimořádným talentem /20/. Že  jej neumíme odhalit a  jsme doslovně na situaci nepřipraveni  je nabíledni. 
Navíc dnešní, turbulentní doba nějakému důslednému a systematickému hledačství talentů příliš nepřeje. A 
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pak pokud není talent patrný na první pohled tak „vyšumí naprázdno“. A následně se  jeho nositel řečeno 
s Lionem Feuchtwangerem „v nebi sešel s těmi, kteří stejně jako on, promarnili zemi“. A bohužel podle toho 
jak se věnujeme hledání talentů bude těch, „kteří promarnili zemi“ přibývat geometrickou řadou.  

Je pravdou, že každý z nás máme neoddiskutovatelnou odpovědnost za to jak využijeme schopností, kterou 
jsme dostali do vínku. Ale  jednou z odpovědností vedoucích pracovníků  je    talentu pomoci „dát nohu do 
třmenu“. A velice se obáváme, že zatím  jsme mnoha talentům nohu do třmenu nepomohli dát. Ale vždyť 
tuto „činnost“ máme plně ve svých rukou! Nikdo jiný ji za nás nemůže udělat! 

Nicméně trvalou platnost má Napoleonova zásada „nejsou špatní vojáci, jsou špatní důstojníci“! 
*/Doporučení /18/ pro to, aby se lidé v práci angažovali: 

1.   Naslouchejme spolupracovníkům (ptejme se jich). 

2.   Stanovme jasná očekávání (žádná nejasná prohlášení o politice a strategii firmy). 

3.   Dejme spolupracovníkům pocit důležitosti (zcela dominantní faktor). 

4.   Vytvořme spolupracovníkům příležitosti pro osobní růst (velká stimulace). 

5.   Podporujme dobré vztahy mezi  lidmi v kolektivech  (bez dobrých vztahů v kolektivech nemohou být 
dobré vztahy ve firmě). 

6.   Poskytujme spolupracovníkům pravidelně zpětnou vazbu (pozitivní zpětná vazba k negativní má být 
5:1). 

7.   Oslavujme a odměňujme úspěchy (stanovme postupné cíle a ty oslavme a odměňme).  

8.   Uskutečněme  posun  z  „firmy“  na  „naši  firmu“  (snažme  se,  aby  naši  spolupracovnici  se  cítili  jako 
partneři  
při rozhodování a sdílení firemních úspěchů a neúspěchů).  
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Abstrakt 

Na experimentálních odlitcích se sledoval výskyt lasturových lomů v závislosti na obsahu hliníku v  rozmezí 
koncentrací 0,015 až 0,098%, obsahu dusíku od 0,0110 do 0,0210% a modulu odlitku 8,3 až 39,9 cm. Výskyt 
lasturových  lomů byl sledován na  lomových plochách zkušebních tyčí po statické zkoušce  tahem. Lomová 
plocha byla hodnocena  jednak prostým okem  jednak na elektronovém mikroskopu. Sledovány byly vzorky 
odlité  z ocelí dezoxidované Al, Al+Zr  a Al+Ti. Dále byl  sledován  vliv doby  tuhnutí  jednotlivých  vzorků na 
výskyt  lasturových  lomů. Bylo zjištěno, že vedle obsahu dusíku a hliníku nemá na výskyt  lasturových  lomů 
vliv  přítomnost  dalšího  denitridačního  prvku.  Denitridační  prvky  vedly  u  zkoumaných  vzorků  ke  vzniku 
vměstků  IV.  typu  a  významně  tak  snižovaly  mechanické  vlastnosti  oceli.  Doporučovaná  přísada 
denitridačních prvků se u sledovaných odlitků příznivě neprojevila. 

Klíčová slova: Ocelový odlitek, lasturový lom, dezoxidace, městky, slévárenské vady. 

1. ÚVOD 

Lasturové  lomy  představují  závažnou  vadu  při  výrobě masivních  odlitků  a  významně  snižují mechanické 
vlastnosti  oceli. Vedle  lasturových  lomů  se  nepříznivě  projevují  na  jakosti  ocelových  odlitků  slévárenské 
vady  typu  mikroředin,  segregace  zejména  síry  a  uhlíku  a  nevhodná  morfologie  vměstků.  Přítomnost 
lasturových  lomů  se  projevuje  nízkoenergetickým  interkrystalickým  porušením.  K zabránění  vzniku 
lasturových lomů se doporučuje vázat dusík na prvky s vysokou afinitou k dusíku [1,2]. Snížení rizika vzniku 
lasturových lomů je možné dosáhnout použitím vhodného tepelného zpracování [3]. Ve velkých tloušťkách 
masivních odlitků se však přítomnost uvedených prvků projevuje výskytem velkého množství vměstků  IV. 
typu. V případě většího rozsahu segregace prvků během tuhnutí může docházet ke vzniku vycezenin [4,5]. 
Rovněž přítomnost mikroředin  způsobuje  snížení mechanických  vlastností oceli. Přítomnost mikroředin a 
makrovměstků  IV. typu zesiluje negativní působení  lasturových  lomů na vlastnosti oceli. Vměstky  IV. typu 
nabývají  v masivních odlitcích  v místech  s dobou  tuhnutí  řádově desítky hodin makroskopické  velikosti  a 
jsou spolu s mikroředinami příčinou křehkého porušeni ve svém okolí. Dřívější práce ukázaly, že použití Zr a 
Ti i na spodní hranici doporučených koncentrací jsou z hlediska vlastností masivních odlitků škodlivé [6]. Lze 
doporučit pouze dezoxidaci hliníkem bez dalších denitridačních přísad a to v koncentracích, při kterých se 
nitrid hliníku nevylučuje způsobem, při které se tvoří  lasturové  lomy. Pro snížení rizika vzniku  lasturových 
lomů  je vhodné  i v co největší míře snížit  i obsah dusíku v oceli. Obsah dusíku v oceli  je možné v případě 
použití  vakuové  metalurgie  snížit  až  na  polovinu  [7,8].  V případě  nižšího  obsahu  dusíku  i  hliníku  ve 
vakuované tavbě nemusí dojít ke vzniku lasturových lomů ani v segregaci nejvíce ovlivněném kovu v tepelné 
ose masivního odlitku.   
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2. DEGRADACE MATERIÁLU U MASIVNÍCH ODLITKŮ 

Degradace materiálu byla sledována na mechanických vlastnostech při statické zkoušce v tahu. Vzorky na 
zkoušku  v tahu byly odebrány  z experimentálních odlitků.  Experimentální odlitky byly  ve  tvaru  krychle o 
hraně 500 mm a 750 mm. Odlitku měly modul 8,3 až 13,2  cm. Odlitky  jsou popsány  v literatuře  [9]. Na 
experimentálních odlitcích byl  zkoumán  různý postup dezoxidace na  vlastnosti oceli. Vady matriálu byly 
vyvolány záměrně vysokým obsahem hliníku a neusměrněným tuhnutím v odlitku. K výzkumu byla použita 
nejběžněji vyráběná ocel na odlitky  s obsahem C ~ 0,20%, Mn ~ 1,20% a Si ~ 0,40%. Ocel byla vyráběna 
jednak  na  obloukové  peci  bez  zpracování  na  zařízení  sekundární  metalurgie,  jednak  byla  ocel  dále 
zpracovávána na pánvové peci, případně na pánvové peci s následujícím zpracování ve vakuu (VD). Celkem 
bylo odlito 28 odlitků. Degradace materiálu byla sledována v u odlitků ve tvaru krychle tepelné ose po výšce 
odlitku. 

Dále byly sledovány vlastnosti oceli v spodní části nálitku o průměru 1800 mm [10] nálitku ve tvaru prstence 
o průměru cca 8m a tloušťce stěny 600 mm [11]. V obou případech bylo zjištěno usměrněné tuhnutí a ocel 
byla  po  roztavení,  oduhličení  a  odfosfoření  zpracována  na  zařízení  sekundární metalurgie  (LF  +  VD).  U 
nálitků  se  sledovala  degradace  v  nálitku  200  mm  nad  odlitkem  a  od  povrchu  odlitku  k tepelné  ose. 
K degradaci vlastnosti přispívaly zejména následující vady oceli: 

- Řediny a mikrořediny. 

- Vměstky nevhodné morfologie. 

- Segregace. 

- Lasturové lomy. 

Pro  srovnatelnost  jednotlivých měření mechanických hodnot byl  zaveden koeficient degradace, který byl 
definován  jako poměr hodnoty měřené na přilité  zkoušce o  tloušťce 80 mm nebo na vzorku odebraném 
v jedné desetině tloušťky stěny k hodnotě naměřené ve sledovaném místě. U nálitků byla  jako referenční 
hodnota použita hodnota z místa, 20 mm od povrchu nálitku. 

2.1  Řediny a mikrořediny 

Za mikrořediny byly považovány dutiny  vzniklé nedostatečný dosazováním materiálu o  rozměru menším 
než 300 µm. Ve zkušebních  tyčích byly nalezeny  řediny o velikosti až 2000 µm. V okolí  ředin  i mikroředin 
docházelo k štěpnému porušení materiálu.  

 
 

Obr. 1 Štěpné porušení kolem řediny  Obr. 2 Detail řediny 
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Obr. 3 Morfologie štěpného porušení  Obr. 4 Morfologie tvárného porušení 

Oblast  štěpného porušení na  lomové ploše měla  tvar  kruhu  kolem  řediny  (mikrořediny).  Průměr oblasti 
štěpného porušení koreloval s velikostí vady. Příklad oblastí se štěpným porušením v okolí ředin je uvedena 
na obr. 1. Ve středu vzorku se kolem mikroředin se vyskytovaly plochy štěpného o průměru cca 300 µm. Na 
obr. 2  je uveden detail  řediny  s největším  rozměrem cca 1500 označené na obr. 1  rámečkem. Charakter 
štěpného porušení na výše uvedených obrázcích je uveden na obr. 3. Charakter tvárného porušení, které se 
vyskytovalo na ostatní lomové ploše, je uveden na obr. 4. Řediny a mikrořediny zvyšovaly plochu štěpného 
porušení a tím i snižovaly plastické vlastnosti materiálu. 

2.2  Vměstky nevhodné morfologie 

Kombinovaná dezoxidace hliníkem a dalším silným dezoxidačním prvkem vedla ke vzniku sulfidů IV. typu a 
následně k poklesu mechanických hodnot. Přísada Zr, Ce (La), Mg vedla  i při doporučených koncentracích 
pro masivní  odlitky  ke  vzniku  velkých  vměstků  IV.  typu  a  to  často  o  velikosti  několika  set mikrometrů. 
Příklad vměstků IV. typu na lomové ploše je uveden na obr. 5. Také v okolí vměstků IV. typu se vyskytovaly 
kruhové oblasti se štěpným  lomem. Detail vměstku  IV.  typu na  lomové ploše  je uveden na obr. 6. Kolem 
vměstku  byla  pozorována  oblast  se  štěpným  lomem.  Vyjma  vměstků  IV.  typu  se  na  lomové  ploše 
vyskytovaly  i  vměstky  II,  typu  s rozměrem  až  několika  set  mikrometrů.  Tyto  vměstky  se  vyskytovaly 
v místech makrosegregací, tedy zejména v podnálitkové oblasti.  

  

Obr. 5 Vměstky IV. typu na lomové ploše  Obr. 6 Detail vměstku IV. typu 
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Obr. 7 Velký sulfid na lomové ploše  Obr. 8 Velký kulovitý oxid a sulfid Ca 

Příklad vměstku II. typu je prostorově zachycen na obr. 7, na výbrusu by se jevil jako sulfid II. typu. Kolem 
sulfidu je možné pozorovat interkrystalické nízkoenergetické porušení. Velké sulfidy v oblasti krčku odlitku 
působily při odstraňování nálitků plamenem  jako  iniciátory vzniku prasklin. U ocelí dezoxidovaných Al  se 
vměstky  IV. typu nevyskytovaly.  I při nízké koncentraci Ca cca 10 ppm se v oceli vylučovaly velké kulovité 
oxidy,  které  je možné  zařadit  do  typu  Ib. Na  obr.  8  je  uveden  příklad  velkého  kulovitého  oxidu  v oceli 
s obsahem  celkového hliníku 0,016% a  celkového  vápníku 20 ppm. Kolem  kulovitých  vměstků docházelo 
k tvárnému  porušení.  Kulovité  vměstky  byly  na  bázi  Al‐Ca‐O‐S.  Při  nízkých  koncentracích  hliníku  se 
v kulovitých  oxidech  vyskytoval  i  křemík.  Při  použití  silných  dezoxidačních  prvků  jako  Zr,  Ce  (La)  se 
vyskytovaly vměstky IV. typu i v případech kdy obsah hliníku byl nižší než 0,025%.  

2.3  Segregace 

U  ocelí  s obsahem  síry  0,007  až  0,012  %  se  vyskytovaly  v místech  posledního  tuhnutí  odlitku  oblasti 
makrosegregace,  které  se  na metalografických  výbrusech  jevily  jako  oblasti  o  rozměrech  v jednotkách 
milimetrů,  kde  se  vyskytovalo  velké množství  sulfidů.  Síra  byla  vyloučena  jako  sulfid MnS.  S rostoucím 
obsahem vápníku přibývala vazba síry na vápník a ubývalo sulfidů manganu. Současně se měnila morfologie 
sulfidů z II. typu na typ Ib. Sulfidy o složení MnS se vylučovaly jako obálky kolem kulovitých oxidů. Přísada 
KVZ vedla k vyloučení kyslíku i síry jako vměstky Ib., ale současně i při koncentracích pod 0,0150% vznikaly 
vměstky  IV.  typu,  které  významně  ovlivňovaly  mechanické  hodnoty.  Po  přidání  KVZ  do  dutiny  formy 
nastávalo  ve  formě  intenzivní  odsíření.  Obsah  síry  klesal  z cca  0,010 %  i  pod  0,002 %.  Přísada  KVZ  se 
projevila  významně na potlačení makrosegregací  ale masivní  výskyt  vměstků  IV.  typy  se na  vlastnostech 
oceli projevil nepříznivě. 

2.4  Lasturové lomy 

Lasturové lomy se vyskytovaly ve všech případech v masivních odlitcích při obsahu Al vyšším než 0,050 % a 
obsahu  N  vyšším  než  100  ppm.  Lasturový  lom  probíhá  jako  interkrystalické  nízkoenergetické  porušení 
s charakteristickými fazetami. Příklad  lasturového  lomu  je na obr. 9.   Na fazetách byla zjištěna přítomnost 
hliníku  a  dusíku  v atomárních  koncentracích  cca  50%  Al  a  50%  N.  Při  vysokém  obsahu  Al  bylo možné 
pozorovat  linie  nitridů  hliníku  na  lomové  ploše  i  při malém  zvětšení  (obr.  10).  U  ocelí  dezoxidovaných 
hliníkem a dalším prvkem s vysokou afinitou ke kyslíku a k dusíku (Zr, Ce, Mg) byly na fazetách zjištěny ve 
všech případech nitridy hliníku. Také v případě přísady Ti byl na  lasturových  lomech pozorován  jen nitrid 
hliníku. Nitridy titanu byly vyloučeny jako jednotlivé částice mimo fazety lasturového lomu. 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

19 

  

Obr. 9 Lasturový lom s AlN zv. 5000x  Obr. 10 Linie nitridů hliníku na zv. 102x 

3. PODMÍNKY PRO VZNIK LASTUROVÝCH LOMŮ 

Dezoxidační prvky současně reagují s dusíkem. Pro vzniku nitridů v tekuté fázi a pevné fázi se předpokládaly 
následujících rovnice: 

[ ] [ ] AlNNAl →+                       (1) 

[ ] [ ] ZrNNZr →+                       (2) 

[ ] [ ] TiNNTi →+                       (3) 

Termodynamická  data  pro  výpočet  rovnováhy  v  rovnici  (1)  až  (3)  pro  oblast  austenitu  byla  převzata 
z literatury  [12].  V tab.  1  jsou  uvedeny  rovnovážné  koncentrace mezi  dusíkem  a  hliníkem,  zirkoniem  a 
titanem.  Pro  obsah  dusíku  jsou  zvoleny  dvě  hladiny  a  to  0,008  a  0,0012%.  Jak  vyplývá  z hodnot 
rovnovážných koncentrací uvedených v tab. 1, je za uvedených podmínek tvorba nitridu dusíku v austenitu 
možná již při koncentracích hliníku 0,0021% případně 0,0014 %. Při koncentraci hliníku v oceli 0,020% může 
hliník vázat stechiometricky až 104 ppm dusíku. Nejvyšší afinitu k dusíku při teplotě 910 °C vykazuje titan. 
Titan a zirkonium mohou při teplotě 910 °C z hlediska termodynamické rovnováhy reagovat s dusíkem již ve 
stopových koncentracích.  

Tab. °1 Rovnováha mezi Al, Zr, Ti a dusíkem při T = 1183 K 

Teplotní  závislost  termodynamické 
rovnováhy mezi dusíkem a hliníkem je 
uvedena na obr. 11. Nitridy hliníku se 
mohou  za  sledovaných  podmínek 

vylučovat z austenitu až při teplotách pod 1200 °C, při koncentraci hliníku 0,02% až pod teplotou 1100 °C. 
Z hlediska termodynamické rovnováhy je nutné očekávat, že se nitridy hliníku budou v oceli dezoxidované 
hliníkem vylučovat i při nejnižších koncentracích hliníku a dusíku, které se v ocelových odlitcích vyskytují. 

Na rozdíl od podmínek panujících v tekuté oceli, budou v oblasti austenitu vylučování nitridů ovlivňovat více 
kinetické  podmínky  než  podmínky  termodynamické.  Důležitým  vlivem  bude  difuzní  schopnost  atomů 
jednotlivých prvků, která  závisí na velikosti atomů. Dusík má nejmenší velikost atomu a proto bude  jeho 
difuzní  rychlost  největší,  atomy  hliníku  jsou  větší,  titanu  ještě  větší  než  hliníku  a  atomy  zirkonia  jsou 
z uvedených  prvků  největší.  Při  teplotách  pod  1300  °C  je  při koncentraci  0,03  %  zirkonia  rovnovážná 
koncentrace  dusíku  nižší  než  1  ppm.  Stejný  závěr  platí  pro  rovnovážnou  koncentraci  dusíku  s titanem. 

Me hmot. % N hmot. % Me hmot. % N hmot. % Me 

Al 0,008 0,0021 0,012 0,0014 
Zr 0,008 1,97E‐07 0,012 1,31E‐07 
Ti 0,008 1,55E‐07 0,012 1,04E‐07
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S ohledem na afinitu zirkonia ke kyslíku  lze očekávat, že koncentrace aktivního zirkonia v oceli po přísadě 
0,03% Zr mohou být velmi nízké a zirkonia pro reakci s dusíkem je pak nedostatek. Teoreticky může 0,03% 
Zr vázat jen 46 ppm dusíku. U všech sledovaných odlitků nebyly nitridy zirkonia nalezeny nebo jejich výskyt 
byl jen sporadický. 

Titan se reakce s kyslíkem ve sledovaných 
odlitcích nezúčastnil a  i při koncentracích 
titanu  pod  0,009 %  byly  nalezeny  četné 
nitridy  titanu.  Nejvyšší  zjištěný  obsah 
titanu ve sledovaných odlitcích činil 0,016 
%.  Této  koncentraci  odpovídá  při 
vylučování nitridu titanu TiN koncentrace 
dusíku 46 ppm.  

 

 

Obr. 11 Závislost rovnovážných koncentrací Al a N na teplotě 

U odlitků s obsahem hliníku nad 0,055% nezbránila přísada zirkonia ani titanu vzniku rozsáhlých lasturových 
lomů. Naopak přísada uvedených prvků vedla ke vzniku velkých vměstků VI.  typu a k poklesu plastických 
vlastností a houževnatosti oceli. 

4. VLIV OBSAHU HLINÍKU, DUSÍKU A DOBY TUHNUTÍ NA VLASTNOSTI OCELI 

Pro případ rovnováhy mezi dusíkem a hliníkem při teplotě 910 °C v austenitu platí hodnota součinu [Al] x 
[N] = 1,7*10‐5. Pro jednotlivé odlitky byl vypočten součin [Al] x [N] a jeho hodnoty jsou uvedeny v tab. 2.  

Tab. 2 Obsahy Al, N a doba tuhnutí u zkoumaných vzorků 

4.1   Odlitky s obsahem hliníku 0,095% 

I při době tuhnutí pod 8,3 hod byly ve všech 
vzorcích na  lomové ploše nalezeny rozsáhlé 
lasturové  lomy. V tepelné ose pod nálitkem 
docházelo  ke  snížení  plastických  vlastností 
oceli a  to nejméně v těch odlitcích, kde byl 
k dezoxidaci  použit  pouze  hliník.  Použití 
dalšího  denitridačního  prvku  vedlo  ke 
snížení  plastických  vlastností  oceli. 

V případě  nízkých  plastických  hodnot  docházelo  v některých  případech  i  k poklesu  meze  pevnosti. 
Degradace  plastických  vlastností  je  vyjádřena  koeficientem  degradace  Kd,  který  je  pro  tažnost  vyjádřen 
rovnicí (4). 

[ ]−=
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

15

105

A
A

dK
                      (4) 

(A5)1 – tažnost vzorku z tepelné osy odebraného 50 mm od spodku odlitku kostky 

Al  N  Al x N  Doba tuhnutí 
[hmot. %]  [hmot. %]  [hmot. %]  [hod] 

0,095  0,011  0,001045  8,3 
0,055  0,012  0,00066  8,3 
0,025  0,019  0,000475  13,2 
0,024  0,008  0,000192  12,4 
0,017  0,015  0,00026  39,9 
0,015  0,011  0,000165  13,2 
0,012  0,004  0,000048  13,2 
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(A5)10 – tažnost vzorku z tepelné osy odebraného pod nálitkem, příp. (A5)9 tažnost 100 mm pod nálitkem 

Podobně je vyjádřen i koeficient degradace pro zúžení. Koeficienty degradace pro odlitky s obsahem Al cca 
0,095 % jsou uvedeny v tab. 3. Ve výpočtu byla použita hodnota (A5)1 = 22,8% a (Z)1 = 62,8%.  

Tab. 3 Koeficienty degradace Al = 0,095% 

U  odlitků  po  přísadě  KVZ  převládl  vliv  vyloučení 
vměstků  jako  IV.  typ  nad  vlivem  vyloučení  nitridu 
hliníku a nejvyšší naměřená tažnost ze všech vzorků 

byla tažnost 6,4% a zúžení 7,8%. 

4.2   Odlitky s obsahem hliníku 0,0,055% 

Podobně  jako u předchozích odlitků s obsahem Al = 0,095% se vyskytoval na celé  lomové ploše  lasturový 
lom. Sledovány byly dva odlitky se stejným chemickým složením. První odlitek chladl přirozeně ve formě, u 
druhého odlitku byl po dobu 6 hodin nálitek chlazen vodou. U chlazeného odlitku se vyskytla pod nálitkem 
nerovnovážná struktura a vzorek měl neměřitelnou tažnost a zúžení. Data uvedená v tab. 4 se vztahují na 
vzorek odebraný 100 mm pod nálitkem tj. poměr (A5)1/(A5)9, příp. {(Z)1/(Z)9.  

Tab. 4 Koeficienty degradace Al = 0,055% 

Zvýšení  rychlosti  odvodu  tepla  se  u 
sledovaných  vzorků  projevilo  snížením 
koeficientu  degradace,  tj.  došlo  k poklesu 

plastických vlastností tažnosti a kontrakce.  

4.3   Odlitky s obsahem hliníku max. 0,025% a dobou chladnutí 13,2 hodiny 

U odlitku  s dobou  tuhnutí  kratší 13,2 hodiny nebyly  ve  sledovaných místech na  lomové ploše  vzorku po 
tahové zkoušce nalezeny  lasturové  lomy. U vzorku s dobou chladnutí 13,2 byla nalezena na  lomové ploše 
jednotlivá místa a to pouze u odlitku s přísadou zirkonia.  

Tab. 5 Koeficienty degradace Al = 0,025% 

Ve  sledovaném  vzorku  s výskytem  lasturových 
lomů byl  zjištěn obsah dusíku  210 ppm. Hodnoty 
koeficientu  degradace  jsou  uvedeny  v tab.  5.  Jak 

vyplývá z hodnot tažnosti a kontrakce, největší degradace vlastností byla zjištěna po přísadě zirkonia a dále 
titanu. 

4.4   Odlitky s obsahem hliníku max. 0,025% a dobou chladnutí 39,9 hodin 

Hodnoty koeficientu degradace uvedené v tab. 6 byly vypočteny  jako poměr hodnoty tažnosti (zúžení) ve 
zvoleném místě  na  ploše  200mm  nad  odlitkem  co  k  hodnotě  zjištěné  ve  stejné  vzdálenosti  50 mm  od 
povrchu nálitku.  

Tab. 6 Koeficienty degradace  Al = 0,017% 

Na  lomových  plochách  po 
statické  zkoušce  v tahu 

   Al  Zr  Ti 
A5 [%]  0,77  0,67  0,71 

Z [%]  0,81  0,94  0,67 

Přirozené chladnutí  Zrychlené chladnutí 

A5 [%]  Z [%]  A5 [%]  Z [%] 

0,51  0,60  0,47  0,47 

     Al  Zr  Ti 
A5 [%]  0,46  0,26  0,46 

Z    [%]  0,88  1  0,71 

Vzdálenost [mm]  50  150  250  400  600 

A5 [%]  0,94  0,94  0,93  0,92  0,92 
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nebyla nalezena místa s výskytem  lasturových  lomů. Ocel byla dezoxidována výhradně hliníkem. Vměstky 
byly  kulovitého  tvaru,  jádro  vměstku  obsahovalo  hliník  a  kyslík  v poměrech  blízkých  stechiometrickému 
složení oxidu hlinitého. Jak vyplývá z výsledků v tab. 6, nedochází po výšce odlitku  (50 – 600) až do výšky 
nálitku k rozdílům v hodnotě koeficientu degradace, tj. plastické vlastnosti materiálu se významně nemění. 

4.5   Odlitky s obsahem hliníku max. 0,025% a dobou chladnutí 12,4 hodin 

Jako v předchozím případě byly zkušební tyče pro zkoušku v tahu vyrobeny ze vzorků odebraných z nálitku 
kruhu ve  tvaru prstence o průměru cca 8 m a  tloušťce 600 mm. Vzorky byly odebrány postupně z vnitřní 
strany  nálitku  přes  celou  tloušťku  odlitku.  Poměr  degradace  byl  vyjádřen  jako  poměr  tažnosti  v dané 
tloušťce  odlitku  a  hodnotě  tažnosti  na  vnitřním  průměru.  K největší  degradaci  dochází  podle  očekávání 
v tepelné ose odlitku a do hloubky cca 150 mm od povrchu (vnitřního  i vnějšího)  lze očekávat konstantní, 
případně vyšší hodnoty tažnosti. 

Tab. 7 Koeficienty degradace  Al=0,024% 

Vzdálenost [mm]  18  112  206  300  206  112  18 
A5 [%]  1,00  1,27  0,93  0,88  0,83  0,95  1,15 

Podobně  jako v odchozím případě byla oceli dezoxidovaná hliníkem a  zpracovaná na  zařízení  sekundární 
metalurgie. Vměstky obsahovaly hliník a kyslík přibližně v stechiometrickém složení oxidu hlinitého, obálce 
se skládala z manganu a sílu ve složení cca MnS. 

ZÁVĚR 

Byl  sledován  vliv  dezoxidace,  slévárenských  vad  a  morfologie  vměstků  na  plastické  vlastnosti  oceli 
ve stěnách masivních odlitků (v masivních nálitcích) s přihlédnutím k tvorbě lasturových lomů. Při vysokém 
obsahu  hliníku  nad  0,050%  bylo  pozorováno,  že  nejmenší  degradace  plastických  vlastností  nastává  po 
dezoxidaci  hliníkem.  Kombinovaná  dezoxidace  hliníkem  s  dalšími  deoxidačními  (denitridačními)  prvky 
dávala horší výsledky.  

Degradace  plastických  vlastností  je  nejvíce  ovlivňována  přítomností  ředin,  případě  velkých  vměstků  IV. 
typu. Vliv  těchto  slévárenských  vad na pokles plastických  vad  je  vyšší než přítomnost  lasturových  lomů. 
V nálitcích  s dlouhou  dobou  tuhnutí,  kde  bylo  zajištěno  usměrněné  tuhnutí  a  dosazování  kovu,  byla 
pozorována menší degradace plastických vlastností, než u experimentálních odlitků kostek. Značný pozitivní 
vliv na vlastnosti oceli ve velkých tloušťkách masivních odlitků má sekundární metalurgie. Po snížení obsahu 
síry  pod  20 ppm  nebyly  pozorovány na  lomových  plochách  oblasti  s výskytem  velkých  vměstků  II.  typu. 
V důsledku toho nebylo na lomových plochách pozorováno nízkoenergetické interkrystalické porušení, jako 
v případě odlitků s vyšším obsahem síry a vyloučenými vměstky II. typu. 
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Abstrakt  

Předložený článek se věnuje vývoji technologie zpracování kovového odpadu, která bude následně využita 
pro  výrobu  tekuté  vsázky  pro  zařízení  „Vakuová  a  přetlaková  indukční  tavící  pec“  (dále  jen  VPIM). 
Prosazovaný kovový odpad (kordový drát) pochází z vypreparovaných pneumatik a byl následně slisovanán 
a  vyžíhán  do  podoby  kvádru  (dále  jen  slisek).  Příprava  vsázkové  taveniny  pro  VPIM  je  realizována  na 
atmosférické  indukční  tavící peci. Slisek  je prosazen do  základního  tekutého kovu o  známém chemickém 
složení.  Po  roztavení  a  odběru  dalšího  vzorku  kovu  na  chemickou  analýzu  je  možné  určit  přínos 
doprovodných  prvků  ze  slisku  do  základní  taveniny.  Takto  připravená  a  následně  na  hrubo  dolegovaná 
vsázková  tavenina  bude  transportována  v  licí  pánvi  do  zařízení  VPIM.  Cílem  je minimalizace  zanesení  a 
vzniku strusky v zařízení VPIM, která se pak nemusí stahovat, popř. se minimalizuje její vznik. Následně se 
zvyšuje čistota odlévaného kovu. Práce souvisí a navazují na cíle návrhu a budování  laboratoře „Laboratoř 
pro experimentální ověřování  technologií výroby nových materiálů“,  jejíž výstavba  je  realizována v  rámci 
projektu „Regionální materiálově  technologické výzkumné centrum“  č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0040, potažmo 
výzkumným  programem  č.  6  s  názvem  „Experimentální  ověřování  nových  technologických  postupů  u 
kovových  materiálů  s  vyššími  kvalitativními  parametry“.  Laboratoř  posílí  metalurgickou  základnu 
společnosti MATERIÁLOVÝ  A METALURGICKÝ  VÝZKUM  s.r.o.  (dále  jen MMV)  s  cílem  sofistikovanějšího 
výzkumu a vývoje metalurgických procesů. 

Klíčová slova: ocel, vakuová a přetlaková indukční pec, zpracování kovového odpadu 

ÚVOD 

Veliké množství odpadů pocházejících z použitých pneumatik  je dlouhodobě  řešenou otázkou. Co se  týká 
otázky  spojené  s dominantním materiálem  –  kaučukem  –  existuje  řada metod  jak  tuto organickou  látku 
zpracovávat.  Těmto metodám  se  věnuje  řada  vědeckých  teamů. Metody  zpracování  kaučuku  a  dalších 
organických částí pneumatik jsou následující: pyrolýza, zplyňování, spalování a řada dalších [1]. 

Recyklaci minoritní,  ne  však  zanedbatelné  části  tvořící  15  hm. %  pneumatiky  [2],  kordových  drátů,  tak 
významná  pozornost  věnována  není.  Jedna  z metod  znovu‐využití  kordových  drátů  je  po  jeho  separaci 
v betonářském průmyslu, kde kordové dráty slouží k významnému zvyšování pevnosti vyráběných betonů 
[2]. 
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Vzhledem k množství celosvětově spotřebovaných pneumatik tvoří 15 % podíl kordových drátů zajímavou 
druhotnou surovinu i pro zpětné přetavení. Hlavním problémem recyklace kordového drátů na ocelárnách 
je jeho kontaminace sírou (vulkanizační činidlo), bronzí, mosazí nebo mědí, které zde slouží k antikoroznímu 
povlaku [3]. Existují však projekty, které navzdory znečištění řeší použití tohoto kovového odpadu k výrobě 
šedých litin [4]. 

V rámci poloprovozních experimentů ve  společnosti MMV byla  testována použitelnost kovového odpadu 
z vypreparovaných  pneumatik.  Prosazování  levného  kovového  odpadu  je  jedna  z možností  alespoň 
částečného snížení nákladů na výrobu oceli.  

V rámci výzkumu využitelnosti tohoto odpadu je počítáno s dvoustupňovou technologií výroby. V první řadě 
se  kovonosné  odpady  roztaví  na  běžné  atmosférické  tavící  peci  s následným  přesunem  v licí  pánvi  na 
zařízení VPIM, kde bude tavenina finálně rafinovaná, dohotovená a případně i odlita. 

1. POPIS EXPERIMENTU 

Vypreparovaný kordový drát byl dodán ve formě vyžíhaného slisku (obr. 1). Kordové dráty vypreparované 
z pneumatik obsahují značné množství příměsí, zejména materiálu, z něž jsou vyrobeny pláště pneumatik. 

Jak je patrné z obr. 1, byl kordový drát vlivem vlastního vyžíhání značně zkorodovaný. 

První fáze experimentu byla provedena na indukční tavící peci č. 2 s kapacitou až 400 kg taveniny. Pec byla 
nově  vyzděná,  takže  je možné eliminovat  vlivy  zpětného návratu  kovů,  jež by během předchozích  taveb 
penetrovaly do vyzdívky a během této tavby se vracely zpět do taveniny. 

 

Obr.  1  Slisek  vyžíhaných  vypreparovaných 
kordových drátů 

Obr. 2 Nekovový černý prášek uvolněný ze slisku 

Protože  se nedalo předpokládat úspěšné  roztavení pouhého  čistého  slisku kordových drátů, byla použita 
technologie rozpuštění v základním kovu. 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

26 

Experimentální  tavba  byla  započata  vytvořením  základní  taveniny.  Během  tavení  základní  oceli  byl  tvar 
slisku upraven tak, aby jej bylo možné do základní taveniny v peci vsadit v rámci jedné vsázky. Úprava balíku 
spočívala v opálení rohů tak, aby slisek prošel šablonou pece v jednom kuse do taveniny a předešlo se tak 
další významné oxidaci rozžhavených drátů na vzduchu. 

Před prosazením byl  celý  slisek  zvážen.  Jeho hmotnost dosahovala 34 kg. Po úpravě  tvaru  slisku  se  jeho 
konstituce  začala  částečně  rozpadat na  2  frakce. Hlavní dominantní  frakce byly  samotné  kordové dráty. 
Druhá  frakce  byla  tvořena  černým  práškem,  který  se  ze  slisku  pozvolna  uvolňoval.  Černý  prášek  měl 
nekovový charakter (viz obr. 2). Dá se předpokládat, že bude černý prášek obsahovat zejména uhlík (saze ‐
plnivo pneumatik) a určitý obsah síry (vulkanizační činidlo). 

Před prosazením  slisku  kordových drátů byly odebrány 2  vzorky oceli  (vzorek 1  – hlavní, ozn. 7800/1  a 
vzorek 2 – pro kontrolu, ozn. 7800/2). Z prvních dvou vzorků bude stanoveno průměrné chemické složení 
základního  kovu,  v němž  se  slisek  rozpustí.  Při  sázení  slisku  do  pece  se  balík  vznítil  a  začal  intenzivně 
prohořívat. Předpokládá se, že z většiny vyhoříval zmiňovaný nekovový černý prášek. 

Po  roztavení  celého  balíku  byla  ocel  značně 
neuklidněná  a  projevovala  se  rovněž 
uhlíkovým  varem  (obr.  3).  Zdrojem 
uhlíkového  varu  byl  zejména  kyslík 
pocházející  ze  zkorodovaného  povrchu 
kordových  drátů  a  uhlík  pocházející 
dominantně  z černého  prášku.  Po  uklidnění 
oceli  ferosiliciem  byly  odebrány  další  dva 
vzorky oceli. Vzorek 3 (hlavní, ozn. 7800/3) a 
vzorek  4  (pro  kontrolu,  ozn.  7800/4).  Před 
samotným  odpichem  byl  odebrán  i  vzorek 
strusky. 

Před  odpichem  dosahovala  teplota  ocelové 
taveniny  1650  °C.  Po  konci  odpichu  byla 
tavenina  i s pánví zvážena. Celková hmotnost 
taveniny  i  s pánví  byla  720  kg.  Hmotnost 
samotné  taveniny bez hmotnosti pánve byla 
vypočtena na 275 kg. Po odečtení hmotnosti 
balíku  kordů  (34  kg)  dosahuje  hmotnost 
základní taveniny bez balíku kordů 241 kg. 

1.1  Vyhodnocení výsledků experimenu 

V první řadě je potřeba stanovit si vztah pro výpočet průměrného chemického složení celého slisku včetně 
drátů  a  černého  nekovového  prášku.  Chemické  složení  balíku  je  vypočteno  z rozdílové  analýzy.  Lze  tak 
předpokládat jaký vliv bude mít průsada slisku na výsledný chemismus vyráběné oceli. 

Vztah pro výpočet průměrného chemického složení slisku (1) reprezentuje příspěvek celého slisku základní 
tavenině. Nezahrnuje propal části slisku a nezahrnuje přechod vybraných prvků do strusky. 

Obr.3 Neklidně se chovající tavenina po roztavení slisku
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                      (1) 

kde:  X     znamená hmotnostní koncentraci; (hm. %) 
  m     znamená hmotnost; (kg) 
  index k    odpovídá hodnotě vypočteného chemického složení slisku; (‐)  
  index f     odpovídá chemickému složení taveniny před odpichem; (‐) 
  index zt    odpovídá vlastnostem základní taveniny před přidáním slisku; (‐) 

Výsledky analýz odebraných vzorků kovu jsou vyobrazeny v následující tabulce 1. 

Tab. 1 Analýzy kovu před vsazením balíku a po jeho rozpuštění v tavenině 
označení 
laboratoře  C  S  Mn  Si  P  Cu  Ni  Cr  Mo  V 

7800/1  0,12  0,006  0,64  0,17  0,015  0,053  0,45  0,63  0,100  0,019 
7800/2  0,12  0,006  0,64  0,17  0,015  0,053  0,45  0,63  0,100  0,019 
7800/3  1,06  0,064  0,53  0,46  0,016  0,061  0,41  0,57  0,096  0,018 
7800/4  1,07  0,066  0,53  0,46  0,015  0,060  0,41  0,57  0,095  0,017 

nejistota (%)  5  10  5  5  10  5  5  5  5  5 

Tab.  2  pak  ilustruje  vypočtené  průměrné  chemické  složení  celého  slisku.  Jsou  zde  obsaženy  přímo 
vypočtené  hodnoty  průměrného  chemického  složení  celého  balíku.  Tato  tabulka  nezahrnuje  prvky,  u 
kterých nebyly pozorovány výraznější změny. 

Tab. 2 Vypočtené koncentrace vybraných prvků 

 
Vypočtené minimální koncentrace v hm. % 

C  S  Mn  Si  Cu  Ni  Cr 
Vypočtené 
chemické  složení 
celého slisku 

7,763  0,483  ‐0,250  2,483  0,114  0,126  0,145 

1.2  Závěry experimentální části 

Vzhledem  k velkému  propalu  a  neurčitého  přechodu  do  strusky  (hmotnost  strusky  nelze  přesněji 
odhadnout)  je potřeba brát vypočtené hodnoty v tabulce výsledného chemismu balíku  jako minimální. Ve 
skutečnosti bude zejména obsah uhlíku a síry vyšší.  

• vzhledem k vyhořívání černého prachu během prosazování slisku lze předpokládat, že celkový obsah 
uhlíku v balíku bude výrazně vyšší, než uváděných 7,763 hm. %, 

• s vysokou  pravděpodobností  černý  prach  obsahuje  i  vysoký  podíl  síry.  Vzhledem  k intenzívnímu 
vyhořívání černého prachu během sázení se  lze domnívat, že  i reálný obsah síry bude v balíku vyšší, 
než zde uváděných 0,483 hm. %.  

• Hodnota obsahu manganu se pohybuje v záporných hodnotách.  Jelikož byl povrch kordových drátů 
zkorodován. Kyslík, který  se  rozpustil v oceli, oxidoval  rozpuštěný mangan, který přešel do  strusky. 
Oxid manganu v kyselé strusce reagoval s oxidem křemičitým za vzniku teforitu [5]. Jako důkaz může 
posloužit výsledek chemické analýzy strusky, kde obsah MnO dosahoval hodnoty 24,44 %. 

• Průměrný obsah  křemíku  ve  slisku dosahoval hodnoty 2,483 hm %. Reálný obsah  však bude nižší, 
neboť byla ocel uklidněna ferosiliciem. 
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• Negativní dopad průsady kordových drátů zde může sehrávat  i vysoký obsah mědi. Vzhledem k její 
neodstranitelnosti  v rámci  současných  metalurgických  možností  společnosti  MMV  s.r.o.  by 
používáním  slisovaných  kordů mohlo  vést  ke  kumulaci mědi. Původcem mědi  je povlak  kordových 
drátů. 

2. DRUHÝ STUPEŇ TECHNOLOGIE 

První  stupeň  technologie  byl  popsán  pomocí  experimentu  uvedeného  v předešlé  kapitole.  Po  odpichu 
taveniny z atmosférické  indukční tavící pece do  licí pánve bude ocel převezena na zařízení VPIM [6] a [7], 
kde se ocel z licí pánve vypustí spodem do kelímku tavící pece VPIM. Zamezí se tak průniku primární strusky 
do pece VPIM a tavenina pro další rafinaci nebude pokryta nepropustnou vrstvou primární strusky. Druhý 
stupeň technologie bude ověřován po zprovoznění zařízení VPIM. 

Zařízení  VPIM  je  v současné  době  v režimu  up‐grade.  V  rámci  řešení  projektu  „Regionální materiálově 
technologické  výzkumné  centrum“  č.:  CZ.1.05/2.1.00/01.0040  [8  a  [9]  bylo  zařízení  VPIM  zařazeno  do 
tohoto projektu    jakožto  součást budované „Laboratoře pro experimentální ověřování  technologií výroby 
nových materiálů“  (dále  jen  „Metalurgická  laboratoř“)  ve  společnosti MATERIÁLOVÝ  A METALURGICKÝ 
VÝZKUM s.r.o. 

Parametry zařízení v současném stavu jsou uvedeny v tab. 3. 

Tab. 3 Současné parametry zařízení VPIM 
příkon zdroje  600 kW 

frekvence  1000 Hz 

napětí  2000 V 

hmotnost taveniny  1750 kg 

rozměr tavícího kelímku  průměr 610 mm; výška 1000 mm 

atmosféra v kesonu  argon nebo dusík 

pracovní tlaky (vakuum)  (50 Pa) až 500 kPa 

dmýchání  Ar nebo N spodem kelímku 

Odlévání  spodem přes mezipánev 

Po úspěšném up‐grade VPIM budou jeho možnosti rozšířeny o tyto body: 
• instalace Ar/O trysky pro simulaci VOD procesu, 
• zvýšení výkonu vakuovací stanice, 
• on‐line měření teploty taveniny , 
• jednorázové měření teploty taveniny, 
• zařízení pro měření vodíku, 
• on‐line měření obsahu CO a CO2 v kesonu, 
• instalace argon‐kyslíkové trysky pro dmýchání na hladinu taveniny, 
• zajištění pracoviště odlévání, 
• filtrace taveniny během odlévání, 
• odlévání spodem všech typů ingotů. 
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Modernizované zařízení VPIM je budováno také za účelem výzkumu, vývoje a fyzikální simulace technologií 
výroby ocelových tavenin na velkých metalurgických agregátech. Předpokládá se, že zařízení bude schopno 
simulovat vybrané metalurgické operace.Zařízení VPIM bude dále umožňovat řízení čistoty kovové taveniny 
během jejího odlévání pomocí instalovaných keramických filtrů [6] a [7]. 

ZÁVĚR 

Byl proveden experiment, který měl prozkoumat možnosti použití vypreparovaného kordového drátu jako 
druhotné  suroviny pro  indukční pece v rámci dvoustupňové  technologie výroby na vakuové a přetlakové 
indukční peci. 

Byl zjištěn vliv slisku na základní taveninu. Průměrné chemické složení slisku se vyznačuje vysokým obsahem 
uhlíku, síry a mědi. V rámci dvoustupňové technologie na VPIM je možné spolehlivě odstranit uhlík pomocí 
VOD procesu. Větší komplikace nastanou  s odstraňováním  síry v indukční peci. V rámci možností  zařízení 
VPIM je však téměř nemožné z taveniny aktivně odstranit měď.  

Závěrem  lze  uvést,  že  zpětné  využívání  vypreparovaných  kordových  drátů  je  možné  ovšem  s využitím 
technologií, kde není problémem silně zkorodovaný povrch a kde je možnost hlubokého odsíření. Průsadou 
tohoto  odpadu musí  být  brán  zřetel  na  vyšší  obsah mědi  a  tomu  i  přizpůsobit  jeho  podíl  v celkovém 
kovovém odpadu. 
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Abstrakt   

Dusík je velmi důležitý legující prvek při výrobě vysoce legovaných ocelí určených zejména pro energetiku a 
pro  petrochemický  průmysl.  Zvýšený  obsah  dusíku  působí  příznivě  na  zvýšení  koeficientu  protidůlkové 
koroze v případě duplexních antikorozních ocelí, výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti těchto ocelí, jejich 
fázové  složení  a  vede  k precipitaci  intermetalických  fází.  Dusík  také  působí  ve  vysoce  legovaných 
dvoufázových  ocelí  jako  levná  náhrada  niklu,  což  velmi  podporuje  jeho  široké  využití.  Pro  dosažení 
vysokého obsahu dusíku v oceli lze využít několik různých způsobů. Jedním z velmi používaných způsobů je 
legování oceli pouze plynným dusíkem. Rozpustnost dusíku je výrazně ovlivněna chemickým složením dané 
oceli. Přísada určitých  legujících prvků, zejména chromu a manganu zvyšuje rozpustnost dusíku v oceli, na 
druhou stranu povrchově aktivní prvky jako je kyslík a síra mají negativní vliv na průběh nadusičení. Článek 
popisuje  výsledky  dosažené  při  laboratorních  experimentech  s nadusičováním  různých  značek  ocelí  při 
odstupňovaném obsahu  síry a dále popisuje průběh výroby vysoce  legovaných ocelí  s vysokým obsahem 
dusíku v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.,  zejména  tedy 9 %  chromových ocelí a 
super duplexních ocelí.  

Klíčová slova: dusík, rozpustnost dusíku, vysoce legovaná ocel, super duplexní ocel 

1.  ÚVOD  

Významným prvkem ovlivňujícím vlastnosti vysoce  legovaných ocelí,  i když  jeho obsah  je několikanásobně 
nižší, než u jiných legujících prvků je dusík. Například v případě 9‐12 % chromových ocelí vyšší obsah dusíku 
podporuje precipitaci  částic nitridu vanadu, VN, a dochází  tak ke zvýšení creepové odolnosti  těchto ocelí 
s rostoucím obsahem dusíku  [1]. V případě dvoufázových,  austeniticko  –  feritických ocelí dusík ovlivňuje 
korozní odolnost  těchto ocelí, mechanické vlastnosti a má výrazný vliv na  jejich  fázové složení,  tj. poměr 
austenitu a feritu [2]. Vzhledem k tomu, že dusík je austenitotvorný prvek, lze jej využít i jako velmi levnou 
náhradu  za  jiné,  výrazně  dražší,  austenitotvorné  prvky  a  to  zejména  za  nikl.  Dusík  lze  do  oceli  legovat 
s využitím  dusíkatých  feroslitin,  např.  FeMnN,  FeCrN,  Nitrovan  (dusíkatý  ferovanad),  dále  pomocí 
dusíkatého  vápna,  které  je  bázi  CaCN2  (Calzot®),  nebo  pomocí  dmýchání  plynného  dusíku  a  to  jak  za 
atmosférického tlaku, tak i za zvýšeného tlaku. Tato práce se dále bude zabývat legováním plynného dusíku 
za atmosférického tlaku. 
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2.  VLIV DOPROVODNÝCH PRVKŮ NA PŘECHOD DUSÍKU DO VYSOCE LEGOVANÝCH OCELÍ 

Dusík se chová dle Sievertsova zákona a jeho rozpustnost v železe je cca 0,0450 % hm. při teplotě 1600 °C a 
atmosférickém  tlaku  (101 325  Pa).  Rozpustnost  dusíku  v oceli  je  výrazně  ovlivněna  obsahem  legujících 
prvků. Prvky, které nejvíce pozitivně zvyšují rozpustnost dusíku v tekuté oceli, jako Ti, Zr, V a Nb mají také 
silný sklon k tvorbě nitridů. Cr a Mn také výrazně zvyšují rozpustnost dusíku v oceli, ale mají menší tendenci 
k tvorbě nitridů v porovnání  s Ti, Zr, V a Nb. Naopak nikl, který  je  také velmi důležitým  legujícím prvkem 
v nerezavějících ocelí, negativně ovlivňuje rozpustnost dusíku [3]. Z hlediska výroby vysoce legovaných ocelí 

je velmi podstatné znát pokud možno přesně 
vliv obsahu chromu na  rozpustnost a chování 
dusíku  v oceli.  Rozpustnost  dusíku  v tavenině 
Fe  –  Cr  odpovídá  Sievertsovu  zákonu  do 
obsahu  chromu  30 %  hm.  Chrom  zvyšuje 
rozpustnost dusíku  lineárně do obsahu Cr cca 
3% hm. Podstatný vliv chromu na rozpustnost 
dusíku  byl  pozorován  při  vyšších  obsazích 
chromu. Rozpustnost dusíku v oceli pak  roste 
již nelineárně, viz obr. 1, Z tohoto obrázku  je 
také  patrné,  že  rozpustnost  dusíku  výrazně 
roste  se  zvyšujícím  se  parciálním  tlakem 
dusíku [4]. 

 

Obr. 1 Rozpustnost dusíku v tavenině Fe – Cr při různých tlacích a teplotě 1873 K 

 

Povrchově aktivní prvky, jako je například kyslík, síra, selen snižují rozpustnost dusíku v čistém železe pouze 
mírně, mohou  změnit  řádově  rychlost  přenosu  dusíku  [5].  Kinetiku  reakce  přechodu  dusíku  do  oceli  na 
mezifázovém  rozhraní  bublina  dusíku/tekutá  ocel  lze  vyjádřit  např.  dle  autora  [6]  následovně. Molární 
průtok dusíku (mol∙m‐2∙s‐1) jednotkou plochy mezifázového rozhraní bublina dusíku/tekutá ocel lze vyjádřit 
jako  součin  rychlostní  konstanty  chemické  reakce  nadusičení,  kc,  a  hnací  síly  vyjádřené  jako  rozdíl 
v parciálním tlaku dusíku v bublině a mezifázovém rozhraní: 

( )rNb
NCN PPkn

222
−⋅=                                                                                                                           (1) 

Vliv povrchově aktivních prvků, kyslíku a síry, na rychlostní konstantu reakce je popsán následující rovnicí:  
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Hodnoty adsorpčních koeficientů kyslíku a síry (300, respektive 130) a hodnota rychlostní konstanty 
Fe
Ck 0 na 

nekontaminovaném  povrchu  železa  (0,16  mol∙m‐2∙s‐1∙atm‐1  při  1600  °C)  byly  stanoveny  na  základě 
rozsáhlého počtu experimentů rozpouštění dusíku v oceli při různém obsahu kyslíku a síry [6].  
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3.  LABORATORNÍ OVĚŘOVÁNÍ VLIVU OBSAHU SÍRY A CHROMU V OCELI NA ÚČINNOST JEJICH 
NADUSIČENÍ 

V rámci studia nadusičení oceli byly provedeny laboratorní experimenty na pracovišti katedry metalurgie a 
slévárenství, VŠB – TU Ostrava. Ověřován byl vliv obsahu síry a chromu v legovaných ocelích na účinnost 

jejich  nadusičení  plynným  dusíkem.  Experimenty 
byly prováděny pomocí  indukční pece připojené na 
vysokofrekvenční  generátor  GV22  a  hmotnosti 
základní kovové vsázky 300 gramů. Vzorek oceli byl 
umístěn  do  magnezitového  kelímku,  který  byl 
umístěn  v grafitovém  bloku,  jež  se  nachází 
v elektromagnetickém  poli  induktoru,  viz  obr.  2. 
K dmýchání dusíku na  lázeň  roztaveného kovu bylo 
použito  korundové  trubice o  vnitřním průměru 3,2 
mm. K zamezení oxidace vsázky během tavení byl do 
pracovního  kelímku  přiváděn  argon.  Po  roztavení 
vsázky a ustálení teploty bylo provedeno nalegování 
kovu pomocí FeS k docílení odstupňovaného obsahu 
síry.  Obsah  síry  byl  během  experimentů 
odstupňován  na  cca  0,020  %  hm.;  0,050 % hm.; 
0,100 % hm. a 0,150 % hm. síry. Při teplotě 1600 °C 
bylo  zahájeno  dmýchání  dusíku  na  hladinu  kovu. 
Doba  dmýchání  byla  vždy  30  minut,  přičemž 
v průběhu experimentu byly odebírány vzorky oceli 
vždy v 5., 10., 20. a 30. minutě.  

Obr. 2 Schéma laboratorního zařízení pro dmýchání dusíku do tekutého kovu 

Jako základní vsázka pro laboratorní experimentální tavby byly použity dvě jakosti oceli s odlišným obsahem 
chromu a dalších  legujících prvků. Jednalo se o vzorky oceli z ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., 
které byly odebrány při výrobě z provozních taveb, Chemické složení těchto sledovaných ocelí  je uvedeno 
v tab. 1. V případě oceli s vysokým obsahem chromu a uhlíku (vzorek 2) se jednalo o vzorek super duplexní 
oceli odebraný před oxidací na VOD, proto obsahuje nezvykle vysoký obsah uhlíku. 

Tab. 1 Chemické složení základní ocelové vsázky 

Vzorky oceli 
Obsahy jednotlivých prvků oceli (hm. %) 

C  Mn  Si  P  S  Cu  Ni  Cr  Mo  Al  N 
Vzorek 1 – nízký obsah Cr  0,34  0,66  0,23  0,004  0,003  0,14  0,84  1,05  0,23  0,035  0,0116
Vzorek 2 – vysoký obsah Cr  0,74  0,37  0,15  0,010  0,012  1,78  5,46  25,81  3,31  0,009  0,0580

3.1   Ocel s nízkým obsahem chromu 

V tab. 2  jsou uvedeny obsahy dusíku  ve  vzorcích oceli při odstupňované době nadusičení  v závislosti na 
počátečním obsahu síry. Obsahy dusíku byly stanoveny jako průměr ze tří naměřených hodnot.  
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Tab. 2 Obsah dusíku ve vzorcích oceli při různé době nadusičení a s proměnným obsahem síry 

Doba 
nadusičování 

(min) 

Obsah síry před zahájením nadusičení (hm. %) 
0,016  0,029  0,074  0,096  0,179 

Obsah dusíku ve vzorcích oceli v průběhu nadusičování (hm. %) 
5  0,0389  0,0237  0,0224  0,0279  0,0341 
10  0,0416  0,0385  0,0350  0,0329  0,0322 
20  0,0436  0,0368  ×××  0,0345  ××× 
30  0,0473  0,0415  0,0401  0,0384  0,0404 

Z naměřených hodnot v případě oceli s nízkým obsahem chromu (1,05 % hm.) je zřejmé, že: 
• obsah síry v oceli negativně ovlivňuje rozpouštění dusíku v oceli, 
• při obsahu síry větším než cca 0,070 % hm. je pravděpodobně povrch oceli pokryt povrchově aktivní 

sírou, která negativně ovlivňuje rozpouštění dmýchaného dusíku, 
• především  při  kratších  dobách  dmýchání  dusíku  na  hladinu  oceli  (do  10  minut)  jsou  rozdíly 

markantnější. Při dlouhých dobách (30 minut) se pak rozdíly zmenšují, 
• vzhledem k tomu, že počáteční obsah dusíku činil 0,0116 % lze konstatovat, že účinnost nadusičení je 

největší v prvních pěti minutách. 

3.2   Ocel s velmi vysokým obsahem chromu 

V tab. 3  jsou uvedeny obsahy dusíku  ve  vzorcích oceli při odstupňované době nadusičení  v závislosti na 
počátečním obsahu síry. Obsahy dusíku byly opět stanoveny jako průměr ze tří naměřených hodnot. 

Z naměřených hodnot v případě oceli s velmi vysokým obsahem chromu (25,81 % hm.) je zřejmé, že: 
• účinnost  nadusičení  je  obdobně  jako  u  oceli  s nízkým  obsahem  chromu  nejvyšší  v počátečních 

údobích dmýchání dusíku, 
• na rozdíl od oceli s nízkým obsahem chromu jsou dosahované úrovně dusíku řádově vyšší, 
• u  této oceli  se  vliv povrchově  aktivní  síry neprojevil.  I při  vysokém obsahu  síry  se úrovně obsahu 

dusíku po 30 minutách nadusičování pohybovaly na srovnatelných úrovních, 
• vysoký obsah chromu v oceli, který významně pozitivně ovlivňuje rozpouštění dusíku, svým účinkem 

převládá nad negativním působením povrchově aktivní síry. 

Tab. 3 Obsah dusíku ve vzorcích oceli při různé době nadusičení a s proměnným obsahem síry 

Doba 
nadusičování 
(min) 

Obsah síry před nadusičení (hm. %) 
0,012 0,021 0,042 0,108 0,118 

Obsah dusíku ve vzorcích oceli v průběhu nadusičování (hm. %) 
0 ××× 0,0914 0,2000 0,1670 0,1200 
5 ××× 0,0993 0,2370 0,2870 0,2220 
10 ××× 0,1440 0,3050 0,3810 0,3130 
20 ××× 0,2460 0,4480 0,4990 0,4620 
30 ××× 0,2810 0,4870 0,5410 0,5270 

4.  LEGOVÁNÍ VYSOCE LEGOVANÝCH OCELÍ PLYNNÝM DUSÍKEM V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. 

Na ocelárně VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY  a.s.  (dále  i VHM  a.s.)  se  vysoce  legované oceli  se  zvýšeným 
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obsahem  dusíku  vyrábějí  již  dlouhou  řadu  let.  Dlouhodobě  a  pravidelně  se  zde  vyrábí  zejména  9  % 
chromová ocel P91, kde  je požadovaný obsah dusíku v rozmezí 300 – 700 ppm  (0,0300 – 0,0700 % hm.). 
Z dalších, zde vyráběných vysoce  legovaných ocelí  se zvýšeným obsahem dusíku,  lze uvést například ocel 
X4CrNiMo16‐5‐1, kde je požadavek na obsah dusíku v rozmezí 350 – 500 ppm. V rámci řešení výzkumného 
úkolu  zaměřeného  na  vysoce  legované  oceli  byla  vyrobena  i  provozní  tavba  super  duplexní  oceli 
UNS S32550  (ekvivalentně W.Nr. 1.4507, nebo X2CrNiMoCu25‐6‐3). Ačkoliv dle  různých norem  je u  této 
značky  oceli  požadovaný  obsah  dusíku  v rozmezí  0,1000  –  0,2500 %  hm.,  pro  splnění  požadavků  na 
koeficient protidůlkové koroze, PREN minimálně 40, viz (3), a pro dosažení požadovaného fázového složení 
je nutné tuto ocel nalegovat dusíkem na rozmezí 0,2000 – 0,2500 % hm.  

PREN = %Cr + 3,3 x %Mo + 16 x %N > 40                                                                                   (3) 

Výroba  těchto  ocelí  probíhá  převážně  technologickou  cestou  EOP  –  LF  –  VOD,  pouze  ve  výjimečných 
případech  je  zvolený  postup  EOP  –  LF  –  VD. Nadusičení  oceli  v podmínkách  ocelárny  VHM  a.s.  probíhá 
výhradně  pomocí  plynného  dusíku  přes  porézní  tvárnici  ve  dně  pánve. Na  všech  agregátech  sekundární 
metalurgie,  tedy  LF, VD, VOD,  je  rozvod dusíku,  který umožňuje do oceli dmýchat  až  1 000  litrů  tohoto 
plynu  za  minutu.  Průtok  dusíku  a  jeho  celkové  množství  je  zaznamenáváno  do  řídícího  informačního 
systému ocelárny. Dusík je do oceli dmýchán vždy až na závěr zpracování, tj. po oxidaci na VOD, případně 
po vakuování na VD. V případě výroby oceli P91 se obsah dusíku v oceli ve fázi zpracování na pánvové peci a 
před zahájením oxidace uhlíku na VOD pohybuje v rozmezí od 150 do 350 ppm. Tento obsah závisí zejména 
na skladbě vsázky a způsobu vedení tavby na EOP. V případě výroby redukční přetavbou z vratného odpadu 
s vysokým obsahem chromu je obsah dusíku na horní straně uvedeného rozmezí, tj. mezi 300 až 350 ppm. 
V případě klasické výroby,  tj.  s oxidací na  intenzifikované EOP bez průsady vysocechromového odpadu a 
s legováním chromu během odpichu a během zpracování oceli na pánvové peci se pohybuje obsah dusíku 
na  spodní  straně  uvedeného  rozmezí,  tj. mezi  150  až  200  ppm.  Při  oxidaci  uhlíku  na  VOD  dojde  také 
k významnému snížení obsahu dusíku na úroveň cca 50 – 100 ppm N. Pro splnění výrobního složení obsahu 
dusíku je tedy zapotřebí zvýšit jeho obsah asi o 400 ppm, tj. o 0,0400 % hm. V případě hmotnosti tavby 45 
tun  je zapotřebí dodat do oceli 18 kg dusíku, což představuje za normálních podmínek a při 100 % využití 
objem  14,4  Nm3.  Na  základě  zkušeností  s výrobou  této  oceli  lze  konstatovat,  že  za  výše  uvedených 
podmínek je průměrná rychlost nadusičování 9,6 ppm dusíku za minutu při průtoku dusíku 1 000 Nl˖min‐1, 
s tím,  že  nejvyšší  hodnoty  nadusičení  je  dosahováno  na  počátku  dmýchání  dusíku  (až  15  ppm˖min‐1)  a 
v průběhu dmýchání dusíku dochází k poklesu  této rychlosti až na 4,9 ppm˖min‐1. Pokles  teploty oceli  činí 
0,5  – 0,9  °C˖min‐1  s ohledem na  stav pánve. Průměrné  využití dmýchaného dusíku  činí  61,6 %. Konečný 
obsah dusíku se u oceli P91 vyráběné ve VHM pohybuje od 440 do 670 ppm, doba nadusičování se u oceli 
P91  pohybuje mezi  40  až  65 minutami.  Po  dosažení  požadovaného  obsahu  dusíku  se  ocel  vyčeří  opět 
dusíkem s průtokem cca 20 Nl˖min‐1; při použití argonu by došlo k poklesu jeho obsahu, neboť v bublinách 
argonu je nulový parciální tlak dusíku. Při vhodně zvoleném teplotním režimu lze proces nadusičování oceli 
na obsah 400 až 700 ppm dusíku zvládnout bez nutnosti dodatečného ohřevu taveniny.  

V případě  výroby  vysoce  legované,  super  duplexní  oceli UNS  S32550,  která  obsahuje  26 %  Cr,  proběhla 
výroba na EOP způsobem redukční přetavby vratného odpadu a dolegováním chromu na EOP a při odpichu. 
Obsah dusíku byl  již  v této  fázi  výrazně  vyšší, než  v případě  výroby oceli P91,  činil  cca 500 ppm. Během 
odpichu a zpracování na LF narostl obsah dusíku  již na hodnotu 730 ppm. Během oxidace uhlíku na VOD 
došlo k poklesu obsahu dusíku na 425 ppm. Jak bylo uvedeno výše, pro dosažení požadované hodnoty PREN 
min. 40 a pro dosažení požadovaného  fázového  složení bylo  zapotřebí nadusičit ocel na úroveň 2 000 – 
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2 500 ppm. Nadusičení bylo provedeno opět pouze plynným dusíkem. Vzhledem k tomu, že  se  jednalo o 
experimentální  tavbu  oceli,  která  je  velmi  drahá,  byla  použita  pouze  20  tunová  pánev.  Vzhledem 
k hmotnosti tavby 18 tun a požadavku zvýšit obsah dusíku o cca 2 000 ppm bylo by zapotřebí do oceli dodat 
36 kg dusíku, což představuje 28,8 Nm3. V tomto případě bylo dosaženo průměrné rychlosti nadusičování 
25 ppm/min při průtoku dusíku 1 000 Nl˖min‐1. Konečný obsah dusíku byl 2 450 ppm, tj. 0,2450 % hm., doba 
nadusičování byla 81 minut. Nicméně během nadusičování na VOD došlo  s ohledem na menší hmotnost 
tavby  k výraznějšímu  teplotnímu  poklesu  a  zpracování  tavby  bylo  dokončeno  na  pánvové  peci.  V tomto 
případě  bylo  dosaženo  i  velmi  vysokého  využití  dusíku,  které  činilo  89  %.  Pro  velmi  dobrý  průběh 
nadusičování  oceli  nebyl  překážkou  ani  vyšší  obsah  síry  (0,012  %),  která  jako  povrchově  aktivní  prvek 
zhoršuje průběh přechodu dusíku do oceli.  

ZÁVĚR 

V laboratorních podmínkách byly provedeny experimenty s nadusičením oceli s proměnným obsahem síry a 
chromu.  U  ocelí  s nízkým  obsahem  chromu  je  proces  nadusičování  negativně  ovlivněn  přítomností 
povrchově  aktivní  síry.  Bylo  prokázáno,  že  s vyšším  obsahem  síry  v oceli  účinnost  nadusičení  klesá. 
V případě oceli s velmi vysokým obsahem chromu tento prvek tak výrazně pozitivně ovlivňuje rozpouštění 
dusíku v kovu, že byl zcela potlačen negativní účinek síry. Na ocelárně VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se 
pro nadusičování vysoce  legovaných ocelí v současné době používá výhradně plynný dusík. Při příznivém 
složení oceli (například v případě dvoufázové super duplexní oceli s obsahem chromu nad 25 %) lze i pouze 
plynným dusíkem za atmosférického tlaku dosáhnout velmi vysokého obsahu dusíku a to  i více než 2 400 
ppm. Využití plynného dusíku se pohybuje od cca 60 do 90 % a velmi závisí na chemickém složení oceli. Pro 
spolehlivé dosažení vysokého obsahu dusíku v oceli v provozní praxi  je nutná dostatečná  teplotní  rezerva 
pro  proces  nadusičení,  dále  je  nutná  velmi  dobrá  izolace  licí  pánve,  která  eliminuje  výraznější  teplotní 
pokles během tohoto procesu a v neposlední řadě je nutný dostatečný průtok dusíku pro urychlení procesu 
legování dusíku plynem. 
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Abstrakt 

Realizace volně kovaných výkovků ze super feritické oceli 015Ch17N2B určených pro aplikaci v primárním 
okruhu jaderné elektrárny, vyžadovala návrh a optimalizaci technologie výroby tekutého kovu.  

Technologie výroby super feritické oceli v podmínkách ŽĎAS, a.s. zahrnuje využití primární metalurgie (EOP) 
a  kombinaci  zařízení  sekundární metalurgie, pánvové pece  (LF)  a  zařízení pro  zpracování oceli  ve  vakuu 
(VD/VOD). Dosažení požadovaného chemické  složení, zejména velmi nízké koncentrace uhlíku a dusíku v 
tavenině s vysokou koncentrací chromu, je možné pouze aplikací vhodného technologického procesu. 

Výsledky  experimentální  tavby  potvrdily možnost  dosažení  extra  nízké  koncentrace  uhlíku  a  dusíku  ve 
finální  oceli.  Výsledné  chemické  složení  oceli  bylo  dosaženo  díky  optimalizaci  technologického  procesu 
výroby. 

Klíčová slova: Super feritická ocel, sekundární metalurgie. 

Abstract 

The  realization  of  015Ch17N2B  super‐ferritic  steel  forgings  intended  for  the  application  in  the primary 
circuit of the nuclear power plant required the design and optimisation of the technology of production of 
liquid metal. 

The  technology  of  super‐ferritic  steel  production  in  the  ZDAS,  a.s.  facilities  includes  the  utilization  of 
primary metallurgy  (EAF) and a  combination of  the  secondary metallurgy equipment,  Ladle Furnace  (LF) 
and equipment for vacuum steel processing (VD/VOD). The required chemical composition, especially very 
low  carbon  and  nitrogen  concentrations  in  the  melt  with  a  high  chrome  concentration,  can  only  be 
achieved by using a suitable technological process. 

The results of experimental melting have confirmed the possibility of achievement of extremely low carbon 
and  nitrogen  concentrations  in  the  final  steel.  The  resulting  chemical  composition  of  steel  has  been 
achieved by the optimisation of the technological production process. 

Keywords: Super Ferritic Stainless Steel, Secondary Metallurgy. 

1. ÚVOD 

Výrobky  z  výkovků  super  feritické  oceli  015Ch17M2B  dle  specifikace  ŠKODA  JS  a.s. Ae523 Rev.6  patří  k 
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segmentu výroby dlouhodobě zajišťované dodávkami materiálu ze zahraničí. Spolupráce českých partnerů 
ŠKODA JS  a.s.,  ZVU  Kovárna  a.s.  a  ŽĎAS,  a.s.  byla  zaměřena  na možnost  realizace  jedné  z  komponent 
zařízení JE VVER 440 v rámci konsorcia českých výrobců. 

Výroba  super  feritických  ocelí  z  pohledu  sortimentní  skladby  nepatří  k  tradičním  segmentům  produkce 
ocelových  výrobků  v  podmínkách  ŽĎAS,  a.s.  nebo  ZVU  Kovárna  a.s.  Přesto  oba  výrobci  volně  kovaných 
výkovků mají bohaté zkušenosti s dodávkami materiálů pro primární i sekundární okruhy JE, což umožňuje 
snadnou implementaci nových technologií a materiálů do fungujících systémů řízení kvality. 

2. APLIKACE SUPER FERITICKÉ OCELI 

K zařízením vyráběných ŠKODA  JS a.s. patří pohony  regulačního orgánu  reaktoru umístněné v primárním 
okruhu  jaderné  elektrárny.  Pohon  se  skládá  z  řady  konstrukčních  prvků,  přičemž  jedním  z  nich  je  rotor 
elektromotoru. Rotor elektromotoru pohonu  regulačního orgánu pro  reaktory VVER 440  je  tvořen dutou 
hřídelí,  čtyřmi pólovými nástavci a  tlumící klecí. Schéma kompletu elektromotoru a dílce elektromotoru  ‐ 
pólové nástavce je uvedeno na obr. 1. 

 
Obr. 1 Rotor elektromotoru pohonu regulačního orgánu reaktoru VVER 440 – pólový nástavec 

Pólové  nástavce  rotoru  elektromotoru  na  obr.  1  jsou  vyráběny  z  korozivzdorné  super  feritické  oceli 
015Ch17M2B. Tlumící klec je z mědi, chráněná proti korozi chrom‐niklovým povlakem. Pro vyvážení jsou na 
každé straně rotoru vyvažovací kroužky. 

3. VÝROBA SUPER FERITICKÉ OCELI  

Základní  chemické  složení  super  feritické  oceli  015Ch17M2B  dle  specifikace  ŠKODA  JS  a.s. Ae523  Rev.6 
uvádí tab. 1. 

Tab.1 015Ch17M2B  dle specifikace ŠKODA JS ‐ Ae523 Rev. 6 

 

Návrh  a  optimalizace  výroby  super  feritické  oceli  015Ch17M2B  vzhledem  k požadovanému  chemickému 
složení uvedenému v tab. 1 a úrovni znalosti problematiky výroby ocelí podobného typu řešil dvě základní 
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technologické otázky, dosažení požadované koncentrace uhlíku a dusíku. 

Dosažení požadované koncentrace uhlíku (max. 0,015hm.%) vyžadovalo úpravy v průběhu procesu VOD a 
realizaci některých dalších technických opatření jako např. optimalizaci vyzdívky rafinační pánve. Standardní 
MgO – C  staviva  využívána  pro  vyzdívání  struskové  zóny  rafinačních  pánví  ve  ŽĎAS,  a.s.  obsahují 
až 12hm.%C,  což  ve  fázi desoxidace  a dohotovení  taveniny  vede u materiálu  s  velmi nízkou  koncentrací 
uhlíku k nežádoucímu růstu obsahu uhlíku v oceli. Řešení spočívá v aplikaci vyzdívkových materiálů na bázi 

CrMgO  s koncentrací 
uhlíku max. 1hm.%. 

Problematika  dosažení 
požadované 

koncentrace  dusíku 
(max.  0,015hm.%) 
vycházela  z  analýzy 
reálných  koncentrací 
dusíku  v ocelích 
s koncentrací  chromu 

v rozpětí 
(16 až 18)hm.% 

vyráběných  ve  ŽĎAS, 
a.s.  Výsledek 
hodnocení  reálných 
koncentrací  dusíku  v 
konečné  analýze 
dokládá obr. 2. 

Obr. 2 Koncentrace /N/ ‐ pro oceli (16 až 18)hm.%Cr ‐ kumulativní histogram 

Jak vyplývá z obr. 2 znázorňující kumulativní histogram zjištěných koncentrací dusíku v ocelích s koncentrací 
chromu  odpovídající  oceli  jakosti  015Ch17M2B,  tedy  (16  až  18)hm.%Cr,  pouze  cca  34%  hodnot  ze  164 
sledovaných taveb spadá do limitu max. 0,015hm.%N. 

S ohledem na  výsledky hodnocení  reálně dosahovaných  koncentrací dusíku  v ocelích  s  vysokými obsahy 
chrómu, technologie výroby vyžadovala zajištění prodloužení doby zpracování taveniny v hlubokém vakuu 
(max.  100Pa).  Proto  byla  tradiční  technologie  LF/VOD/VCD/VD  rozšířena  o  další  vakuování  na  proces 
LF/VD/VOD/VCD/VD. Zařazení procesu VD ve fázi před zahájením VOD poskytuje proti tradiční technologii 
prodloužení  celkové doby  zpracování  v hlubokém  vakuu až o 50% na  celkovou dobu 30minut. Dosažené 
výsledky  při  využití  navržené  technologie  dokládá  konečné  chemické  složení  oceli  015Ch17M2B 
experimentální tavby (PGS8) uvedené v tab. 2. 

Tab. 2 015Ch17M2B – předpis a dosažené chemické složení oceli experimentální tavby PGS8 
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Z tab.  2  je  zřejmé,  že  bylo  v  rámci  experimentální  tavby  označené  PGS8  dosaženo  požadovaného 
chemického složení v souladu s předpisem Ae523 Rev.6. Zařazením procesu VD ve fázi před zahájením VOD 
resp.  prodloužením  doby  zpracování  taveniny  v  hlubokém  vakuu,  bylo  dosaženo  významného  snížení 
koncentrace dusíku na konečnou koncentraci 0,0078hm.%. V porovnání s histogramem na obr. 2 je zřejmé, 
že  v  případě  sledových  164  taveb  byla  dosažena  nejnižší  hodnota  koncentrace  dusíku  0,0092hm.%. 
Konstatujeme,  že  aplikace  navržené  technologie  umožnila  dosažení  výrazně  nižší  koncentrace  dusíku  ve 
vysokolegované  oceli,  než  je  pro  daný  technologický  proces  obvyklé. Ocel  015Ch17M2B  experimentální 
tavby PGS8 byla následné odlita do kokil 8K1.1 o hmotnosti 1000kg. 

4. TVÁŘENÍ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ SUPER FERITICKÉ OCELI  

Ocel 015Ch17M2B v ingotu 8K1.1 byla dále využita pro ověření technologie tváření a tepelného zpracování 
v podmínkách volné kovárny ŽĎAS, a.s. [2] 

Pro ověření způsobu tváření, vychlazování a tepelného zpracování byly vykovány tyče o průměru 120mm a 
délce 600mm. Výkovky byly následně vychlazeny po vykování 3ks na vzduchu  (značeno 1) a 3ks ve vodě 
(značeno  2).  Následně  byly  všechny  kusy  ošetřeny  různými  režimy  tepelného  zpracování  odlišenými  ve 
značení výkovků A – B – C: 

• výkovky A1 – vzduch  ‐ tepelné zpracování (1000 až 1060)°C/voda do 350°C/vzduch 

• výkovek A2 – voda   ‐ tepelné zpracování (1000 až 1060)°C/voda do 350°C/vzduch 

• výkovky B1 – vzduch  ‐ tepelné zpracování (  950 až 1000)°C/voda do 350°C/vzduch 

• výkovky B2  – voda   ‐ tepelné zpracování (  950 až 1000)°C/voda do 350°C/vzduch 

• výkovky C1 – vzduch  ‐ tepelné zpracování (  780 až   800)°C/voda do 350°C/vzduch 

• výkovky C2 – voda  ‐ tepelné zpracování (  780 až   800)°C/voda do 350°C/vzduch. 

 
 

Obr. 3 Výkovky po tepelném zpracování   Obr. 4 Výkovky po tepelném zpracování 

Po  tváření  a  vychlazení  výkovků  dle  uvedených  režimů  byly  u  výkovků  zachlazených  do  vody  zjištěny 
kapilární zkouškou trhliny. Orientaci a velikost trhlin dokládají obr. 3 a obr. 4. 

I přes výskyt  trhlin ve výkovcích byly provedeny materiálové  zkoušky, ověření mechanických vlastností a 
struktury oceli. 
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5. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY  

Materiál výkovků oceli 015Ch17M2B zpracovaných různými režimy vychlazování a tepelného zpracování byl 
podroben laboratornímu ověření struktury, mechanických a technologických vlastností.  

Výsledek  hodnocení  odolnosti  proti 
mezikrystalové  korozi  provedeného 
dle GOST  6032  [3]  (žíhání  pro  zcitlivění 
1100°C/1hodina/vzduch) dokládá obr. 5. 

Zkoušení 6ks  vzorků  z jednotlivých  výkovků 
odebraných z ½ průměru v podélném směru 
prokázalo,  že  se  při  ohybové  zkoušce 
neobjevují mezikrystalové trhlinky. Materiál 
prokázal  odolnost  proti  mezikrystalové 
korozi.  

Hodnocení metalografické čistoty oceli experimentálních výkovků dle GOST 1778/1970, metoda Š1 dokládá 
tab. 3. 

Tab. 3 Metalografická čistota výkovků z oceli 015Ch17M2B 

Jak  je  zřejmé  z  tab.  3, 
materiál  výkovků 
experimentální  tavby  PGS8 
vykazuje  znečištění 
zejména vměstky typu OŘ – 
oxidy řádkové a OB – oxidy 
bodové.  Současně  se 

vyskytují vměstky typu S – sulfidy. Obecně je možné konstatovat dosažení dobré mikročistoty oceli, která je 
běžná pro konstrukční oceli vyrobené s využitím technologie VD/VOD. 

Dosažené  hodnoty mechanických  vlastností  zkoušených  dle  [4],  [5],  [6]  na  experimentálních  výkovcích 
v porovnání s požadavkem specifikace Ae 523 Rev. 6 uvádí tab. 4. 

Tab. 4 Mechanické vlastnosti výkovků 015Ch17M2B 

Z  tab.  4  je  zřejmé,  že  výkovky  vykazují 
srovnatelné hodnoty mechanických vlastností 
bez  významného  vlivu  aplikace  rozdílných 
režimů  tepelného  zpracování.  Výkovky 
nedosahují  požadované  pevnosti  materiálu 
(Rm) a v případě výkovku B1 nebyl splněn ani 
požadavek na hodnotu meze kluzu  (Re).  Jako 
zcela  nevhodné  se  z  důvodu  porušení 
materiálu  trhlinami  prokázalo  zařazení 

vychlazování výkovku ze super feritické oceli do vody. Tab. 4 Mechanické vlastnosti výkovků 015Ch17M2B  

 

 

Obr. 5 Hodnocení odolnosti proti mezikrystalové korozi  
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Vlastnosti experimentálních výkovků byly dále  zkoumány  z hlediska  struktury a velikosti  zrna  [6]. Snímky 
struktury experimentálních výkovků dokládají obr. 6 až obr. 11. 

 

 

Obr. 6 Vzorek A1 – mikrostruktura – 25x  Obr. 7 Vzorek A2 – mikrostruktura – 25x  

 

Obr. 8 Vzorek B1 – mikrostruktura – 25x  Obr. 9 Vzorek B2 – mikrostruktura – 25x 

Obr. 10 Vzorek C1 – mikrostruktura – 25x  Obr. 11 Vzorek C2 – mikrostruktura – 25x  

Tab. 5 Komerční výkovky 015Ch17M2B (PGS8)¨        

Obr.  6  až  obr.  11  dokládá  feritickou  strukturu 
výkovků. Dle GOST 5639 [7] je velikost zrna (–3) 
až  (+3).  Uvnitř  zrn  se  nachází  drobné  karbidy. 
Výsledky  hodnocení  mikrostruktury  oceli 
experimentálních  výkovků  dokládají  ve  všech 

případech  velmi  hrubou  strukturu. Nízké  hodnoty mechanických  vlastností  patrně  souvisí  i  s  dosaženou 
velikostí zrna.  
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Optimalizací  procesu  tváření  a  tepelného  zpracování  při  výrobě  komerčních  výkovků  oceli  015Ch17M2B 
tavby  PGS8  v ZVU Kovárna  a.s.  pro  aplikaci  v  JE,  byly  dosaženy  vyhovující  parametry  mechanických 
vlastností. Dosažené výsledky výkovku s označením E400 uvádí tab. 5. 

6. ZÁVĚR  

V  rámci  práce  byla  v  podmínkách  ŽĎAS,  a.s.  s  využitím  zařízení  primární  a  sekundární  metalurgie 
EOP/LF/VD/VOD navržena a ověřena technologie výroby super feritické oceli 015Ch17M2B dle specifikace 
ŠKODA  JS a.s. Ae523 Rev.6. Ocel  je určena pro  výrobu pólových nástavců  rotoru elektromotoru pohonu 
regulačního orgánu pro  reaktory VVER 440. Navrženou  technologií výroby a  zpracování  tekuté oceli bylo 
dosaženo velmi nízkých koncentrací uhlíku a dusíku (0,004hm.%C, 0,0078hm%N). 

Ověření materiálů výkovků  super  feritické oceli 015Ch17M2B  zpracovaných navrženými  způsoby  tváření, 
vychlazování a tepelného zpracování dokládá dosažené parametry vyrobené oceli z pohledu odolnosti proti 
mezikrystalové  korozi,  metalografické  čistoty,  struktury  a  hodnot  mechanických  vlastností.  Dosažení 
požadovaných  hodnot mechanických  a  užitných  vlastností  vyžaduje  řízení  procesu  tváření  a  tepelného 
zpracování. 

V  rámci ověření výroby oceli a výkovků  ze  super  feritické oceli byly  získány nové  zkušenosti a poznatky, 
které  přispěly  k  rozšíření  znalostí  v  oblasti  technologického  know‐how  a  prokázaly  schopnost  českého 
průmyslu řešit potřeby a zajišťovat požadavky na materiály pro moderní strojírenská zařízení. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA Fe‐C BRIKIET PRI VÝROBE OCELE V EOP 

Vladimír CHOMIČ1), Marcel RONČÁK2), Juraj HAVRAN2), Stanislav TURŇA2), Miroslav DOMOVEC2), 
Ľudovít PARILÁK1) 

1) ŽP Výskumno‐vývojové centrum s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, chomic.vladimir@zelpo.sk 

2) Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia Fe‐C brikiet ako vhodnej suroviny, využiteľnej v metalurgickom 
procese výroby ocele v elektrických oblúkových peciach  (EOP)  s konkrétnym  zameraním na výrobu ocele 
v ŽP a.s. Vzhľadom k cenám vstupných materiálov pre výrobu ocele v EOP sa neustále hľadajú alternatívne 
náhrady. Veľkú úlohu tu pre technologické podmienky zohráva aj natavenie uhlíka, ktoré má priamy súvis s 
predváhou  a  tým  aj  so  spotrebou  elektrickej  energie,  ovplyvňujúc  samozrejme  aj  ostatné  sledované 
parametre. V súčasnej dobe sa zabezpečuje natavenie obsahu uhlíka v tekutej oceli väčšinou len z prínosu 
uhlíka zo šrotu,  liatiny, oceliarenského surového železa a  tiež prídavkom antracitového uhlia  resp. koksu. 
Hlavným zámerom použitia konkrétneho druhu Fe‐C brikiet bolo zvýšenie priemerného obsahu natavenia 
uhlíka  v  EOP  a  tým  zlepšenie metalurgických  podmienok,  čo môže  viesť  k  zníženiu  úplných  vlastných 
nákladov na  tonu  vyrobenej ocele. Pri použití  Fe‐C brikiet  v ŽP a.s.  sa  vyhodnocoval  ich  vplyv na proces 
výroby  ocele.  Predpokladanými  prínosmi  použitia  brikiet  bolo  zníženie  produkcie  emisií  CO2,  úspora 
elektrickej energie, úspora oceliarenského surového železa, úspora antracitového uhlia resp. koksu, úspora 
kusového  hliníka  pri  dezoxidácii  a  zníženie  obsahu  FeO  v  pecnej  troske. Vyhodnotenie  bolo  realizované 
porovnaním s akostne podobnými tavbami, do ktorých bolo namiesto Fe‐C brikiet pridávané oceliarenské 
surové železo. 

Kľúčové slová: Fe‐C brikety, oceliarenské surové železo, EOP, výroba ocele 

1. ÚVOD 

Cieľom  popisovaného  priemyselného  experimentu  v  ŽP a.s.  bolo  overenie  možnosti  nahradenia 
oceliarenského surového železa v EOP konkrétnym typom Fe‐C brikiet. Šrotová vsádzka pre EOP v ŽP a.s. sa 
tvorí tak, aby celková hmotnosť vsadeného materiálu pre jednu tavbu dosahovala 60 ton. Vsádzka môže byť 
tvorená dvoma až štyrmi sádzacími košmi, podľa sypnej hmotnosti materiálu. Vhodne pripravenou šrotovou 
vsádzkou pritom môžeme výrazne ovplyvniť tavenie ako aj celý proces výroby ocele v EOP. 

Oceliarenské surové železo je pri výrobe ocele v EOP v dnešnej dobe prakticky nenahraditeľné. Pripisuje sa 
mu význam najmä za účelom dosiahnutia požadovanej čistoty vyrábanej ocele vďaka zníženiu prípustného 
obsahu nežiaducich prvkov  (Cu,  Sn, atď.). Keďže oceliarenské  surové  železo obsahuje  cca 3,3 – 4,8 % C, 
prináša  do  výrobného  procesu  aj  bezprostredne  dôležitý  prvok  –  uhlík.  Ideálna  hodnota  obsahu  uhlíka 
v predskúškach na EOP v ŽP a.s. je 0,1 %. 

Použitie Fe‐C brikiet ako vsádzkového materiálu namiesto oceliarenského surového železa má potenciálnu 
výhodu  vo  variovaní  ich  chemického  zloženia  pre  rôzne  druhy  procesov  v metalurgii.  Tým  sa  vytvára 
priestor  pre  prípadné  možnosti  nastavenia  chémie  brikiet  (obsah  Fe  resp.  C)  na  konkrétne  výrobné 
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podmienky. Správne nadstaveným chemickým zložením Fe‐C brikiet je možné účinnejším a najmä lacnejším 
spôsobom vyrovnávať v priebehu tavenia dôležitú vzájomnú kyslíkovo – uhlíkovú bilanciu [1]. 

2. POUŽITÉ VSTUPNÉ SUROVINY 

Už v minulosti existovala v ŽP a.s. – prevádzka Oceliareň  (Vo)  snaha používať pri výrobe určitých druhov 
akostí v EOP rôzne druhy metalurgických brikiet ako náhradu za oceliarenské surové železo. Tieto ad‐hoc 
experimenty  boli  často  krát  realizované  na  základe  ponuky  rôznych  dodávateľov,  ktorí málokedy  vedeli 
spätne dodržať všetky fyzikálno‐chemické požiadavky na vstupnú surovinu. 

Na základe skúseností z minulých rokov, ako aj na základe poznania zákonitostí celého tavného procesu v 
EOP  sme  postulovali  základné  požiadavky  na  chemické  zloženie  Fe‐C  brikiet.  Popri  tvarových  a 
geometrických vlastnostiach metalurgických brikiet sme požadovali obsah železa minimálne 75 % a uhlíka 
v rozsahu 9 až 11 % [2]. 

Metalurgické Fe‐C brikety od spoločnosti SB Recykling, s.r.o. Trenčín boli vyrobené kompaktizáciou do tvaru 
„hexagonál“ s rozmermi 90 × 90 mm, spĺňajúc kritériá pre maximálne hodnoty obsahu nežiaducich prvkov 
(P,  S,  Cu,  Ni,  Sn  atď.).  Samotné  Fe‐C  brikety  sa  skladajú  z  liatinových  triesok  (po  obrábaní  odliatkov), 
kalcinovaného antracitu,  čistého  železného  separovaného prachu  (z otryskávania odliatkov a výkovkov) a 
cementu,  ktorý  zabezpečuje  príslušnú  pevnosť,  žiaruvzdornosť  a  stabilitu  brikiet.  Chemické  zloženie 
dodaných brikiet uvádzame v Tab. 1. Predstavuje štatisticky reprezentatívny súbor zo 125 ton Fe‐C brikiet. 

Tab. 1 Analýzy chemického zloženia Fe‐C brikiet realizované v ŽP a.s. 

Chemické zloženie [% hm.] 
Označenie 
vzorky  1  2  3  4  5  6  7  8 

C  9,4  9,47  8,89  9,19  9,33  9,52  9,31  8,82 
Fe  74,5  75,5  72,3  75  74,8  75,2  69,7  73 
Mn  0,39  0,39  0,36  0,37  0,4  0,4  0,35  0,39 
Si  2,16  2,24  3,93  2,29  2,26  2,21  2,56  2,17 
P  0,058  0,06  0,06  0,058  0,067  0,071  0,063  0,062 
S  0,092  0,094  0,09  0,085  0,091  0,09  0,11  0,078 
Cu  0,16  0,16  0,16  0,17  0,15  0,14  0,16  0,16 
Cr  0,09  0,08  0,09  0,07  0,07  0,07  0,06  0,07 
Ni  0,04  0,04  0,03  0,03  0,03  0,04  0,03  0,03 
Sn  0,026  0,022  0,02  0,021  0,031  0,029  0,019  0,029 

3. PRIEBEH REALIZOVANÝCH TAVIEB 

Prevádzkové experimenty využitia Fe‐C brikiet v ŽP a.s. – Vo prebehli v dvoch etapách (Tab. 2); najprv bola 
pripravená overovacia skúška so 6  tavbami a v ďalšej etape s 26  tavbami. Experimenty boli uskutočnené 
s tromi rôznymi množstvami pridávaného antracitového kusového uhlia. Celkom bolo odskúšaných 125 ton 
Fe‐C brikiet v 32 tavbách. 

Šrotová vsádzka pre EOP bola rozdelená do troch košov tak, že 4 tony Fe‐C brikiet sa nachádzali v „základe“ 
v hornej polovici 1. koša. Podľa dohody boli použité pri podnikovej akosti ZP8Mn45. Vzhľadom na chemické 
zloženie Fe‐C brikiet sa vsádzka pre akosť ZP8Mn45 pripravovala podľa výrobného  listu pre danú akosť s 
tým rozdielom, že oceliarenské surové železo resp. liatina boli nahradené 4 tonami Fe‐C brikiet [3]. 
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V PRVEJ ETAPE 

boli do  ŽP  a.s. dodané  Fe‐C brikety  s celkovou hmotnosťou 25  ton;  vsádzali  sa namiesto oceliarenského 
surového železa po 4 tonách na tavbu a boli odskúšané na základe schváleného návrhu v šiestich, po sebe 
idúcich  tavbách  spracovaných  štandardnou  technológiou  a s použitím  antracitového  kusového  uhlia  v 
množstve 500 kg na tavbu. 

V DRUHEJ ETAPE 

boli do ŽP a.s. dodané Fe‐C brikety s celkovou hmotnosťou 100 ton; podobne ako v predchádzajúcej etape 
bola  pripravená  vsádzka  pre  EOP  v množstve  4  tony  brikiet  na  vsádzku  ako  náhrada  oceliarenského 
surového  železa.  Boli  odskúšané  v 19‐tich  po  sebe  idúcich  tavbách,  kedy  sa  navyše  nepoužilo  kusové 
antracitové uhlie z dôvodu odskúšania prínosu uhlíka výlučne z Fe‐C brikiet. Nakoniec bolo  realizovaných 
sedem tavieb, kedy bolo použité antracitové  kusové uhlie v množstve 100 kg na tavbu. 

Tab. 2  Tabuľka experimentov 

1.etapa  2.etapa 
500 kg kusového uhlia 

6 tavieb 
bez kusového uhlia 

19 tavieb 
100 kg kusového uhlia 

7 tavieb 

4 tony Fe‐C brikiet  4 tony Fe‐C brikiet  4 tony Fe‐C brikiet 

Napeňovanie  trosky  sa  realizovalo  fúkaním  práškového  antracitu  do  trosky  pomocou  uhlíkovej  trysky 
manipulátora  MORE  v  štandardne  používanom  množstve  cca  300  –  350  kg  na  tavbu.  Po  ukončení 
experimentov  (overovacích  skúšok)  sa  vyhodnotil  vplyv  Fe‐C  brikiet  na  parametre  výroby  ocele  v  EOP 
v ŽP a.s.  porovnaním  so  štatistickým  súborom  s  vyšším  počtom  tavieb  (54  tavieb)  rovnakej  akosti, 
vyrobenými s odpovedajúcim množstvom oceliarenského surového železa. 

4. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Cieľom  experimentov  bolo  určenie  celkových  dopadov  náhrady  oceliarenského  surového  železa  Fe‐C 
briketami  na  technologický  proces  výroby  resp.  na  čistotu  ocele.  V  Tab.  3  sú  zhrnuté  najdôležitejšie 
ukazovatele  výroby  ocele  v  EOP,  ktoré  mohli  byť  ovplyvnené  použitím  Fe‐C  vsádzkového  materiálu. 
Primárne sledovaným parametrom vplyvu Fe‐C brikiet bolo natavenie obsahu uhlíka z predskúšok na EOP a 
zmena obsahu FeO v troske. Ďalšími hodnotenými parametrami boli predváha, spotreba elektrickej energie 
na  EOP  a množstvo  vyrobenej  ocele  (tekutá  oceľ  resp.  kontizliatky).  Taktiež  bola  sledovaná  doba  tavby 
a chemické zloženie ocele. Pritom natavenie uhlíka v EOP  je dôležitý ukazovateľ, na ktorý  sa viažu ďalšie 
technicko‐ekonomické  ukazovatele  výroby.  Napr.  použitie  množstva  hliníka  na  dezoxidáciu  ocele  pri 
odpichu, použitie hliníkového drôtu na LF pri spracovaní ocele. 

Pre porovnanie bolo vybraných 54 tavieb akosti ZP8Mn45 (tavby z obdobia 18.7.2012 ‐ 24.7.2012). V týchto 
tavbách bolo v šrotovej vsádzke použitých v priemere 3,70  ton oceliarenského surového železa na  tavbu. 
Kusové antracitové uhlie bolo použité v priemernom množstve 624 kg na tavbu. 

 

 

 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

46 

Tab. 3 Parametre výroby pre tavby s Fe‐C briketami resp. so surovým oceliarenským železom  

 

Fe‐C brikety 
500 kg uhlia 
6 tavieb 

Fe‐C brikety 
bez uhlia 
19 tavieb 

Fe‐C brikety 
100 kg uhlia 
7 tavieb 

Surové železo 
parametre pre 

54 tavieb 

1. ‐ 6. 
mes. 
2012 

Natavenie C [%]  0,08  0,039  0,052  0,055  ‐ 

Predváha na zliatky [kg/t]  1124  1162  1159  1128  1115 

FeO v troske [%]  39,00  52,14  48,21  47,21  ‐ 

SiO2 v troske [%]  10,57  8,09  10,77  8,19  ‐ 

Vsádzka [kg/tav.]  59 800  60 289  60 343  60 039  60 345 

Spotreba EE‐EOP [kWh]  20 752  20 239  20 206  20 254  21 231 

Doba tavby [min]  1:06  1:03  1:04  1:04  ‐ 

Power ON  [min]  39,7  37,9  37,9  38,8  38,2 
Hmotnosť zliatkov 

[kg/tav.]  53 261  52 106  52 097  53 288  54 109 

Hm. tekutej ocele 
[kg/tav.]  53 533  52 710  52 786  53 991  54 872 

EE na tek. oceľ [kWh/t]  388  385  383  381  387 

EE na zliatky [kWh/t]  390  390  388  386  392 

Prášk. antracit [kg/tav.]  237  389  334  355  301 

Kusové uhlie [kg/tav.]  513  0  104  624  635 

P na EOP [%]  0,008  0,009  0,009 

S na EOP [%]  0,032  0,032  0,034 

Cu na EOP [%]  0,182  0,176  0,169 

Sn na EOP [%]  0,012  0,011  0,012 

Do  primárneho  hodnotenia  (Tab.  3)  bolo  zahrnutých  celkovo  86  tavieb  s  cieľom  dosiahnuť  čo  najvyššiu 
mieru relevantnosti výsledkov. 

Tavby  s priemerným  množstvom  4,03  t  Fe‐C  brikiet  nevykazovali  žiadne  neočakávané  komplikácie 
(prilepenie na steny pece, vyššie prúdové nárazy a pod). Spotreba elektrickej energie, doba tavby, power 
ON, spotreba elektrickej energie prepočítaná na tekutú oceľ  i na zliatky sú prakticky v zhode s výsledkami 
porovnávacieho štatistického súboru 54 tavieb akosti ZP8Mn45. Pri nich však priemer množstva použitého 
surového  železa na  jednu  tavbu predstavuje 3,70  ton. Vytvára  to v podstate malú  rezervu pri porovnaní 
použitia Fe‐C brikiet resp. oceliarenského surového železa.  

V prvej časti druhej etapy OS v sekvencii 19 tavieb akosti ZP8Mn45 bez prídavku kusového uhlia vykazujú 
hlavné vyhodnotené parametre metalurgického procesu horšie výsledky. Konkrétne sa jedná o natavenie C, 
predváhu  na  zliatky,  FeO  v  troske,  hmotnosť  zliatkov,  hmotnosť  tekutej  ocele.  Horšie  výsledky  boli 
spôsobené  chemickým  zložením  Fe‐C  brikiet,  najmä  obsahom  Fe,  hoci  celkový  obsah  Fe  v brikete  je 
deklarovaný na min. 75 %. Niektoré analýzy vzoriek na vstupe preukázali hodnoty v rozpätí 68,9 až 73,0 % 
celkového  Fe.  Toto  spôsobilo,  že  predváha  na  zliatky  pri  daných  19  tavbách mala  hodnotu  1162 kg/t 
vyrobenej  ocele. Môžeme  však  pripustiť,  že  na  hodnotu  predváhy môže  výraznejšie  vplývať  aj  zmena 
zloženia šrotovej vsádzky. Treba si však všimnúť, že experiment s 19 tavbami sa uskutočnil bez pridávania 
kusového  uhlia  za  účelom  získania  výsledkov  pri  súčasnej  snahe  o šetrenie  nákladov  na  kusové  uhlie 
a súčasné  vyprodukovanie  minimálneho  množstva  emisií  CO2.  Ak  by  sme  brali  do  úvahy  priemer 
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používaného antracitového kusového uhlia na  jednu  tavbu v prvom polroku 2012  (635 kg),  je  to výrazný 
rozdiel pomerov skutočného obsahu uhlíka použitého v priemere na jednu tavbu. Významný je však podiel 
využiteľného  uhlíka  pre  proces. Natavenie  uhlíka  vykázalo  v  priemere  0,039 %  a  od  neho  sa  odvíjala  aj 
vysoká hodnota FeO v troske – 52,14 %. 

Analýza výsledkov poukazuje na zmeny pri použití prakticky minimálneho množstva 100 kg kusového uhlia, 
kedy  sa  priemerné  natavenie  uhlíka  zvýšilo  na  hodnotu  0,052 %  a tomu  odpovedajúce  zníženie  FeO  na 
48,21 %. Hodnota  C  –  0,052 %  je  porovnateľná  s hodnotou  z  54  vyhodnotených  tavieb  zo  štatistického 
súboru – 0,055 %. Pri použití vyššieho množstva kusového antracitového uhlia (v priemere 513 kg na tavbu) 
bolo natavenie C – 0,08 %. 

Natavenie prvkov S, Cu a Sn bolo rovnaké, ako v prípade použitia oceliarenského surového železa, ktoré Cu 
a Sn prakticky neobsahuje. Natavenie P bolo dokonca nižšie, čo však vyplýva z vyššieho obsahu FeO v troske 
[4]. 

Aktuálna nevýhoda Fe‐C brikiet vyplýva  z hodnoty predváhy na  zliatky v dôsledku vsádzania  cca 4  t Fe‐C 
brikiet sa reálne vsádza iba cca 3 t Fe, čo automaticky znižuje výťažnosť. To je však pre dodržanie výťažnosti 
možné riešiť zvýšením vsádzky šrotu o cca 1 tonu. 

5. ZÁVER 

Z výsledkov overovacej skúšky vyplýva, že využiteľnosť antracitového kusového uhlia pre natavenie uhlíka v 
EOP a jeho samotný proces stúpa úmerne s pridávaným množstvom pri realizovaní tavieb s Fe‐C briketami. 

Hoci  je  principiálne možné  používať  Fe‐C  brikety  v EOP  v ŽP a.s.,  tieto  nie  sú  zárukou  bezproblémového 
priebehu procesu v prípade možného natavenia vyšších obsahov nežiaducich prvkov Cu a Sn  zo  šrotovej 
vsádzky.  V  takých  prípadoch  je  dôležitá  funkcia  oceliarenského  surového  železa  pri  riedení  tavieb.  Fe‐C 
brikety môžu byť na oceliarni používané najmä  za účelom natavenia obsahu C, aj  z pohľadu náhrady pri 
natavení uhlíka z kusového antracitového uhlia. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k zníženej spotrebe 
uhlia, čo sa prejaví v zníženej tvorbe emisií CO2. 

Na základe výsledkov priemyselného experimentu môžeme konštatovať, že použitím tohto typu Fe‐C brikiet 
(Fe – min. 75 %   a C – min. 9 až 11 %)  je možné prispieť k nahradeniu oceliarenského surového železa; za 
podmienok dodržania stability chemických parametrov (požadované obsahy oxidov Fe a SiO2) a správneho 
nadstavenia vsádzkových parametrov. 
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Fe‐C briketami v procese výroby ocele v EOP. ŽP VVC 2012. 

[4] Protokol z overovacej skúšky č.3/2012/ŽPVVC: Vyhodnotenie použitia Fe‐C brikiet v EOP ako možnosti náhrady 
oceliarenského surového železa. ŽP VVC 2012. 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

48 

VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD Al A Ti NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ 
TAVENINY 

Vladislav KURKA, Lucie STŘÍLKOVÁ, Zbyněk HUDZIECZEK, Jaroslav PINDOR, Jiří CIENCIALA  

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava‐Vítkovice, 
vladislav.kurka@mmvyzkum.cz 

Abstrakt  

Výroba ocelové taveniny na atmosférických  indukčních tavících pecích s vysokými obsahy  legujících přísad 
jako  je hlíník a  titan  je velmi náročná. Obsahy  těchto prvků mají velmi vysokou afinitu ke kyslíku a  jejich 
legování je samo o sobě problematické. V této práci je popsána především problematika interakce tekutého 
kovu s vyzdívkou, problematika odlévání, a  interakce těchto  legujících přísad s žáruvzdornými materiály v 
licí pánvi. Tato práce byla realizována s použitím zařízení „Vakuová a přetlaková indukční tavící pec“ (VPIM). 
Toto zařízení je součástí „Laboratoře pro experimentální ověřování technologií výroby nových materiálů“. V 
rámci  řešení  projektu  „Regionální  materiálově  technologické  výzkumné  centrum“  č.: 
CZ.1.05/2.1.00/01.0040,  výzkumného  programu  č.  6  s  názvem  „Experimentální  ověřování  nových 
technologických  postupů  u  kovových  materiálů  s  vyššími  kvalitativními  parametry“,  bude  realizována 
modernizace VPIM. Laboratoř bude sloužit ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 
pro výzkum a vývoj metalurgických procesů v kovových taveninách. 

Klíčová slova: čistota, hliník, titan, vakuum, přetlak 

1. ÚVOD  

V současné  době  dochází  k nárůstu  dovozu  materiálů  ze  zahraničních  hutních  podniků,  především 
z východních zemí. Ve srovnání s předchozími obdobími, se jakostní parametry těchto materiálů zvyšují. Při 
stejných jakostních parametrech nabízeného materiálů od dvou výrobců je určujícím faktorem cena. Zajistit 
konkurenceschopnost  hutní  společnosti  lze  neustálým  zvyšováním  jakostních  parametrů  vyráběných 
materiálů a snižováním energetické a potažmo ekonomické náročnosti výroby.  

Společnost  MATERIÁLOVÝ  A  METALURGICKÝ  VÝZKUM  s.r.o.  (dále  jen  MMV)  vyrábí,  mimo  jiné  také 
materiály s vysokými obsahy prvků titanu a hliníku. Al a Ti mají z metalurgického hlediska vysokou afinitu ke 
kyslíku a dále Ti má při srovnání vyšší afinitu k uhlíku než ke kyslíku. Tato práce prezentuje problematiku 
výroby  taveniny  a  především  její  odlévání  ve  vztahu  k chemickému  složení  (Ti  a Al).  Je  popsána  výroba 
modifikované materiálu  s procentuálním  zastoupením  těchto  prvků 0,01C,  10Cr,  9Ni,  2,2Mo,1Ti  a  0,6Al 
(dále jen MATERIÁL). 

2. VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ 

Jak je patrné z 0 předmětný MATERIÁL požaduje vysoký podíl titanu (až 1,15%) a hliníku (až 0,60%). Obsahy 
těchto  prvků  jsou  požadovány  z důvodu  jejich  precipitace,  jež  zásadním  způsobem  zvyšují  požadované 
mechanické  vlastnosti  ‐  smluvní mez  kluzu  RP0,2 min.  1500 MPa. MATERIÁL  dále  obsahuje  nízký  obsah 
uhlíku,  což má vysoký vliv na následné odlévání, bude vysvětleno dále. Zpracováním  chemického  složení 
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MATERIÁLU do Schaeffler De Long diagramu dle  [2] viz. Obr. 1  je patrné, že výsledná struktura může být 
složena  z austenitu a martenzitu, nebo austenitu, martenzitu a  feritu a  v krajním případě může být  také 
čistě martenzitická.  

Při výrobě těchto jakostí je důležité znát konečný požadavek na strukturní parametry a tomu přizpůsobit  i 
chemické složení vyráběné oceli. V tomto případě bylo požadováno vyrobit čistě auteniticko‐martenzitickou 
strukturu, což se podařilo. Řízení finální struktury lze např. dvěma způsoby: buď zúžit chemické složení tak, 
aby výsledný MATERIÁL měl vždy požadovanou strukturu, nebo do řízení tavby zařadit také řízení struktury 
podle tohoto diagramu. 

Tab. 1 Chemické složení MATERIÁLU (hmot. %) 

C  Cr  Ni  Mo  Ti  Alc 

Požadavek  min.  ‐  9,50  8,5  1,9  0,75  0,30 

max.  0,010  11,50  9,5  2,2  1,15  0,60 

Tavenina před 
přelitím do licí pánve 

0,010  10,38  9,93  2,24  0,94  0,47 

 

 

Obr.  1  Chemické  složení MATERIÁLU  (oranžový  obdélník)  a  tavby  (červený  bod)  dle  Schaeffler De  Long 
diagramu [2] 

Austenit 

Martenzit 

Austenit + 
Martenzit Austenit + 

% Feritu

Austenit + 
Martentzi + 

Ferit 

Ferit 
Martenzit 

+ Ferit 
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3. ANALÝZA VLIVU TI PŘI ODLÉVÁNÍ 

MATERIÁL  byl  vyráběn  na  zařízení  „Vakuová  a  přetlaková  indukční  tavící  pec“  (dále  jen  VPIM)  před 
provedením  plánované  rekonstrukce.  Technické  parametry  zařízení  v době  realizace  tavby  byly:  max. 
1700kg hmotnost  taveniny,  tlaky v kesonu min. 50Pa, max. 500kPa  (při atmosféře Ar nebo N) s možností 
předem  navolení  atmosféry  a  tlaku  pro  odlévání  taveniny  horem  přes  mezipánev  do  kokily  nebo  při 
otevřeném kesonu do licí pánve. V době psaní tohoto příspěvku probíhá rekonstrukce zařízení, které bude 
nově  vybaveno  kyslíko‐argonovou  tryskou,  on‐line měřením  teploty, možností  lití  spodem  v kesonu  při 
předem navolené atmosféře a tlaku a především dojde k výraznému zvýšení výkonu vývěvového systému, 
viz práce [3].  

 

Obr.  2  Schématické  znázornění  zařízení  „Vakuová  a  přetlaková  indukční  tavící  pec“  po  provedení 
rekonstrukce 

3.1   Průběh tavby 

Tavba na zařízení VPIM probíhala standardním způsobem při zavřeném kesonu v plně argonové atmosféře s 
rafinacemi za sníženého tlaku. Je obecně známo, že ingoty odlévané horem mají horší povrchovou kvalitu, 
proto bylo přistoupeno k odlití spodem do kokily na atmosférickém licím poli. 

Po nasazení základní vsázky, která obsahovala vyšší podíl C proběhl proces „Vakuové uhlíkové dezoxidace“ 
(dále  jen VCD),  který  snížil obsah C  z 0,02% na 0,01%. Následovalo  legování Cr, Ni, Mo  a poté proběhla 
vakuová rafinace s cílem snížení obsahu H. Po ohřevu taveniny na licí teplotu, byl otevřen keson a tavenina 
byla odlita do předem připravené licí pánve. Licí pánev má výlevku ve dně a je uzavřena zátkovou tyčí, která 
také slouží k regulaci rychlosti odlévání, viz Obr. 3. Při odlévání MATERIÁL v okolí výlevky „zatuhl“, následně 
byl proveden rozbor tohoto problému. Detail zatuhlé taveniny v místě výlevky je uveden na Obr. 4. 
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Obr. 3 Oválná  licí pánev  se  zátkovou  tyčí pro VPIM     Obr. 4 Detail  zatuhlé  taveniny  v místě  výlevky, po 
vyndání  z licí  pánve.  Místo  odběru  vzorku 
kovů na analýzu. 

3.2   Interakce taveniny a žáruvzdorných materiálů 

Ze  zatuhlého  MATERIÁLU  v licí  pánvi  prezentovaného  na  Obr.  4  byl  odebrán  vzorek  kovu  k analýze 
stanovení příčiny vzniku  tohoto problému. Za použití  rtg spektrální mikroanalýzy bylo zjištěno, že v místě 
výlevky  je  zvýšený  obsah  karbonitridových  částic  titanu  a  to  jak  větších  samostatnějších  dohromady 
s komplexními oxidy hliníku a křemíku viz. Obr. 5, tak menších o větším počtu viz. Obr. 6. 

 

Obr.  5  Větší  karbonitridy  titanu  v místě  výlevky,      Obr.  6  Shluky  menších  části  karbonitridů  titanu 
zvětšeno 650x               v místě výlevky, zvětšeno 1100x 

Po  výše  uvedeném  zjištění  přítomnosti  karbonitridů  titanu  byla  provedena  chemická  analýza  v místě 
výlevky,  viz.  Tab.  2.  Chemický  rozbor  prokázal,  že  tavenina  v místě  okolí  výlevky  obsahovala  vyšší  podíl 
uhlíku  (0,035%C),  a  to  o  0,025  %  více  než  odlitý  MATERIÁL  (0,010%C).  Po  provedeném  šetření  byla 
vyslovena hypotéza,  že  jeho  vyšší  výskyt byl  dán  použitím  standardní  zátkové  tyče na  bázi  grafitu.  Tato 
zátková tyč je běžně používaná při odlévání materiálů se stejně vysokými, či vyššími obsahy Ti a Al, ovšem u 
těchto materiálu, odlévaných v MMV, je cca o řád vyšší obsah C. 

Předpokládá se, že v průběhu přelévání taveniny z indukční tavící pece do licí pánve došlo k oxidaci taveniny 
a  vzniku  oxidů  titanu.  Titan  má  vyšší  afinitu  k uhlíku  než  ke  kyslíku  a  proto  při  interakci  s grafitovou 
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zátkovou tyčí došlo ke vzniku karbonitridů titanu a sekundárně z uvolněného kyslíku ke vzniku komplexních 
oxidů hliníku a křemíků. Výskyt těchto  částic byl pouze cca 10mm kolem zátkové tyče u výlevky a byl tak 
vysoký, že lze předpokládat, že byl příčinou zahuštění taveniny v tomto místě a zabránil tak jejímu odlití. 

Tab. 2 Chemické složení MATERIÁLU z taveniny před odléváním a u zatuhlé výlevky (hmot. %) 

Místo odběru  C  Cr  Ni  Mo  Ti  Alc 

Tavenina před přelitím do 
licí pánve 

0,010  10,38  9,93  2,24  0,94  0,47 

10mm kolem zátkové 
tyče u výlevky licí pánve 

0,035  10,20  9,98  2,17  0,91  0,42 

4. ZÁVĚR 

Prezentovaná práce se zabývá problematikou výroby nízkouhlíkového antikorozního MATERIÁLU s vysokým 
obsahem titanu a hliníku. Po rafinaci v zařízení VPIM byla při otevřeném kesonu přelita tavenina z indukční 
tavící  pece  do  licí  pánve.  Při  přelévání  došlo  pravděpodobně  k oxidaci  titanu  z atmosféry  a  následně 
interakcí oxidů titanu s grafitovou zátkovou tyčí vznikly, karbonitridy titanu a sekundárně komplexní oxidy 
hliníku a křemíku. Oblast výskytu těchto částic byla pouze v oblasti cca 10mm kolem výlevky zátkové tyče. 
Tyto  částice  pravděpodobně  způsobily  zahuštění  taveniny  v místě  výlevky,  a  znemožnily  její  odlití.  Při 
odlévání  jakostí o stejném složení, ale vyšším obsahu uhlíku tyto problémy nebyly zaznamenány. Z tohoto 
důvodu je v současné době vybírán nový materiál zátkové tyče, který odstraní tento problém. Analýza této 
problematiky pokračuje i v době psaní tohoto příspěvku. 

PODĚKOVÁNÍ 

Tato práce vznikla při řešení projektu č. CZ.1.05/2.1.00/01.0040 "Regionální materiálově technologické 
výzkumné centrum", v rámci Operační programu Výzkum a vývoj pro inovace, financovaného ze 

strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu ČR.  
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ODPADŮ Z VÝROBY A OPRACOVÁNÍ OCELI. 
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3)TaM, Technologie a metalurgie, Areál VÚHŽ a.s., 739 51 Dobrá 240, smid@tam‐conti.eu 

Abstrakt 

Problematika recyklačního využití kovonosných odpadů, vznikajících při výrobě a zpracování oceli, je značně 

Složitá. Avšak každé prakticky realizovatelné řešení, kromě jejich deponace na haldách, je pro hutní podniky 
a  také  slévárny  přínosné.  A  to  nejen  po  stránce  ekonomických  přínosů,  ale  zvláště  do  nedalekého 
budoucna,  i po  stránce  ekologické.  Tyto odpady  se  většinou  vyskytují  v podobě  vodou nasycených  kalů. 
Železo  je v nich obsaženo nejen v podobě metalické, ale velmi často  i v podobě sloučenin s kyslíkem nebo 
sírou. 

V  tomto příspěvku prezentované experimentální práce, provedené  v  roce   minulém  i  letech předešlých,  
přinesly ve směru zpracování těchto odpadů  formou briketace a následného použití v hutních agregátech 
velmi  nadějné  výsledky.    Autoři  zde  informují  o  vývoji  patentované  technologie  briketace  a  provozních 
aplikacích  briket,  takto  vyrobených  z kovonosných  odpadů;  a  také  o  dosažených  výsledcích  při  jejich 
praktickém využití. 

Klíčová slova: kovonosné odpady, briketace, brikety, recyklační využití, ekonomický přínos 

1.    ÚVOD 

Hutnictví  v  České  republice  patří mezi  průmyslová  odvětví  bez  vlastních  surovinových  zdrojů  a  využití 
hutních i jiných kovonosných odpadů má pro ně proto značný význam. Ekonomické výhody jsou  ale, zvláště 
v poslední  době,  akcentovány  ekologickými  zákony  a  vyhláškami  a  především  pak  růstem  cen 
za deponování  na  skládkách.  Nakládání  s vlastními  kovovnosnými  odpady  tak  zásadně  ovlivňuje  a  bude 
ovlivňovat ekonomiku produkce každého hutního závodu.  

Předmětem  výzkumu  a  experimentálních  prací  byly  tedy  mj.  úpravy    kovonosných  odpadů  z   vlastní 
vysokopecní nebo ocelářské produkce a také okují z tváření, v nichž se železo vyskytuje nejen v metalické 
podobě,  ale  i  chemicky  vázané  na  síru  nebo  kyslík.  A  to  včetně  zpracování  do  tvaru,  který  díky  svým 
fyzikálním  vlastnostem  –  tvaru,  velikosti,  fázového  složení,  hmotnosti  a mechanické  odolnosti  ‐  vydrží 
manipulaci,  přepravu  a  vsázku  do  tavicích  pecí  bez  jakéhokoliv  poškození  nebo  ohrožení  životního 
prostředí.  Možnost recyklace se však nevztahuje pouze na výše uvedené odpady, ale jedná se i o možnost 
využití otrysků, případně třísek z opracování oceli. Z dostupných upravárenských technologií, pro zkusovění 
vlastních  kovonosných odpadů  k  recyklačnímu  využití při  výrobě oceli,  se  v současné době  jevila nejlépe 
technologie briketace.  
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Pokud se jedná o pojivo, jež v briketované směsi zvolených vstupních surovin hraje velmi důležitou roli, byl 
s ohledem  na  bohaté  zkušenosti    briketárny  fy  Progres  Ekotech  zvolen cement.  Během  řešení  tohoto 
projektu se pak potvrdilo, že toto pojivo je skutečně pro tyto typy materiálů zcela vyhovující. 

2.    METODY ZKUSOVĚNÍ ‐ BRIKETACE 

Prvním  náročným  úkolem  bylo  vyřešení  způsobu,  jak  upravit  typologicky  nevhodné  materiály  např. 
z hlediska konzistence, obsahu LRP (látek ropného původu) nebo granulometrie tak, aby nebyla negativně 
ovlivněna  konečná  pevnost  a  otěruvzdornost  brikety.  Je  jasné,  že  v případě  nevhodné  pevnosti  nebo 
otěruvzdornosti by bylo nemožné najít hutní podnik, který by recyklaci odzkoušel. Nebezpečí omezení, resp. 
úplného zastavení chodu hutního agregátu by bylo vysoké a náklady na znovuobnovení provozu a  tudíž  i 
ztráty na výrobě značné. Problém snížení obsahu tekutin lze provádět za studena několika technologickými 
postupy, jmenovitě extrakcí pomocí rozpouštědel, sedimentací (gravitací), odstředěním, filtrací samovolnou 
nebo tlakovou, pomocí kalolisů aj. Podstatně účinnější, avšak energeticky náročnější a finančně nákladnější, 
jsou postupy využívající teplo – sušení, žíhání, termický rozklad. Mezi ně patří samozřejmě také krakování, 
nízkoteplotní desorpce, destilace, pyrolýza aj. Problematika  jednotlivých postupů byla podrobně popsána 
ve zprávě  k řešení  projektu  TIP  a  proto  se  zde  jimi  nebudeme  blíže  zabývat.  Podstatný  je  fakt,  že  bylo 
zkoušeno několik způsobů úpravy  těchto materiálů  tak, aby se staly vhodnějšími pro následné zkusovění. 
Z těchto  zkoušek a pokusů vyplynulo, že jediný způsob, který je ekonomický a zároveň efektivní, je úprava 
dle vyvinutého patentovaného postupu. 

Druhým složitým úkolem bylo materiálové složení záměsi před vlastním zkusověním. V dnešní době se sice 
běžně  používají  různé  brikety  a  pelety  pro  hutní  agregáty,  které  jsou  vyrobeny  například  z lisovaných 
kovových špon, nicméně v tomto případě se jedná o zcela jiný typ recyklace materiálu. Velkým problémem 
briketace  v rámci  tohoto projektu bylo  složení  vstupů,  jak  s ohledem na obsah  LRP  resp. dalších příměsí 
vznikajících při opracování či jímání těchto materiálů. Zjistili jsme, že není možné vyrobit jednu univerzální 
briketu, která bude vhodná pro všechny typy hutních agregátů, ale je nejprve nutné pečlivě definovat o jaký 
typ agregátu, který bude použit k recyklaci se jedná, a podle toho upravit složení brikety tak, aby  recyklace 
byla  maximálně  efektivní  a  zároveň  do  hutního  procesu  nepřinesla  žádné  negativní  prvky  v takovém 
množství, které by mohlo způsobit případnou komplikaci.  

Posledním  důležitým  úkolem  k vyřešení  bylo  zkusovění  vybraných  a  upravených materiálů  tak,  aby  byla 
zajištěna potřebná pevnost brikety. V této  část výzkumu se  řešil  jednak optimální způsob užití pojiva,  tak 
i jeho  množství,  aby  nedošlo  ke  „znečištění“  hutního  agregátu  a  zároveň  aby  výsledná  pevnost 
a otěruvzdornost  brikety  byla  dostatečná,  ne  však  ale  enormně  vysoká  .  To  je  nutné,    neboť  pokud  je 
pevnost brikety vyšší než 10 MPa, jsou pak k natavení brikety nutné vyšší teploty znamenající vyšší spotřebu 
topného média, což celý proces recyklace prodražuje. 

Postupně  byly  vyvinuty  a  odzkoušeny  různé  způsoby  zkusovění,  jejich  postupy  a  výhody  a  rovněž  byly 
zjištěny  jejich nevýhody. Cílem všech těchto činností bylo upravit kovonosné suroviny a přísady do vsázky 
schopného  stavu pro  jejich  vstup do  tavící pece.  Z řešení  tohoto problému pak  vyplynula briketace  jako 
optimální  způsob  zkusovění,  jak  s ohledem  na  poměr  cena/výkon,  tak  pro  vhodnou  kusovost  briket  pro 
následné průmyslové využití. 

Vedle dřívějšího tvaru brikety v podobě šestibokého hranolu o délce hrany 50 mm a výšce  90 až 140 mm,  
lze nyní vyrábět také tělesa   tvaru válce o průměru   68 mm a výšce 70 až 80 mm. Znamená to významné 
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rozšíření  sortimentu  briket,  možnost  jejich  uplatnění  jak  ve  vsázce  do  pecí  vysokých,    tak  i  do  např. 
kupolových  pecí  či  kelímkových  pecí  menších  rozměrů,  které  jsou  provozovány  jak  v hutích,  tak 
i ve slévárnách. 

Získané poznatky z postupů tvoření záměsí a následné výroby briket: 

⇒ Vyvinutý  způsob  zpracování  jemných mokrých  či  suchých  odpadů,   vznikajících  při  samotné hutní 
výrobě  a  při  následné  finalizaci  výrobků  z litiny,  ocelolitiny  či  oceli  se  jak  experimentálně,  tak  i 
v provozních podmínkách prokázal  jako  životaschopný. Obsah  vody, nepřekračující 30 %, případně 
mírné znečištění látkami ropného původu (LRP) do 5 – 6 %, neznamená při využití mokrého způsobu 
přípravy vsázky před briketací směsi velký problém. Suchá směs se samozřejmě musí před briketací 
vlhčit. Oba způsoby se podařilo vyřešit, což bylo doloženo i schváleným užitným vzorem. 

⇒ Složitým problémem se jevilo v počátku experimentálních pokusů stanovení složení směsi k briketaci 
s ohledem na způsob následného využití briket. Při řešení se však využily zkušenosti, které má řešitel 
s briketací recyklátu z výroby izolačních materiálů ve stavebnictví. Z těch dlouhodobě vyplývá, že není 
možné vytvořit univerzální předpis pro briketu k recyklování hutních odpadů obecně, nýbrž je nutné 
ve spolupráci  s metalurgem  „vyladit“  složení  podle  reálné  potřeby  a  následně  vyvinout  praktickou 
recepturu a podle této brikety vyrobit. Úzká součinnost se zákazníkem je nutná i s ohledem na to, že 
ten  poskytuje  k briketaci  materiály  z vlastního  výskytu,  detailně  zná  jejich  fyzikálně  chemické 
vlastnosti  a musí  mít  zcela  konkrétní  představu  o  způsobu  zpracování  briket  –  tedy  o  recyklaci 
vlastních odpadů. Z pohledu řešitele byl tento úkol splněn. 

⇒ Složení  záměsi před vstupem do briketační  linky, množství použitého pojiva a další aspekty vlastní 
výroby briket rozhodujícím způsobem ovlivňují vlastnosti hotového výrobku. Tyto vlastnosti mají vliv 
na ekonomiku  provozu  zákazníka  v rámci  recyklace.  Dosáhnout  optimální  složení  a  tím  získat 
potřebné parametry (především pevnost, otěruvzdornost, stabilitu fyzikálních vlastností výrobku i při 
jeho dlouhodobém uskladnění na volných plochách) je po ukončení vývoje zcela reálné a doložitelné. 
Vyžaduje  však  vždy  spoluúčast metalurga,  jeho  požadavků  na  podíly  jednotlivých  komponentů  a 
jednoznačné určení využití briket v metalurgickém procesu. 

3.   EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA A ZKOUŠENÍ BRIKET 

V době  zahájení  experimentální  výroby nebyl  jednoznačně definován  typ hutního  agregátu pro  recyklaci 
briket. Bylo  tedy nutné, aby výsledná briketa z  tohoto výzkumu a vývoje byla, byť s drobnými korekcemi, 
aplikovatelná na širokou škálu tavicích pecí.  

V rámci  této  etapy  byly  provedeny  každý  rok  desítky  zkoušek.  Nejvhodnější  brikety  byly  předávány 
k detailnímu  rozboru  do  laboratoří  VÚHŽ  a  výsledky  těchto  zkoušek  pak  byly  dále  použity  pro  aplikaci 
zjištěných  poznatků  do  následné  výroby  funkčních  vzorků.  Vylepšování  briketovaných  směsí  a  jejich 
optimalizace  byly  prováděny  takříkajíc  „step  by  step“,  nicméně  tento  zvolený  způsob  se  nám  jeví 
z dlouhodobého hlediska nejpřínosnější. 

Veškerá výroba probíhala v plně provozním režimu, což bylo záměrem řešitelů od počátku, a to proto, aby 
se zkoušené brikety kdykoliv daly vyrobit v případě zájmu zákazníků i v řádu stovek tun. Jistě by někdo mohl 
namítnout,  že  výzkum  v laboratorních  podmínkách  by  byl  v prvním  okamžiku  zřejmě  levnější,  avšak 
následná aplikace do provozního režimu by byla výrazně ekonomicky náročnější a hlavně by nemusela být 
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proveditelná,  čehož  se  chtěli  řešitelé  od  počátku  vyvarovat.  Celý  výzkum  a  vývoj  byl  plánován  tak,  aby 
výsledkem byl konkrétní výstup – vsázky schopná briketa.  

Dosažené výsledky 

V současnosti  je  zvládnuta nejen výroba briket experimentální, nýbrž  i výroba použitelná v průmyslovém 
měřítku. Rozhodující  je a bude postoj potencionálních zákazníků, z nichž nyní slévárny začínají projevovat 
zájem. Postupně se objevují i zájemci z velkých hutních podniků. Jednání v tom smyslu jsou již vedena. Prvé 
provozní zkoušky, v objemu řádově stovek prosázených tun, již úspěšně proběhly.  

Správnost metodiky  a  kvalitu  výrobku  ve  svém  certifikátu  potvrdila  společnost  TÜV  Rheinland,  která  se 
výrobkovou certifikací zabývá jako jedna ze tří společností, které působí na území ČR. 

4.   POKUSNÉ TAVBY 

Pokusné  tavby proběhly  v podstatě  na dvou  frontách. Byly  to  laboratorní  tavby na  tavicí peci GV  22  ve 
VÚHŽ  Dobrá  a provozní  pokusné  tavby  na  indukční  peci  slévárny  VÚHŽ  Dobrá  a  na  kupolové  peci  ve 
společnosti VIADRUS Bohumín. 

Oba  soubory pokusných taveb ‐ na kupolové peci ve společnosti VIADRUS Bohumín a kelímkové tavicí peci 
s elektroindukčním  ohřevem  ve  Slévárně  VÚHŽ  Dobrá  a.s.  ‐  potvrdily,  že    recyklační  využití  kovové 
substance  obsažené  v jemnozrnných  odpadech  z průmyslových  podniků  je,  při  dodržení  stanovených 
vstupních podmínek, nejen technologicky možné, ale i ekonomicky přínosné. 

Kromě  toho  získala v průběhu  řešení  společnost Progres Ekotech,  s.r.o.  zakázku na výrobu celkem  téměř 
1700  tun  briket  ze  separátu  z mimopecního  odsiřování  pro  Třinecké  Železárny,  a.s.. Ačkoliv  tato  výroba 
nespadala do oblasti zájmu programového projektu, posloužily zkušenosti získané při prosazení ve vysoké 
peci v TŽ  jako cenný  zdroj  informací. Hlavně z toho důvodu, že doposud  se  ještě žádné brikety vyrobené 
společností Progres Ekotech,  s.r.o. nerecyklovaly  v prostředí  vysoké pece. Během pokusů nebyly  zjištěny 
žádné negativní dopady, v současnosti probíhají propočty ekonomických bilancí, které budou  sloužit  jako 
podklad k rozhodnutí o praktickém využívání. 

Ve spodem dmýchaných konvertorech společnosti EVRAZ STEEL VÍTKOVICE byly testovány brikety vyrobené 
ze  směsi  ocelárenských  kalů,  odprašků  z pánvové metalurgie,  koksu  a  pojiva  (cca  260  t).  Během  těchto 
pokusů byl zjištěn pouze  jediný negativní dopad – zhoršení  tepelné bilance  tavby o cca 2 %. Výsledky ze 
strany  provozu  byly  hodnoceny  pozitivně  a  jen  nízká  cena  za  deponování  odpadů  zabránila  praktické 
realizaci recyklace.  

V současné  době  je  v  ArcelorMittal Ostrava  a.s.  vyhodnocována  první  zkouška  ověření  prosazení  briket 
z ocelárenských kalů do Tandemové pece, která byla provedena v prosinci 2012. 

4.1     Pokusné tavby laboratorní na tavící peci GV 22 

Bylo využito experimentální zařízení ‐  laboratorní tavící pec.   Elektroindukční výkon této pícky  je poměrně 
malý, nicméně dostatečný pro vzorky kovů na bázi železa do hmotnosti 500 g. Ke zvýšení tepelného výkonu 
se zde, pokud to záměr řešitele, obsluhy pece a vsazovaný materiál dovolí, používají kelímky z grafitu.  

Pokusné tavby na tavící peci GV 22, z různých vsázkových materiálů  a zejména briket se staly významnou 
pomůckou  pro  vyhodnocování  recyklačního  využití  kovové  substance,  obsažené  v  kovonosné  vsázce. 
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Stanovení hmotnosti kovového  slitku a granulí,  strusky a prachu, obsahu C a S ve  slitku,   Fe  ve  strusce, 
výtěžnosti kovové substance a nevratné ztráty Fe ve strusce vůči  jeho obsahu ve vsázce  jsou data,  jejichž 
zjištění  je  sice  i  na  jiných  tavících  agregátech  technicky možné,  avšak  vždy  časově  i  finančně  podstatně 
nákladnější než je tomu na této peci. 

4.2    Pokusné tavby na pecích v hutním provozu 

V  roce 2012 proběhly pokusné  tavby v  rámci  recyklace kovového metalického odpadu na kupolové peci 
ve společnosti  VIADRUS  Bohumín.  Brikety  tvořily  cca  15  %  kovonosné  vsázky.  Dosažené  výsledky  byly  
vyhodnoceny pozitivně. 

Pokusné tavby na 100 kg peci ve slévárně VÚHŽ Dobrá byly hodnoceny rovněž úspěšně. Výtěžnost kovové 
substance z metalických briket  přesáhla 90 %, což je více než vítané.  

Všechny  testované  brikety,  dodávané  briketárnou  Progres  Ekotech,    byly  podrobeny    komplexnímu 
programu hodnocení vlastností, včetně metalurgických. Výsledky dokumentují nečekaně nízkou  ztrátu Fe 
ve strusce a vysokou výtěžnost kovu. S oběma provozy se postupně prohlubuje další spolupráce. 

Z  poznatků  získaných  při  těchto  pokusných  tavbách  vyplývá,  že  metalurgické  zpracování  briket 
z kovonosných jemnozrnných kalů na tavících pecích je technologicky možné i snadno realizovatelné. U pecí 
indukčních  to  však  platí    pouze  v případech,  kdy  kovová  složka  v nich  obsažená  se  nachází  ve  stavu 
metalickém.  

Je  faktem,  že  použité  pojivo  (cement)  vytváří  relativně  objemově  větší množství  strusky,  jež  prodlužuje 
dobu tavby a zvyšuje spotřebu elektrické energie, nicméně v současné době má dvě nesporné přednosti. Po 
dobu  tavení  spolehlivě  chrání  povrch  lázně  před  oxidací  atmosférickým  kyslíkem  a  brikety  jsou  vhodné 
i pro dlouhodobé skladování vzhledem k dostatečné odolnosti proti povětrnostním vlivům. Jiné víceúčelové 
ekologicky nezávadné pojivo pro výrobu briket k široké aplikaci v hutnictví dosud není známo. 

Z experimentálních dat u kalů a prachů obsahujících kovy v oxidické vazbě, jmenovitě okuje nebo odprašky 
zachycené  na  filtrech  kouřových  plynů  z tavících  pecí  apod.  vyplynulo,  že  se  k recyklačnímu  využití 
na kelímkových  pecích  nedají  využít.    Přísada  redukčního  činidla  do  briketované  směsi  se  reakčně 
neprosadila.  

5.    METODIKA HODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ SUROVIN A BRIKET. 

V laboratořích  a  zkušebnách  VÚHŽ  a.s.  byla  vyvinuta  a  zavedena metodika  hodnocení  technologických 
vlastností surovin a briket. Komplexní hodnocení vstupních  jemnozrnných surovin materiálů a zkušebních 
těles z nich vyrobených zahrnuje následující zkoušky a experimentální procesy: 

a) stanovení vlhkosti, vody krystalicky vázané a látek ropného původu  

Poskytuje  zpracovateli  i  odběrateli  podklady  pro  úpravu  vsázkových  poměrů  i  ekonomické 
hodnocení.  Je  třeba  upozornit  na  to,  že  obsah  vody  v briketách  velmi  úzce  souvisí  i  s  dobou  a 
způsobem uskladnění briket před jejich použitím. 

Látky  ropného  původu  jsou  ve  vsázkovém  materiálu  do  hutnické  pece  vždy  z titulu  ekologické 
závadnosti (z části unikají do ovzduší v kouřových zplodinách) nežádoucí. Využití jejich energetického 
potenciálu zde hraje druhořadou roli. V průběhu úpravy surovin do vsázky schopného stavu pro tavící 
pece je nezbytné se jich zbavit.  
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a) stanovení  chemického  složení  vyrobených  kusových  těles  (briket,  pelet,  spečenců)  v základním 
rozsahu: Fekov, FeO, Fe2O3, Fecelk, rozšířeném o: C, S, SiO2, CaO, MgO, Al2O3.  

V případě mimohutních  odpadových  kovonosných  hmot,  jako  jsou  např.  brusné  kaly,  se  provádí  i 
stanovení dalších prvků (např. legujících) nebo sloučenin (ekologicky závadných) 

b) stanovení objemové hmotnosti těles 

podává současně  informaci o geometrickém tvaru, rozměrech a hmotnosti  jednotlivých kusů briket 
jakož  i homogenitě  briketované  směsi.  Toto  je  důležité  jak  z hlediska metalurgického  (výtěžnosti 
kovu)  a  tím  i ekonomického.  Nejvyšší  specifickou  objemovou  hmotnost  mají  metalické  brikety, 
vyrobené slisováním železných pilin a drobných ocelových třísek bez pojiva. 

c) stanovení nasákavosti (pórovitost) těles 

napovídá, jak se bude briketa chovat ve styku s tekutým kovem a struskou, naznačuje rychlost jejího 
přechodu  do  tekutého  stavu  a  zapojení  se  do  probíhajících  metalurgických  reakcí.  Její  hodnoty 
nesouvisejí  jen  se  zrnitostí  složek,  z nichž  byla  briketa  vyrobena,  ale  také  s technologií  lisování  a 
specifickým tlakem na jednotku objemu.  

Tato  vlastnost  úzce  souvisí  se  zrnitostí,  tj.  velikostí  pevných  částic  kovových  a  nekovových  složek 
v briketovaných směsích.  

d) stanovení odolnosti těles proti pádu   

patří do skupiny zkoušek odolnosti kusových těles. Je tím napodobeno namáhání, jemuž jsou brikety 
podrobeny při manipulaci, dočasném skladování a přepravě v podmínkách  hutního provozu. Tělesa, 
jež mají malou soudržnost a při opakovaných pádech se drolí nebo rozpadají, nelze v hutním provozu 
technologicky a tím ani ekonomicky využít.  

e) stanovení pevnosti těles v tlaku  

předmětem zkoušky je stanovení maximální tlakové síly Fmax, která předchází zborcení vzorku. Má za 
účel  vyjádřit  odolnost  briket  proti  statickému  namáhání  v tlaku. Má  podobný  účel  jako  zkouška 
odolnosti proti pádu, tj. vyjádřit soudržnost těles při skladování na hromadách nebo v hutnické peci 
proti  tlaku  vsázky,  která po dobu ohřevu  leží na nich. Názorným příkladem  je  vysoká pec,  kde  se 
v praxi  jedná o  sloupec vsázkového materiálu o výšce několika desítek metrů. V daném případě by 
rozdrcení  briket  mohlo  způsobit  „ucpání“  pece,  snížení  průchodu  pecních  plynů  na  sazebnu, 
zpomalení až zastavení provozu. 

f) stanovení termoplasticity  

patří  mezi  speciální  zkoušky  technologických  vlastností,  jež  podávají  informaci  o  chování  a 
deformačních vlastnostech zkoušeného tělíska vyjmutého z brikety po zkoušce tlakem nebo pádem, 
při ohřevu do 1100 °C, případně až 1400 °C.  Je sledován průběh deformačních změn v závislosti na 
teplotě.  Při  doběhu  teploty  na nejvyšší  hodnotu  lze  získat  i  informaci  o  výsledném  hmotnostním 
podílu složek kov – struska‐ spaliny. Toto však  již patří do rámce zkoušek metalurgických vlastností. 
Ztuhlá  tavenina  má  charakter  kovokeramického  spečence.  Pro  provedení  bilance  lze  železo 
z rozdrcené  strusky  snadno  separovat,  hmotnost  plynných  spalin  se  stanoví  výpočtem,  nikoliv 
měřením jejich objemu či hmotnosti 
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g) prověření metalurgických vlastností:  

o přetavením hmot či částí těles na laboratorní indukční tavící peci v dodaném stavu nebo 

o v případě nízkého obsahu metalického podílu  použitím přísady „nosného“ kovu (oceli, litiny) 

U taveb se stanoví základní metalurgická výtěžnost kovu stanovením hmotností kovového slitku, případně 
i obsah C a S v něm. V případě zájmu či účelnosti se provádí hmotnostní bilance Fe a strusky. 

Metodika byla využívána zejména při optimalizaci technologie výroby briket a hodnocení vlastností finálních 
produktů. Jako příklad jsou dále uvedeny výsledky hodnocení briket připravených z následujících složek: 

kovový obrus 83,0 %, zaolejované okuje (stabilizované) 8,5 %, pojivo 8,5 %. 

Výsledky zkoušení (pro ilustraci jsou uvedeny pouze vybrané parametry) 

Analýza briket (hm.%) 
H2O 
105°C 

H2O 
vázaná  LRP  C  S  SiO2  Fecelk Fekov  FeO  Fe2O3  CaO  MgO  Al2O3

1,0  0,8  <0,1  1,6  0,16  18,7  69,4  44,0  32,8 <0,1  5,2  0,2  0,7 

 

Označení 
vzorku 

Rozměry 
[mm]  Fmax 

[kN] 
Pevnost v tlaku 

[MPa] 

Měrná 
hmotnost 
[g.cm‐3] a  výška 

1  58  112  39  4,5  3,21 

2  55  125  31  3,9  3,29 

zkoušení odolnosti brikety proti pádu a termoplastických vlastností 
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Brikety  vykazují  dostatečnou  pevnost  a  soudržnost,  rovněž  odolnost  proti  deformaci  při  zvýšených 
teplotách je vyhovující.  

prověření metalurgických vlastností – laboratorní přetavby  

výsledky bilancí 
složka  hmotnost /g  podíl /% 
vsázka  150,0   
tavenina  145,5  97 
‐ kov  100,5  67 
‐ struska  45,0  30 
spaliny  4,5 (dopočet)    3 

 

Struska obsahovala 4,2 ˇ% Fe (2% v kovové formě, zbytek v oxidické), ztráty Fe ve strusce pak odpovídají 1,8 
% z původní vsázky  

Bilance,  provedené  na  základě  laboratorních  přetaveb,  jsou  v dobré  shodě  s výsledky  zkoušek 
termoplastických vlastností.   

ZÁVĚR 

Provedené zkoušky prokázaly, že vyvinutá metodika briketace umožňuje efektivní recyklaci obrusů a okují. 
Brikety lze využívat jako plnohodnotnou kovonosnou vsázku v metalurgii.  

SHRNUTÍ               

Cílem tohoto příspěvku bylo informovat o vývoji patentově chráněné technologie recyklace hutních odpadů 
formou briketace,  o vyvinutí a zavedení metodiky hodnocení technologických vlastností vstupních surovin 
a z nich  vyrobených  zkušebních  briket  a  také  o počátcích  provozních  aplikací  v  hutních  závodech 
a slévárnách. 

Experimentální  práce  v průběhu  vývoje  technologie  briket  i  zkušební  tavby  na  slévárnách  v jeho  závěru, 
a také prvé velkokapacitní aplikace briket v ocelárnách hutních firem potvrdily, že praktické využití vyvinuté 
technologie, při použití cementu a jeho modifikací (např. jemně mletá ocelárenská struska),  je zcela reálné. 
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Ekonomické  přínosy  takovéhoto  způsobu  recyklace  jsou  značné,  avšak  jejich  konkrétní  vyčíslení  náleží 
konečnému odběrateli. 
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Abstrakt 

Příspěvek  uvádí  provozní  zkušenosti  s použitím  briketovaných  ztekucovadel  strusek  na  bázi  Al2O3 místo 
metalurgického kazivce. Vlastní provozní tavby byly provedeny při zpracování oceli v elektrické obloukové 
peci  ve  slévárně  UNEX a.s.  Provozní  experimenty  byly  zaměřeny  na  porovnání  vlivu  odlišných  podílů 
přídavků  briketovaných  ztekucovadel  na  struskový  režim  v redukční  fázi  výroby  oceli.  Pro  vyhodnocení 
jednotlivých  taveb  byly  v provozních  podmínkách  odebírány  vzorky  oceli  pro  stanovení  stupně  odsíření. 
Dále byly odebírány vzorky strusek pro hodnocení vybraných parametrů, mezi které patří: bazicita, obsah 
lehce  redukovatelných  oxidů,  poměr  CaO/Al2O3.  Výsledky  představují  základní  informace  o struskovém 
režimu v redukční fázi výroby oceli. 

Klíčová slova: ztekucující přísady, struska, ocel, odsíření, elektrická oblouková pec 

1. ÚVOD 

Proces  výroby  oceli  v elektrických  obloukových  pecích  (dále  jen  EOP) představuje  variabilnější  proces 
výroby oceli než v případě klasických agregátů, protože umožňuje realizovat nejen standardní oxidační fázi, 
která  je  nutná  pro  proces  oduhličení,  oxidaci  doprovodných  prvků  a  odfosfoření,  ale  také  redukční  fázi 
s možností vytvoření rafinační strusky, odsíření oceli a jejího legování na požadovanou úroveň. 

Vytvoření rafinační strusky v redukční fázi není jednoduché, protože struska je tvořena nejen struskotvornými 
přísadami,  ale  i  produkty  dezoxidace  oceli  (Al2O3,  SiO2,  MnO),  zplodinami  opotřebení  vyzdívky 
a opravárenského materiálu a také určitým množstvím původní oxidační strusky (CaO, SiO2, FeO, MnO, P2O5, 
Cr2O3).  Finální  složení  strusky  na  konci  redukční  fáze  je  tedy  značně  rozdílné  od  předpokládaného  složení 
přídavkem struskotvorných přísad [1]. 

Jednu  z  možností,  jak  lze  ovlivnit  vlastnosti  strusky  při  odsíření  v redukční  fázi,  představuje  použití 
ztekucujících  přísad,  jejichž  úkolem  je  snížit  teplotu  tavení  a tedy  i viskozitu  redukční  strusky  za  účelem 
zvýšení  její  reaktivity.  Při  výrobě  oceli  v  EOP  je  v menších  provozech  používán  pro  ztekucení  strusky 
metalurgický kazivec. Důvodem pro jeho použití je jeho vysoká účinnost při požadavku na rychlé ztekucení 
strusek. V současnosti je však nahrazován ztekucovadly na bázi Al2O3, které eliminují jeho negativní vlivy. 

Cílem  provozních  experimentů  bylo  hodnocení  struskového  režimu  při  použití  odlišných  přídavků 
briketovaných  ztekucovadel  na  bázi  Al2O3.  Provozní  experimenty  byly  zaměřeny  na  získání  základních 
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informací o možnostech odsíření oceli a hodnocení  struskového  režimu  s cílem optimalizace  chemického 
složení  strusky  umožňující  zlepšení  kinetických  a  rafinačních  podmínek  v redukční  fázi  zpracování  oceli 
v provozních podmínkách slévárny UNEX a.s. 

2. CHARAKTERISTIKA PROVOZNÍCH EXPERIMENTŮ 

Provozní  experimenty  s  briketovanými  ztekucovadly  strusek  byly  realizovány  při  výrobě  oceli  v 8 t  EOP 
v podmínkách slévárny UNEX a.s. Vliv přídavků ztekucujících přísad na struskový režim v EOP byl hodnocen 
v redukční fázi výroby oceli.  

Vlastní výrobní proces probíhal následujícím způsobem [2]: po roztavení vsázky v EOP následovala oxidační 
fáze,  ve  které  bylo  nejprve  přidáno  vápno  a  menší  přídavek  ztekucovadla  A55C15BW.  Pro  vytvoření 
oxidační strusky byly přidány vysokopecní pelety spolu s dmýcháním plynného O2 pro zajištění základních 
zkujňovacích  reakcí.  Vzniklá  oxidační  struska  obsahující  oxidy  zkujňovacích  reakcí  byla  stahována  do 
struskové mísy. Na začátku následující redukční fáze byla provedena dezoxidace oceli a dezaktivace strusky 
pomocí hliníkových housek  (Alhousky). Následně byla  vytvořena nová  tzv.  redukční  struska, a  to dávkou 
struskotvorných  přísad  představující  vápno  a  briketované  ztekucovadlo  A55C15BW. Na  závěr  dávkování 
byla  ještě  provedena  dezaktivace  strusky  přídavkem  koksu.  V průběhu  redukční  fáze  bylo  provedeno 
odsíření oceli a její legování přídavky feroslitin a úprava teploty. Na závěr je výrobní proces v EOP ukončen 
odpichem a odléváním oceli do forem na odlitky. 

V provozních podmínkách bylo realizováno celkem 17 taveb, a to při výrobě oceli určené pro odlitky nábojů 
kol jakosti B50E54D3 (dle specifikace General Electric). Její základní chemické složení je uvedeno v tab. 1. 

Tab. 1  Základní chemické složení oceli B50E54D3 

Rozsah 
Chemické složení (hm. %) 

C  Mn  Si  P  S  Cr  Mo  V  Alcelk 
   Min.  0,21  1,25  0,30  ×××  ×××  ×××  0,20  ×××  ××× 
   Max.  0,25  1,45  0,60  0,020  0,015  0,30  0,30  0,05  0,040 

Pro  hodnocení  struskového  režimu  v redukční  fázi  výroby  byly  navrženy  dvě  varianty  experimentů,  u 
kterých byly použity  jako  struskotvorné přísady vápno a ztekucovadlo A55C15BW na bázi Al2O3 vyvinuté 
firmou JAP TRADING, s.r.o. Charakteristika obou variant experimentů je uvedena v tab. 2. 

Tab. 2  Charakteristika navržených variant provozních experimentů v poměru 1 : 5 a 1 : 2 

Varianta 
experimentu 

Struskotvorné přísady (kg)  Poměr 
A55C15BW/CaO 

Množství 
struskotvorných 
přísad (kg∙t‐1) Vápno  A55C15BW  ∑přísad 

A  100  20  120  1 : 5  16,5 
B  100  50  150  1 : 2  19,8 

Z tab. 2 vyplývá, že obě varianty se mezi sebou  lišily přidaným množstvím ztekucovadla A55C15BW,  jehož 
základní chemické složení a vlastnosti jsou uvedeny v tab. 3. 
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Tab. 3  Základní parametry použitého ztekucovadla A55C15BW 
 

 

Základní složky (hm. %) 
Al2O3 55,0 
CaO 15,0 
MgO 4,0 
SiO2 2,0 

Fe2O3 1,5 
Na2O + K2O 1,0 

TiO2 0,5 
Vlastnosti briket 

Rozměr 50 × 50 × 40 mm 
Pevnost 8 – 15 MPa 
Pojivo Organické – BINDERWAR 

3. HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Posouzení vlivu rozdílných přídavků struskotvorných přísad  (varianta A a B) na výsledné chemické složení 
a účinek  redukčních  strusek  bylo  realizováno  v několika  krocích.  Nejprve  bylo  provedeno  vyhodnocení 
dosažených stupňů odsíření v jednotlivých technologických fázích výroby v EOP, což je uvedeno na obr. 1. 

Z obr.  1  je  patrné,  že  jednotlivé  stupně 
odsíření  dosahovaly  pro  obě  varianty 
obdobných  trendů.  Celkový  průměrný 
stupeň  odsíření  (ηS  celk)  byl  u  obou 
variant  56  %,  což  souvisí  s nižšími 
počátečními  obsahy  síry  v  rozsahu  cca 
0,021  až  0,032 hm.  %  a  požadovaným 
finálním  obsahem  síry  v oceli  max. 
0,015 hm. %. 

Z výsledků  je  také  patrné,  že  v průběhu 
redukční  fáze  byla  provedena  hlavní  část 
odsíření  přídavky  struskotvorných  přísad, 
přičemž  průměrný  stupeň  odsíření  činil 

42 % pro variantu A a 39 % pro variantu B. 

Odsíření v redukční fázi  lze rozdělit na dvě části. První část představuje vlastní redukční fáze (ηS redukce), 
ve které dochází k dávkování struskotvorných přísad, postupnému rozpouštění a vytvoření strusky, která se 
podílí na odsíření oceli. V této  části došlo ke  snížení obsahu  síry o cca 0,005 hm. % a stupeň odsíření  se 
pohyboval na úrovni cca 22 % pro variantu A a pro variantu B cca 23 %. Druhou část pak představuje odpich 
oceli do licí pánve (ηS odpich). V tomto případě dochází vlivem intenzivního promíchávání oceli při odpichu 
s tekutou roztavenou struskou k dalšímu odsíření oceli o cca 0,004 hm. %. Stupeň odsíření byl pro variantu 
A cca 26 % a v případě varianty B cca 21 %. Z dosažených výsledků z obr. 1 dále vyplývá, že se zvýšený obsah 
ztekucovadla (A55C15BW) ve variantě B výrazně neprojevil na dosažený stupeň odsíření. 

Lze  předpokládat,  že  na  stupeň  odsíření  v redukční  fázi má  také  vliv  chemické  složení  strusky,  které  je 
ovlivňováno  nejen množstvím  struskotvorných  přísad,  ale  také  oxidační  struskou,  opotřebením  vyzdívky 

 

Obr. 1  Stupně odsíření dosažené v průběhu výroby v EOP 
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nebo technologií dezoxidace oceli. Proto bylo hodnocení realizováno v průběhu změn chemického složení 
redukčních  strusek  (variant A a B), a  to na  základě analýzy vzorků odebraných během  zpracování v EOP. 
Dosažené výsledky chemického složení vzorků strusek jsou uvedeny v tab. 4 a na obr. 2, který představuje 
výsledky  chemického  složení  doplněné  o maximální  a minimální  hodnoty  dosažené  v jednotlivých 
experimentálních tavbách. 

Tab. 4  Průměrné chemické složení strusek odebraných v jednotlivých fázích výroby v EOP 

Typ strusky 
Obsahy jednotlivých složek strusky (hm. %) 

CaO SiO2 Al2O3 MgO FeO MnO Sstruska 
Oxidační struska 36,30 16,85 5,05 14,65 10,97 10,13 0,06 
Redukční struska – varianta A 46,96 21,50 15,44 13,90 1,12 1,49 0,17 
Redukční struska – varianta B 45,77 17,63 15,24 16,54 1,45 2,55 0,15 

Z  tab.  4  a  obr. 2  vyplývá,  že  vytvořením  redukční  strusky  přídavkem  struskotvorných  přísad  (CaO 
a A55C15BW)  došlo  ke  zvýšení  obsahů  CaO  v rozsahu  cca  45  až  46  hm.  %  a  obsahu  Al2O3  na  cca  
15  hm.  %.  Dále  bylo  zjištěno,  že  určité množství  oxidační  strusky  v  EOP  zůstává  i  přes  její  stahování 
v průběhu  oxidační  fáze,  což  se  projevilo  zvýšením  obsahu  SiO2  podpořeným  propalem  přidávaných 
feroslitin. Tato oxidační struska obsahuje kromě zvýšených podílů SiO2 snižujících podíl volného CaO  také 
lehce  redukovatelné  oxidy  (FeO, MnO,  P2O5  a  Cr2O3),  které  negativně  ovlivňují  odsíření  oceli.  Proto  je 

prováděna  dezaktivace  vytvořené 
redukční  strusky  pomocí  přídavku  koksu 
a částečně  také  hliníkem  (Alhousky) 
určeným pro dezoxidaci oceli. 

Uvedený  technologický  krok  se  projevil 
snížením obsahu oxidů FeO a MnO na cca 
1,4 až 2,5 hm. %. Z výsledků  jednotlivých 
taveb  také  vyplývá,  že  dezaktivace 
původní  oxidační  strusky  nebyla 
dokonalá,  protože  u  některých 
experimentálních  taveb  byl  dosažen 
obsah uvedených oxidů v rozsahu cca 2,3 
až 4,7 hm. %. 

Kromě  těchto oxidů  ve  strusce byl  zjištěn  zvýšený obsah MgO průměrně  v rozsahu  cca 13 až 16 hm. %. 
V extrémních případech byly dosaženy obsahy v rozmezí cca 20 až 25 hm. %. Lze předpokládat, že zvýšený 
obsah MgO může způsobit vyšší viskozitu strusky, zhorší odsíření oceli a ovlivní teploty tavení redukčních 
strusek.  Tento  trend  lze  vysvětlit opotřebením  vyzdívky  a  použitím  méně  kvalitního  opravárenského 
materiálu sloužícího pro mezitavbové opravy EOP. Na základě porovnání chemického složení roztavených 
strusek varianty A a B lze tedy konstatovat, že nebylo dosaženo optimálního složení redukční strusky, která 
by měla obsahovat následující podíly oxidů: cca 50 až 55 hm. % CaO, cca 25 až 30 hm. % Al2O3, ≤10 hm. % 
SiO2,  

≤12 hm. % MgO, ≤1 hm. % FeO. 

Dosažené  výsledky  chemického  složení  redukčních  strusek  varianty  A  a  B  byly  zpracovány  do  výřezu 
kvaternárních diagramů CaO‐Al2O3‐MgO‐SiO2 a jsou uvedeny na obr. 3 a obr. 4 [3]. 

 

Obr. 2  Dosažené chemické složení redukčních strusek A a B 
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a) varianta A – výřez diagramu systému CaO – MgO – SiO2 při obsahu 15 % Al2O3 

 

b) varianta B – výřez diagramu systému CaO – MgO – SiO2 při obsahu 15 % Al2O3 
Obr. 3  Výřezy diagramu systému Al2O3 – CaO – MgO – SiO2 pro varianty experimentu A a B 

Z kvaternárních diagramů CaO‐Al2O3‐MgO‐SiO2 vyplývá, že v případě varianty A (obr. 3a a obr. 4a) se teploty 
tavení  strusek  v redukční  fázi  zpracování  v EOP  pohybují  v oblasti  1500  až  1700  °C.  Z kvaternárního 
diagramu také vyplývá vliv MgO na teploty tavení strusek. S obsahem MgO ve strusce > 10 hm. % dochází 
k růstu  teploty  tavení  strusek,  což  se může projevit  i na  změně  viskozity a také na odsiřovací  schopnosti 
struskové směsi v redukční fázi výroby oceli v EOP. 

 

a) varianta A – výřez diagramu systému Al2O3 – CaO – SiO2 při obsahu 10 % MgO 

 

b) varianta B – výřez diagramu systému Al2O3 – CaO – SiO2 při obsahu 15 % MgO 

Obr. 4  Výřezy diagramu systému Al2O3 – CaO – MgO – SiO2 pro varianty experimentu A a B 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

67 

V případě varianty B (obr. 3b a obr. 4b) se teploty tavení strusek v redukční fázi zpracování v EOP pohybují 
v oblasti  1700  až  1900  °C.  Také  v tomto  případě  se  na  vysoké  teplotě  tavení  struskové  směsi  podílí 
nestažená oxidační struska, ale negativně se zde projevil  i zvýšený obsah MgO v rozsahu 10 až 18 hm. %. 
V extrémním případě dvou taveb se teploty tavení strusek pohybují v rozsahu 2000 až 2100 °C. Tento jev lze 
vysvětlit  zvýšeným  obsahem  MgO  představující  cca  25  hm.  %  způsobený  erozí  a  korozí  žáruvzdorné 
vyzdívky pece nebo uvolněním opravárenského materiálu z půdy a struskové oblasti EOP. 

Kromě vyhodnocení průběhu změn chemického  složení  redukčních  strusek variant A a B bylo provedeno 
hodnocení vlivu vybraných parametrů strusek na rozdělovací koeficient síry (Ls). Mezi sledované parametry 
patří: bazicita, obsah  lehce redukovatelných oxidů a poměr CaO/Al2O3  [3, 4] a výsledky  jsou uvedeny na 
obr. 5 až obr. 8. 

Bazicitu  redukčních  strusek  představuje  obr.  5  a  obr.  6.  V případě  úzké  bazicity  (B1)  byla  dosažena 
u varianty A průměrná hodnota cca 2,2 a u varianty B hodnota cca 2,6. U široké bazicity (B2) došlo k poklesu 
hodnot, přičemž u varianty A byla dosažena hodnota cca 1,6 a u varianty B byla dosažena hodnota cca 1,9. 
V obou případech úzké (B1) i široké bazicity (B2) lze strusky varianty A a B označit za středně zásadité. Z obr. 
5  a obr.  6  je  také  patrný  trend  růstu  rozdělovacího  koeficientu  s rostoucí  bazicitou,  přičemž  nejvyšší 
rozdělovací  koeficient  byl  dosažen  pouze  v případě  strusky,  kterou  lze  označit  za  silně  zásaditou.  Pro 
dosažení optimálního chemického složení redukční strusky by měla úzká bazicita  (B1) dosahovat hodnotu 
min. 4,5 a široká bazicita (B2) hodnotu min. 2,5 až 3,0. 

Další  sledovaný  parametr  představuje  obsah  lehce  redukovatelných  oxidů.  V tomto  případě  je  z obr.  7 
patrný průměrný obsah 2,6 hm. % pro variantu A a 4,02 hm. % pro variantu B. Lze předpokládat, že určité 
množství  uvedených  oxidů  vzniká  částečnou  dezoxidací  a legováním  oceli,  přičemž  vyšší  obsahy  nad  
3  hm. %  naznačují,  že  došlo  k nedokonalému  stažení  oxidační  strusky  v  EOP.  Tento  jev  byl  zjištěn  jak 
u varianty A, ale především u varianty B,  jak  je vidět na obr. 7, což potvrzuje trend poklesu rozdělovacího 
koeficientu síry. 

  

Obr. 5  Závislost  rozdělovacího  koeficientu  síry na 
úzké bazicitě ‐ B1 

Obr. 6  Závislost  rozdělovacího  koeficientu  síry  na 
široké bazicitě – B2 
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Obr. 7 Závislost rozdělovacího koeficientu síry na 
obsahu lehce redukovatelných oxidů - LRO 

Obr. 8 Závislost rozdělovacího koeficientu síry na 
vápenato-hlinitanovém podílu – C/A 

Poslední  sledovaný  parametr  představuje  vápenato‐hlinitanový  podíl  C/A.  Optimální  hodnota  tohoto 
parametru by měla být 1,7 až 2,3, protože v redukční vápenato‐hlinitanové strusce  jsou požadovány vyšší 
obsahy Al2O3, a to cca 25 až 30 hm. %. Z obr. 8 je patrné, že obě strusky variant A a B dosahují obdobných 
průměrných hodnot 3,1 a 3,0, což lze vysvětlit nízkými obsahy Al2O3 cca 15 hm. %. Z výsledků je také patrný 
značný  rozptyl dosažených hodnot podílu C/A, což  lze vysvětlit vlivem dalších oxidů ve strusce ovlivňující 
obsahy CaO a Al2O3. Pro optimalizaci  struskového  režimu  je  vhodné provést  cílenou úpravu  chemického 
složení strusek pro dosažení optimálního podílu C/A, a to dezaktivací strusky a hlubokou dezoxidací oceli. 

ZÁVĚR 

V provozních podmínkách slévárny UNEX a.s. byla provedena série experimentálních  taveb se zaměřením 
na hodnocení struskového režimu a odsíření oceli při použití briketovaných ztekucovadel vyvinutých firmou  
JAP  TRADING,  s.r.o.  Na  základě  dosažených  výsledků  provozních  experimentů  lze  definovat  následující 
poznatky: 

o hlavní  část odsíření  v rozsahu 42 % pro  variantu A  a 39 % pro  variantu B proběhla  v redukční  fázi 
výroby oceli v EOP, přičemž celkový stupeň odsíření u obou variant A a B dosáhl 56 %. 

o na stupeň odsíření v redukční fázi má také vliv chemické složení strusky, které  je ovlivňováno nejen 
množstvím  struskotvorných  přísad,  ale  také  zbytkovou  oxidační  struskou,  opotřebením  vyzdívky 
a technologií dezoxidace oceli. 

o přídavkem  struskotvorných přísad bylo v případě varianty A dosaženo následující průměrné  složení 
redukční  strusky:  47  hm. %  CaO,  15  hm. %  Al2O3,  21  hm. %  SiO2,  13  hm. % MgO,  1 hm. %  FeO. 
V případě varianty B bylo dosaženo následující průměrné složení strusky: 45 hm. % CaO, 15 hm. % 
Al2O3, 17 hm. % SiO2, 16 hm. % MgO, 1,5 hm. % FeO. 

o u  všech  experimentálních  taveb  byl  zjištěn  zvýšený  obsah  MgO,  a  to  v redukční  strusce  A  i  B. 
Z kvaternárních diagramů CaO‐Al2O3‐MgO‐SiO2  vyplývá,  že při obsahu MgO  ve  strusce  > 10 hm. % 
dochází k růstu teploty tavení strusek, což se může projevit na změně viskozity a také na odsiřovací 
schopnosti struskové směsi v redukční fázi výroby oceli v EOP. 

o z  kvaternárních  diagramů  CaO‐Al2O3‐MgO‐SiO2  vyplývá,  že  v případě  varianty  A  se  teploty  tavení 
strusek v redukční fázi zpracování pohybují v oblasti 1500 až 1700 °C, přičemž u varianty B se teploty 
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tavení strusek pohybují v oblasti 1700 až 1900  °C, což  lze vysvětlit nízkými obsahy Al2O3 v redukční 
strusce cca 15 hm. %, SiO2 v rozsahu 13 až 24 hm. % a obsahem CaO v rozsahu 40 až 57 hm. % 

o na  základě  výsledků  bazicit  lze  strusky  varianty  A  a  B  označit  za  středně  zásadité.  Z hlediska 
technologického procesu by bylo vhodné upravit zásaditost  redukční strusky, přičemž úzká bazicita 
(B1) by měla dosahovat hodnoty min. 4,5 a široká bazicita (B2) hodnoty min. 2,5 až 3,0. 

o vyhodnocením  obsahu  lehce  redukovatelných  oxidů  jednotlivých  variant A  i  B  byl  potvrzen  určitý 
zůstatek původní oxidační  strusky  (obsah LRO > než 3 hm. %), který negativně ovlivňuje vlastnosti 
redukční strusky. 

o z výsledků vápenato‐hlinitanového podílu vyplývá dosažení vysokých hodnot C/A v rozsahu 3,1 a 3,0, 
které  jsou  mimo  optimálního  rozsahu  1,7  až  2,3  C/A,  což  lze  vysvětlit  nízkými  obsahy  Al2O3  
cca 15 hm. % v redukční strusce. 

o porovnáním  výsledků  variant  A  a  B  vyplývá,  že  briketované  ztekucovadlo  A55C15BW  může 
plnohodnotně  nahradit metalurgický  kazivec.  Dále  lze  konstatovat,  že  výsledky  obou  variant  jsou 
srovnatelné při dávkování 1 : 5 a 1 : 2. 

o v další  fázi  výzkumu  bude  pozornost  zaměřena  na  potvrzení  těchto  provozních  výsledků  s cílem 
optimalizace  struskového  režimu  v redukční  fázi  pomocí  následujících  technologických  kroků: 
zajištěním  stažení oxidační  strusky podpořené dezaktivací  strusky pomocí hliníkových  stěrů  (Alstěry) 
nebo granulovaným hliníkem (Algranul). Dále  je vhodné zajistit dezoxidaci oceli pomocí hliníku na tyči 
(Alhousky)  s přebytkem  dezoxidačního  činidla.  Tímto  způsobem  by  mělo  dojít  ke  zvýšení  účinnosti 
dezoxidačního činidla (Alhousky), snížení propalu legujících přísad FeSi a FeSiMn a také zvýšení obsahu 
Al2O3, což lze využít nižším dávkováním ztekucovadla A55C15BW v poměru 1 : 5. 

Získané  výsledky  představují  údaje,  které  umožnily  zmapovat  běžný  struskový  režim  v provozních 
podmínkách. Výsledky budou následně použity v další části výzkumu pro optimalizaci struskového režimu a 
úpravě technologie v redukční fázi výroby oceli v EOP. 
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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na zásadní proměny parku elektrických obloukových pecí v České a Slovenské republice v 
uplynulých 45  létech. Šetření vychází z prací bývalého Ústavu elektrometalurgie VŠB Ostrava z  let 1967 a 
1968 [1]. Tehdy zjištěné skutečnosti se porovnávají s údaji poskytnuté členy Odborné komise tavení oceli na 
odlitky ČSS a pracovníků elektrooceláren a sléváren z  roku 2013. Předběžně provedené analýzy dokládají 
zásadní odlišnosti prakticky všech znaků (atributů) těchto tavících jednotek oproti současnému stavu.  

Klíčová slova: Elektrická oblouková pec, Česká a Slovenská republika, změny parametrů pecí, porovnání za 
45 let 

1. ÚVOD 

Vývoj  technologií  v oblasti  elektrometalurgie  za  posledních  45  let  zapříčinil  změnu  v mnoha  oblastech 
výroby tekutého kovu. Jedním ze základních prostředků jeho výroby je elektrická oblouková pec. Předběžné 
posouzení  změn,  kterými  prošly  konstrukční  prvky  a  vybrané  parametry  těchto  pecí  po  45  letech,  jsou 
předmětem tohoto článku.  

Elektrická  oblouková  pec  (EOP)  je  poměrně  složitým  metalurgickým  agregátem,  jehož  specifická  a 
nejkomplikovanější část souvisí s charakterem dodávání tepla – tedy s elektrickou energií, jejím rozvodem, 
transformaci na požadované napětí a udržování elektrických parametrů oblouků, tedy s regulací elektrod. 
Kromě elektrické části je pak každá EOP vybavena mechanickou částí, která zabezpečuje regulaci elektrod, 
posun víka, naklápění pece,  sázení pece atd. A  rovněž vybavením pro  chlazení pece a odsávání a  čištění 
pecních plynů [2].  

2. CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÝCH SOUBORŮ ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍ V R. 1968 A 
2013 

Východiskem  pro  srovnání  je  archivní  materiál  [1]  zpracovaný  Ústavem  elektrometalurgie  v tehdejším 
Československu. Při posouzení parku EOP  z roku 1968 bylo  sledováno  celkem 81 pecí  v 31 podnicích.  Je 
třeba  říci, že celkem bylo v té době provozováno na území naší společné republiky 102 EOP. Tedy šetření 
zahrnuje 79,4 % všech tehdejších pecí. Všechny EOP byly plně v provozu. 
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Mezi závody, které poskytly v roce 1968  informace o svých pecích, patřily: ČKD Blansko, ČKD Kutná hora, 
ČKD Praha, KPS Brno, Metaz Týnec nad Sázavou, MŽ Olomouc, NHKG Ostrava, PS Přerov, ROSS Roudnice, 
Škoda Rotava,  Severočeská  armaturka Ústí  nad  Labem  ‐  závod  Chabařovice,  Slévárna  Slatina Brno,  SMZ 
Dubnica, SONP Kladno Poldy, SONP Kladno Koněv, Strojárne Piesok ‐ závod Hronec, Strojírny Prakovce, ŠŽ 
Podbrezová,  Škoda  Plzeň,  Šmeralovy  závody  Brno,  Tatra  Kopřivnice,  Transporta  Chrudim,  Turčianske 
strojárne  Martin,  Třinecké  železárny  Třinec,  Uničovské  strojírny,  VŽKG  Ostrava,  ZJF  Chomutov,  ZPS 
Gottwaldov, ŽBC Hrádek, ŽD Bohumín, Žďárské strojírny a slévárny Žďár nad Sázavou.  

V současné  chvíli  máme  k vyhodnocení  data  z celkem  15  pecí  z aktuálního  parku  EOP  z 8  společností, 
konkrétně z: EUROCASTU Košice; KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNY, s.r.o. Brno; MENCL GUSS s.r.o. Roudnice nad 
Labem;  Pilsen  Steel  s.r.o.  Plzeň;  VÍTKOVICE  HEAVY MACHINERY  a.s.  Ostrava;  Vítkovické  slévárny,  s  r.o. 
Ostrava;  ŽĎAS,  a.s.  Žďár  nad  Sázavou;  Železárny  Podbrezová  a.s.  Jistým  problémem  je  v současné  době 
stanovit počet  EOP,  které  jsou  jak  instalovány  tak provozovány. Do  šetření  jsme  zahrnuli  všechny pece, 
které  jsou  instalovány,  byť  jsou  provozovány  pouze  částečně  nebo  jsou  plně  odstaveny.  Zatím  podle 
předběžných odhadů se jeví, že by mohlo být instalováno (provozováno je méně) maximálně 45 EOP. To by 
nasvědčovalo tomu, že došlo zásadnímu poklesu počtu těchto agregátů. Může to být pokles na méně než 
polovinu instalovaných agregátů. 

Přijmeme‐li  předpoklad,  že  v České  a  Slovenské  republice  je  nyní  maximálně  45  EOP,  pak  náš  vzorek 
obsahuje asi jejich třetinu. Údaje o dalších pecích se snažíme průběžně doplňovat.  

3. SLEDOVANÉ PARAMETRY ELEKTRICKÝCH OBLOUKOVÝCH PECÍ 

Šetření,  které  bylo  provedeno  v r.  1968  [1]  zahrnovalo  celkem  21  parametrů.  Byly  to:  závod,  typ  pece, 
interní číslo pece, rok uvedení do provozu, výrobce pece, nominální hmotnost vsázky, skutečná hmotnost 
kovové  vsázky,  způsob  vyzdívání  a  druh  vyzdívky,  instalovaný  výkon  transformátoru,  regulace  elektrod, 
poslední  generální  oprava,  způsob  sázení,  poměr  výroby    ingoty/odlitky,  celková  doba  tavby,  doba 
natavování,  specifická  spotřeba  elektrické  energie  na  1  t  tekutého  kovu,  specifická  spotřeba  elektrické 
energie na 1 t tekutého kovu na natavování, maximální sekundární napětí a vnitřní průměr pece.  

Detailní  hodnocení  všech  uvedených  parametrů  si  vyžádá  potřebnou  dobu.  Pro  tento  příspěvek  byly 
vybrány pouze některé údaje. To mimo jiné tedy charakterizuje předkládaný příspěvek jako předběžný. 

Pro úvodní posouzení v tomto příspěvku jsme vybrali tyto parametry: nominální hmotnost vsázky, skutečná 
průměrná hmotnost vsázky, výkon  transformátoru,  celkovou dobu  tavby,  specifickou  spotřebu elektrické 
energie na tunu tekutého kovu, maximální sekundární napětí a vnitřní průměr pece. 

4. PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY POROVNÁNÍ OBOU SOUBORŮ EOP 

Pro zvolené parametry byla provedena základní posouzení statistickou analýzou. Ta zahrnovala stanovení 
minimální  a  maximální  hodnoty,  aritmetického  průměru,  výpočet  modu,  mediánu,  variačního  rozpětí, 
variačního  intervalu,  rozptylu,  směrodatné  odchylky  a  variačního  koeficientu.  Grafickým  výstupem 
statistické analýzy byly histogramy četnosti. 

Následně se zaměříme na úvodní posouzení vybraných hodnocených faktorů. 
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4.1  Posouzení nominální hmotnosti kovové vsázky 

První  analyzovanou  položkou  je  nominální  hmotnost  tavby.  Jak  je  patrné  z tab.  1,  nominální  hmotnost 
vsázky  se v roce 1968 pohybovala od 0,8 do 30  t, kdežto v současné době  je  tento  rozsah od 3 do 70  t. 
Průměrná  hmotnost  kovové  vsázky  se  zvýšila  z 8,46  t  24,93  t.  Dle  zjištěné  hodnoty  modu,  můžeme 
konstatovat, že nejčastěji se vyskytovaly a také vyskytují pece s hmotností 5t.  

Zastoupení  pecí  rozdělených  do  tříd  zachycují  histogramy  četností  zobrazené  na  obr.  1.  Nominální 
hmotnosti  tavby  jsou rozděleny do  tříd o velikosti 5  t.  Jak  je zřejmé, nejčastěji zastoupené  jsou 5  t pece. 
Maximální hodnota se výrazně zvýšila z 30 t v roce 1968 na 70 t v roce 2013. 

Tab. 1 Nominální hmotnost vsázky – statistické ukazatele 

   Ukazatel  Rozměr 
Soubor z roku  

Odchylka 
1968  2013 

   1  2  3  4  5 

1  Minimum  t  1  3  2 
2  Maximum  t  30  70  40 
3  Průměr  t  8  25  16 
4  Modus  t  5  5  0 
5  Medián  t  5  12  7 
6  Variační rozpětí  t  29  67  38 
7  Variační interval  t  <1;30>  <3;70> 
8  Rozptyl  69  635  566 
9  Směrodatná odchylka  8  25  17 

10  Variační koeficient  %  98  101  3 
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Obr. 1 Histogram četnosti nominální hmotnosti vsázky 

Shrneme‐li tedy výsledky u nominální hmotnosti vsázky: 

‐   došlo v průměru k zásadnímu navýšení hmotnosti vsázky až třikrát, 

‐   pece zásadně zvyšují svojí tonáž (viz histogramy četnosti v r. 2013), 

‐   nejčetnější jsou však jak v r. 1968 tak i nyní pece o hmotnosti 5 t, 

‐   registrujeme zásadní zvýšení měnlivosti u tonáží pecí (viz rozptyl, variační koeficient atd.). 

 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

73 

4.2  Posouzení skutečná hmotnost vsázky 

Dalším  zkoumaným  parametrem  je  skutečná  průměrná  hmotnost  vsázky.  V tab.  2  jsou  zachyceny 
posuzované  statistické  veličiny.  Rozsah  skutečné  hmotnosti  vsázky  se  v roce  1968  pohyboval  mezi 
hodnotami  1,2  a  38,6  t  a  v současné  době  se  pohybuje mezi  4,5  a  60  t.  Průměrná  hodnota  se  zvýšila 
z původních  10,8  t  na  současných  26,09  t.  Nejčastěji  vyskytující  se  hodnotou  byla  8  t  v roce  1968  a 
v současnosti jí je hodnota 6,7 t. 

Zastoupení pecí rozdělených do tříd zachycují histogramy četností zobrazené na obr. 2. Skutečné hmotnosti 
vsázky jsou rozděleny do tříd o velikosti 5 t.  

Tab. 2 Skutečná hmotnost vsázky – statistické ukazatele 

   Ukazatel  Rozměr 
Soubor z roku  

Odchylka 
1968  2013 

   1  2  3  4  5 

1  Minimum  t  1  5  3 
2  Maximum  t  39  60  21 
3  Průměr  t  11  26  15 
4  Modus  t  8  7  ‐1 
5  Medián  t  7  18  10 
6  Variační rozpětí  t  37  56  18 
7  Variační interval  t  <1;38>  <1,2;38,6> 
8  Rozptyl  95  497  402 
9  Směrodatná odchylka  10  22  13 

10  Variační koeficient  %  90  85  ‐5 
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Obr. 2 ‐ Histogram četnosti skutečné hmotnosti vsázky 

Shrneme‐li tedy výsledky u skutečné hmotnosti vsázky: 

‐   došlo  v průměru  k  zásadnímu  navýšení  hmotnosti  vsázky  2,4  třikrát.    To  je  poněkud  nižší  oproti 
nominální hmotnosti vsázky, 

‐   nejčetnější skutečnou hmotností bylo 8  t. Nyní modus signalizuje pokles na 6,7  t. Tuto hodnotu ve 
slévárnách  je  třeba brát s velkou  rezervou pro nízký počet dat. Nejčetnější z histogramu zjišťujeme 
dále asi 20 t hmotnosti vsázky.  

‐   skutečná hmotnost vsázky jistým způsobem koreluje s nominální hmotnosti. 
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4.3  Instalovaný výkon transformátoru 

Instalovaný výkon transformátoru dostál značných změn. V roce 1968 se pohyboval mezi 400 a 10100 kVA, 
kdežto  současné pece disonují  transformátory o výkonu od 2250 do 50000 kVA. Nejčastěji  se vyskytující 
hodnota je shodně 2250 kVA pro oba sledované soubory. Průměrná hodnota vzrostla v roce 2013 na 13550 
kVA z 3513 kVA z roku 1968. Hodnoty statistické analýzy zobrazuje tab. 3. 

Na obr. 3 jsou znázorněny histogramy četností pro výkony transformátorů pecí v letech 1968 a 2013. 

Tab. 3 ‐ Instalovaný výkon transformátoru ‐ statistické hodnoty 

   Ukazatel  Rozměr 
Soubor z roku  

Odchylka  
1968  2013 

   1  2  3  4  5 

1  Minimum  kVA  400  2250  1850 
2  Maximum  kVA  10100  50000  39900 
3  Průměr  kVA  3513  13550  10037 
4  Modus  kVA  2250  2250  0 
5  Medián  kVA  2250  7000  4750 
6  Variační rozpětí  kVA  9700  47750  38050 
7  Variační interval  kVA  <400;10100>  <2250;50000> 
8  Rozptyl  6989339  263242857  256253518 
9  Směrodatná odchylka  2644  16225  13581 

10  Variační koeficient  %  75  120  45 
 

50
00

0
45

00
0

40
00

0
35

00
0

30
00

0
25

00
0

20
00

0
15

00
0

10
00

0
50

000
-2

00
0

60

50

40

30

20

10

0

Výkon [kVA]

Če
tn

os
t

Histogram četnosti - Instalovaný výkon transformátoru (1968)

   
50

00
0

45
00

0
40

00
0

35
00

0
30

00
0

25
00

0
20

00
0

15
00

0
10

00
0

50
000

-1
60

00

7

6

5

4

3

2

1

0

Výkon [kVA]

Če
tn

os
t

Histogram of Instalovaný výkon transformátoru (2013)

 
Obr. 3 ‐ Histogram četnosti – Instalovaný výkon transformátoru 

Výsledky instalovaného výkonu transformátoru: 

‐   došlo téměř ke čtyřnásobnému průměrnému nárůstu instalovaného průměru transformátoru, 

‐   nejčetnějším  instalovaným  příkonem  bylo  a  je  2250  kVA  –  tento  důsledek  vyvolávají  slévárenské 
pece. 

4.4  Celková doba tavby 

Doba tavby má velký vliv na spotřebu el. energie a tedy na nákladovost celé  tavby.  Jak  je patrné z tab. 4 
celková  doba  tavby  se  výrazně  zkrátila. V roce  1968  se  pohybovala  v rozpětí mezi  189  a  573 minutami, 
kdežto v roce 2013 od 56 do 316 minut. Minimální doba  tavby  se  snížila  ze 189 na 56 minut. Průměrná 
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hodnota klesla z 305 na 235 minut. Dle zjištěného modu, nejčastěji zastoupenou hodnotou v roce 1968 byla 
300 minut,  v roce  2013  316 minut.  Opět musíme  velice  kriticky  hodnotit  tento  ukazatel.  Vyskytuje  se 
v posuzovaném vzorku pecí celkem třikrát. A je to vždy u pecí, které jsou používány pouze zcela výjimečně.  

Histogramy četnosti na obr. 4 zachycují zastoupení celkových dob taveb. Hodnoty jsou rozděleny do tříd po 
50 minutách. 

Tab. 4 ‐ Doba tavby celkem – statistické ukazatele 

   Ukazatel  Rozměr 
Soubor z roku  

Odchylka 
1968  2013 

   1  2  3  4  5 

1  Minimum  min  189  56  ‐133 
2  Maximum  min  573  316  ‐257 
3  Průměr  min  305  235  ‐70 
4  Modus  min  300  316  16 
5  Medián  min  300  252  ‐48 
6  Variační rozpětí  min  384  260  ‐124 
7  Variační interval  min  <189;573>  <56;316> 
8  Rozptyl  6095  5904  ‐192 
9  Směrodatná odchylka  78  77  ‐1 
10  Variační koeficient  %  26  33  7 
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Obr. 4 - Histogram četnosti - doba tavby celkem 

Shrnutí pro dobu tavby: 

‐   došlo k významnému snížení doby tavby. V průměru je to o 70 min (23%). Tento ukazatel není zcela 
vypovídající,  poněvadž  posuzovaný  výběrový  soubor  taveb  je  ovlivněn  ukazateli  EOP,  které  jsou 
v provozu pouze výjimečně. 

‐   přesnější závěry můžeme dělat z histogramů četnosti. Tam zjišťujeme doby tavby v oblasti 150 až 250 
min.  

4.5  Specifická spotřeba elektrické energie na tavbu 

Specifická  spotřeba  elektrické  energie  na  tavbu  vztažená  na  1  tunu  tekutého  kovu  zobrazuje  tab.  5 
významně  poklesla.  V roce  1968  se  pohybovala  od  432  do  1055  kWh/t,  u  současného  parku  EOP  se 
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pohybuje mezi 380 a 764 kWh/t. Průměrná hodnota klesla ze 753 kWh/t na 612 kWh/t. 

Obr. 5 znázorňuje histogramy četností spotřeby elektrické energie. Hodnoty jsou rozděleny do tříd po 100 
kWh/t. 

Tab. 5 ‐ Specifická spotřeba elektrické energie na tavbu ‐ statistická data 

   Ukazatel  Rozměr 
Soubor z roku  

Odchylka 
1968  2013 

   1  2  3  4  5 

1  Minimum  kWh/t  432  380  ‐52 
2  Maximum  kWh/t  1055  764  ‐291 
3  Průměr  kWh/t  752  612  ‐140 
4  Modus  kWh/t  795  713  ‐82 
5  Medián  kWh/t  765  599  ‐166 
6  Variační rozpětí  kWh/t  623  384  ‐239 
7  Variační interval  kWh/t  <432;1055>  <380;764> 
8  Rozptyl  14303  9987  ‐4316 
9  Směrodatná odchylka  120  100  ‐20 

10  Variační koeficient  %  16  16  0 
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Obr. 5 ‐ Histogram četnosti ‐ Specifická spotřeba elektrické energie na tavbu 

Shrnutí pro spotřebu elektrické energie: 

‐   došlo  k významnému  snížení  průměrné  spotřeby  el.  energie  (průměr  signalizuje  téměř  19  %)  na 
612kWh/t, 

‐   u EOP 2013 je zřejmý top ve spotřebě 600kVh/t . Bude třeba dělat zvlášt hodnocení u pecí v trvalém 
provozu.  

4.6  Maximální sekundární napětí transformátoru 

Další analyzovanou veličinou  je maximální  sekundární napětí  transformátoru. Minimální hodnota zjištěná 
v roce 1968 byla 140 V  (tab. 6), v současnosti  je 200 V. Maximální hodnota v roce 1968 byla 270 a v roce 
2013 850 V. Průměrná hodnota vstoupla z 213 v roce 1968 na 360   v roce 2013. Nejčastější hodnotou dle 
zjištěného modu je v obou souborech 220 V. 

Obr. 6 znázorňuje histogramy četností hodnot, kde jsou hodnoty rozděleny do tříd se šířkou 100 V. 
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Tab. 6 Maximální sekundární napětí – statistická data 

   Ukazatel  Rozměr 
Soubor z roku  

Odchylka 
1968  2013 

   1  2  3  4  5 

1  Minimum  V  140  200  60 
2  Maximum  V  270  850  580 
3  Průměr  V  213  360  148 
4  Modus  V  220  220  0 
5  Medián  V  220  240  20 
6  Variační rozpětí  V  130  650  520 
7  Variační interval  V  <140;270>  <200;850> 
8  Rozptyl  968  61572  60603 
9  Směrodatná odchylka  31  248  217 

10  Variační koeficient  %  15  69  54 
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Obr. 6 ‐ Histogram četnosti ‐ Maximální sekundární napětí 

Shrnutí pro maximální hodnotu sekundárního napětí: 

‐   došlo k významnému zvýšení maximální hodnoty (na 850V), 

‐   nejčastější maximální hodnotou je v obou souborech 220 V.   

4.7  Vnitřní průměr pece 

Vnitřní průměr pecí v obou sledovaných rocích se pohybuje v podobných mezích: 2200 až 4920 mm v roce 
1968 a v  současnosti od 1850 do 5500 mm. Nejčastěji  se vyskytující hodnota byla 3500 mm a 2200 mm 
(tab. 7).  

Obr. 7 znázorňuje histogramy četností tohoto parametru rozdělených do tříd se šířkou třídy 1000 mm. 
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Tab. 7 ‐Vnitřní průměr pece ‐  statistická data 

   Ukazatel  Rozměr 
Soubor z roku  

Odchylka  
1968  2013 

   1  2  3  4  5 

1  Minimum  mm  2200  1850  ‐350 
2  Maximum  mm  4920  5500  580 
3  Průměr  mm  3525  3401  ‐125 
4  Modus  mm  3500  2200  ‐1300 
5  Medián  mm  3490  3000  ‐490 
6  Variační rozpětí  mm  2720  3650  930 
7  Variační interval  mm  <2200;4920>  <1850;5500> 
8  Rozptyl  605132  1465330  860199 
9  Směrodatná odchylka  778  1211  433 

10  Variační koeficient  %  22  36  14 
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Obr. 7 ‐ Histogram četnosti ‐ Vnitřní průměr pece 

Shrnutí pro vnitřní průměr pece: 

‐   dochází ke zdánlivě překvapivé skutečnosti, že tento rozměr se v průměru dokonce zmenšil na 3401 
mm – samozřejmě to souvisí s odlišnou konstrukcí pece, 

‐   vyžaduje podrobnější rozbor.   

ZÁVĚR 

Předběžně  sdělené  informace  z porovnání  obou  souborů  EOP  dokládají  významný  pokrok  v této  oblasti. 
Nicméně  bude  třeba  současný  soubor  pecí  pokud možno  ještě  rozšířit.  Dále  provést  posouzení  všech 
sledovaných atributů, které archivní materiál umožňuje. Dále uskutečnit porovnání parametrů našich EOP 
se světem. A zejména se pokusit kvantifikovat vlivy jednotlivých faktorů na nákladovost výroby. 

PODĚKOVÁNÍ 

Je milou povinností autorského kolektivu poděkovat členům OK tavení oceli na odlitky při ČSS, 
pracovníkům elektrooceláren a sléváren za poskytnutí dat k tomuto hodnocení. 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

79 

Práce vznikla za podpory specifického univerzitního výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
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VLIV VYBRANÝCH PARAMETRŮ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ NA KVALITU BRAM 
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4)VŠB – TU Ostrava, FMMI, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba, rene.pyszko@vsb.cz 

Abstrakt 

Na vznik vad v bramách mají mimo jiné vliv mechanický stav licího stroje, technologické podmínky odlévání 
a tepelné procesy při odlévání oceli. Vliv práce základních uzlů plynulého odlévání, a tedy i vliv jednotlivých 
jejich  parametrů,  jsou  základními  faktory,  které  rozhodují  o  kvalitě  odlitého  produktu,  v našem  případě 
bramy. V tomto příspěvku  jsou uvedeny některé příklady parametrů  lití, sledované na reálném bramovém 
licím stroji, s typem a jednotkou limitu pro signalizaci nebezpečí vady. Ve vztahu ke kvalitě bram a možnosti 
vzniku defektů v nich jsou detailněji uvedeny uzly plynulého lití a jejich jednotlivé parametry, které ovlivňují 
tepelné  procesy  při  lití,  a  tedy  i  charakter  primární  struktury  předlitku  a  případný  vznik  defektů  v ní. 
Na základě znalostí závislostí parametrů tepelných procesů na parametrech  lití a stavu  licího stroje  je pak 
možné stanovit, které vady na bramě může způsobit daný parametr odlévání. To prakticky znamená, že při 
vzniku události, porušení stanovené hodnoty parametru nebo odchylce parametru mimo stanovené meze 
je možné učinit nápravná opatření na bramě nebo určit  její  cestu  či výsledné použití  (přeřazení na  jinou 
jakost) tak, aby bylo nebezpečí vzniku defektního finálního výrobku minimalizováno. 

Klíčová slova: plynulé odlévání, předlitek, parametry odlévání, limitní hodnoty, vady 

1.  ODLÉVÁNÍ OCELI NA ZPO A KVALITA PŘEDLITKŮ 

Kvalita  předlitků,  v našem  případě  bram,  zásadně  ovlivňuje  a  určuje  kvalitu  finálních  produktů  z nich 
válcovaných, a  tedy  i ekonomiku celého procesu výroby a zpracování oceli. Kvalita bram  je pak určována 
stavem tekuté oceli připravené k odlévání a podmínkami vlastního odlévání, to je jeho technologií a stavem 
licího  stroje.  K tomu notoricky  známému  konstatování  chceme  v tomto příspěvku doplnit,  že  technologii 
odlévání  i stav  licího stroje  lze posuzovat mnoha  jednotlivými parametry, u kterých  je možno se značnou 
pravděpodobností  stanovit  jejich vliv na kvalitu bramy; a  to vliv na možnost vzniku konkrétní vady nebo 
ovlivnění charakteru licí – primární makrostruktury. 

2.  PARAMETRY ODLÉVÁNÍ 

Výčet všech parametrů, které se dnes sledují nebo mohou sledovat na bramových strojích, je značný. Jsou 
licí stroje, na kterých počet sledovaných a v krátkých časových intervalech zaznamenávaných a ukládaných 
parametrů dosahuje hodnoty 500 i více, a to ještě stále nejsou vyčerpány všechny možnosti, jak definovat 
proces odlévání posuzovatelnými, ať již měřenými či vypočtenými parametry. 

Jedná se například o licí rychlost se šesti různými parametry ‐ překročení maximální, podkročení minimální, 
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překročení dle teploty v mezipánvi, překročení dle obsahu síry, zrychlení a přerušení  lití, viz Tab. 1. Každý 
z těchto parametrů má svou jednotku (mm∙min‐1, %, mm∙min‐2, s), způsob hodnocení limitu (Horní, Spodní), 
limitní hodnoty  a  v případě použití parametrů pro predikci  i  vadu nebo  vady  (kód  vady/vad),  které  jsou 
překročením limitní hodnoty daného parametru predikovány. 

Tab.  1  Příklad  druhů  parametrů  sledovaných  a  parametrů  z měřených  hodnot  vypočítávaných 
na reálném bramovém licím stroji 

Poř. č.  Uzel  Parametr  Jednotka  Limit 

1  Mezipánev  hmotnost  kg  S 
2    překr. rychl. výtoku  l∙min‐1  H 
3    kyslík LP ‐ MP  ‐  E 
4    ponor výl. MP mimo  mm  D1 
5  Ochr. plyn  tlak LP‐MP  %  D1 
6    průtok LP‐MP  %  D1 
7    tlak MP‐ Kryst.  %  D1 
8    průtok MP‐Kryst.  %  D1 
9  ∆t v MP  maximum  ˚C  H 
10    minimum  ˚C  S 
11  Rychlost  překročení maximální  mm∙min‐1  H 
12    podkročení minimální  mm∙min‐1  S 
13    překročení dle T v MP  %  H 
14    překročení dle S  %  H 
15    zrychlení  mm∙min‐2  H 
16    přerušení lití  s  H 
17  Kryst.  hladina  mm  D1 
18    oscilace  %  D1 
19    indikace průvalu  /  E 

20 ‐ 23    dif. tepl. Úzká a Široká, min a max.  ˚C x 10‐1  H, S 
24 ‐27    průtok vody, široká 1R, 2R, 1P, 2L  l∙min‐1  D2 
28  Tření  ML Tektor  %  H 
29  Oscil. stůl  zatížení  %  H 

30 ‐38  Kůra pod kr.  Seg. 0 Horní 1,2,3 Bok 1,2,3 Dolní 1,2,3  mm  D2 
39  Sekundár  průtok sek. –široká 1  l∙min‐1  D2 
40    průtok sek. ‐úzká 2  l∙min‐1  D2 
41    průtok sek. –Seg. 0‐I  l∙min‐1  D2 
42    průtok sek. –Seg. 0‐II  l∙min‐1  D2 

43 ‐51    průtok sek. –Seg. 1, 2‐11, Dolní, Horní  l∙min‐1  D2 
52  Sekundár  průtok/tlak vody v okr.1  %  D1 

53 až 64    průtok/tlak vody v okr.2 až 13  %  D1 
65  Povrch. tep.  Teplota bramy 1  ˚C   S 
66    Teplota bramy 2  ˚C   S 
67    pokles tepl. mezi pyr.  ˚C   S 
68    rozdíl T pyrom .1 vypoč.  ˚C   H 
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69    rozdíl T pyrom. 2 vypoč.  ˚C   H 
70  Tlak vody  p vody sek. široká 1  MPa  D2 
71    p vody sek. úzká 2  MPa  D2 
72    p vody sek. Seg0‐I  MPa  D2 
73    p vody sek. Seg0‐II  MPa  D2 

74 ‐ 81    p vody sek. Seg1 – 11 Horní, Dolní  MPa  D2 
82    p vody sek. Seg8‐11 Dol  MPa  D2 
83  Tlak vzduchu  p vzduch široká 2  MPa  D2 
84    p vzduch Seg0‐I  MPa  D2 
85    p vzduch Seg0‐II  MPa  D2 

86 ‐ 94    p vzduch Seg1 ‐11, Horní, Dolní  MPa  D2 
93    p vzduch Seg8‐11 Hor.  MPa  D2 
94    p vzduch Seg8‐11 Dol.  MPa  D2 
95  Otevření vent.  ventil1  %  D2 

96 až 106    ventil3 až ventil13  %  D2 
107  Tekuté jádro  krit. hodn. metal. délky  m  H 
108    metalurgická délka  m  H 
109    metalurgická délka  m  S 
110  Přítlak TS  tlak hydr. systému P0  MPa  D2 
111    tlak hydr. systému P1  MPa  D2 
112    tlak hydr. systému P2  MPa  D2 
113    tlak hydr. systému P3  Mpa  D2 

Zkratka – symbol u jednotlivých limitů, pro signalizaci možných vad, znamená: 

S ‐   spodní limit, např. poř. č. 1, když hmotnost v MP klesne pod limit → nebezpečí vady 

H ‐   horní limit, např. poř. č. 9, když  ∆t v MP má hodnotu nad limitem → nebezpečí vady 

D1  ‐  deviation  –  odchylka  ±  od  zadané  hodnoty,  např.  poř.  č. 17,  když  hladina  v krystalizátoru  je 
plus nebo mínus větší, než zadaná limitní hodnota  → nebezpečí vady 

D2  ‐  deviation  –  odchylka  mimo  zadané  rozmezí,  např.  poř.  č.  30,  když  je  tloušťka  licí  kůry 
mimo hodnoty 5 až 30 mm  → nebezpečí vady 

3.  PARAMETRY TEPELNÝCH PROCESŮ OCELI 

Parametrů oceli,  jejího odlévání nebo parametrů  licího stroje, které souvisí s přestupem či odvodem tepla 
z předlitku  při  jeho  plynulém  odlévání  na  ZPO,  je  celá  řada.  Ovlivňují  kvalitu  odlitých  bram, 
charakterizovanou  uspořádáním  jejich  makrostruktury,  ale  hlavně  výskytem  nebo  nepřítomností  vad, 
vzniklých z chyb při odvodu a přestupu tepla. 

Vyhodnocením  parametrů,  uvedených  v tabulce  v předchozí  stati,  jsme,  bez  nároku  na vyčerpávající 
seznam, vytvořili tabulku parametrů (Tab. 2.), které souvisí s tepelnými procesy při odlévání a ovlivňují  je. 
Typický představitel tohoto typu parametru je chlazení předlitku. 
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Naopak  existují  parametry,  jejichž  hodnoty  jsou  přestupem  tepla  v předlitku  ovlivňovány.  Typickým 
představitelem  je  např.  délka  tekutého  jádra  předlitku.  Parametry  jsou  číslovány  pořadovým  číslem, 
s volnou snahou je řadit tak, jak ocel či předlitek postupuje v technologickém sledu licím strojem. 

K parametrům, uvedeným v tabulce 2, je vhodný následující komentář či vysvětlení: 

 Dvanáct  uzlů  nebo  okruhů  parametrů,  souvisejících  s tepelnými  procesy,  nelze  v žádném  případě 
považovat  za  vyčerpávající  výčet.  Parametry  je  nutno  dále  rozlišit  na  ty,  které  zásadně  ovlivňují 
tepelné procesy v tuhnoucím a chladnoucím předlitku a na parametry,  jejichž hodnoty  jsou naopak 
parametry předchozími (tedy potažmo tepelnými procesy) ovlivněny. 

 Z uzlů, uvedených v tabulce, jsou základně ovlivňujícími tepelné procesy tyto: 

• Teplota oceli v mezipánvi 

• Intenzita primárního chlazení 

• Rychlost lití  

• Intenzita sekundárního chlazení 

Toto  je  výčet  zásadních,  ale  ve  skutečném procesu  lití prakticky  jediných parametrů,  schopných ovlivnit 
tepelné procesy při odlévání, a tedy i kvalitu odlitých bram. 

Tab. 2 Parametry ovlivňující tepelné procesy při odlévání předlitku 

Poř. č.  Uzel, veličina  Parametr  Jednotka 

  Mezipánev     
1  1  Teplota oceli  °C 
  2  Teplota v absolutní hodnotě  K 
  3  Teplota přehřátí nad likvidus,  ∆t  ˚C 
2  Primární chlazení     
  1  Max. dif. tepl. úzké str. kryst.  ˚C 
  2  Min. dif. tepl. úzké str. kryst.  ˚C 
  3  Max. dif. tepl. široké str. kryst.  ˚C 
  4  Min. dif. tepl. široké str. kryst.  ˚C 
  5  Průtok vody široká strana, R  l∙min‐1 
  6  Průtok vody široká strana, r  l∙min‐1 
  7  Průtok vody úzká strana, pravá  l∙min‐1 
  8  Průtok vody úzká strana, levá  l∙min‐1 
  9  Licí prášek  Kód 
3  Rychlost lití     
  1  Rychlost lití  mm∙min‐1 
  2  Překročení maximální  mm∙min‐1 
  3  Podkročení minimální  mm∙min‐1 
  4  Překročení dle T v MP  % 
  5  Přerušení lití  s 
4  Tloušťka kůry    mm 
  1  Na výstupu z Kryst. ‐ široká strana, R  mm 
  2  Na výstupu z Kryst. ‐ široká strana, r  mm 
  3  Na výstupu z Kryst. ‐ úzká strana, pravá  mm 
  4  Na výstupu z Kryst. ‐ úzká strana, levá  mm 
5  Sekundární chlazení     
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  1  Průtok vody v jednotlivých segmentech  l∙min‐1 
  2  Poměr průtok/tlak vody v jednotl. segm.  % 
  3  P, tlak chladicí vody v jednotl. segmentech  MPa 
  4  P, tlak vzduchu v jednotl. segmentech  MPa 
6  Terciární chlazení     
  1  Řízené vychlazování  A,N 
7  Tekuté jádro     
  1  Délka tekutého jádra  m 
8  Souč. přest. tepla α     

  1  Strany kryst., segmenty sekundáru  W∙m‐2∙K‐1 
9  Entalpie     
  1  Krystalizátor, segmenty sekundáru  kW 

10  Odvedené teplo     
  1  Široká, úzká, segmenty sekundáru  kW 

11  Tepelný tok     
  1  Celkový odvedený  W 
  2  Měrný, široká, úzká,  W∙m‐2 

12  Teplota      
  1  Povrchová teplota  °C 

 Další  parametry,  uvedené  v tabulce,  respektive  jejich  hodnoty,  jsou  pak  buď  dány  působením 
parametrů, uvedených  v předchozím bodě  a/nebo  jsou  z jejich naměřených hodnot  vypočteny.  To 
jsou například  tloušťka  licí kůry v kterémkoliv místě průchodu bramy  licím  strojem, délka  tekutého 
jádra,   aj.   Dále pak mohou být pro totéž vypočteny hodnoty, charakterizující tepelnou práci bramy 
v průběhu lití a chladnutí, tj. zejména součinitel přestupu tepla, entalpie, odvedené teplo, tepelný tok 
celkově i v měrných hodnotách, atd. 

 Parametry  typu „Sekundární chlazení Průtok vody“, „Sekundární chlazení Poměr průtok/tlak vody“, 
„Součinitel  přestupu  tepla  α“,  „Odvedené  teplo“,  „Tepelný  tok“  atp.  lze  dále  specifikovat 
v sekundárním  chlazení  na  jednotlivé  segmenty  chladicího  systému.  Jejich  počet  závisí  pouze  na 
konstrukčním  typu daného  ZPO.  Samozřejmě  lze obecně  říci,  že  čím  větší  formát bramy,  tím  více 
chladicích sekcí. Jejich běžný počet je na bramových strojích cca 10. Obdobně v primárním chlazení je 
možné  parametry  blíže  rozdělit  na jednotlivé  stěny  krystalizátoru,  tloušťku  licí  kůry,  součinitel 
přestupu tepla α a odvedené teplo i tepelný tok. 

4.  VLIV PARAMETRŮ, OVLIVŇUJÍCÍCH TEPELNÉ PROCESY LITÍ, NA KVALITU BRAM 

Na  základě  znalostí  závislostí parametrů  tepelných procesů na parametrech  lití  je možné  stanovit,  které 
vady na bramě může způsobit daný parametr odlévání či  licího stroje. Zde  jsme pro úplnost doplnili další 
parametry, které v předchozím bodě nebyly uvedeny; a to proto, že se běžně při lití neměří nebo nesledují, 
ale v jistých případech může být  jejich vliv na  iniciaci vady dominantní. Je to např. konicita krystalizátoru, 
jeho mechanický  stav, nerovnoměrnost  (excentricita) chlazení, atd. Výsledek přiřazení vady parametru  je 
následující: 

Vysoká teplota přehřátí: Vyborcení široké strany, Vyborcení úzké strany, Příčné vborcení, Středové trhliny, 
Lunkr, Středová porezita, Středová segregace 

Nízká teplota přehřátí: Strusková místa, Makrovměstky 
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Vysoká  rychlost  lití:  Vyborcení  široké  strany,  Vyborcení  úzké  strany  Středové  trhliny,  Lunkr,  Středová 
porezita, Středová segregace, vydutí bramy za licí komorou  

Nízká rychlost lití: Podélné vborcení, Příčné vborcení 

Chyba  hladiny  oceli  v krystalizátoru:  Podélné  trhliny  na  stranách,  Příčné  vborcení,  Oscilační  vrásky, 
Strusková místa, Nespojitá licí kůra, Makrovměstky 

Licí prášek: Podélné trhliny na stranách, Oscilační vrásky, Strusková místa, Bubliny, Makrovměstky 

Malá  konicita  úzkých  stran  krystalizátoru  Vyborcení  úzké  strany,  Podélné  trhliny  na  stranách,  Podélné 
trhliny rohové, Rohové trhliny, Trhliny v trojném bodě 

Malá konicita širokých stran krystalizátoru: Vyborcení široké strany, Podélné trhliny na stranách 

Velká konicita krystalizátoru: Příčné trhliny na stranách, Příčné trhliny rohové  ,  vborcení  válečků  úzké 
strany krystalizátoru 

Deformace, opotřebení, zborcení 

  ‐ úzkých stran krystalizátoru  

  Vyborcení úzké strany, Kosoúhlost, Podélné trhliny rohové, Rohové trhliny 

  ‐širokých stran krystalizátoru 

  Kosoúhlost, Podélné  trhliny na  stranách, Příčné  trhliny na  stranách, Příčné  trhliny  rohové, Podélné 
vborcení, pavoukovité trhliny z Cu desek (desky krystalizátoru s poniklovanou tenkou vtrstvou)  

Chybný spoj desek krystalizátoru nebo zkosení rohů: Podélné trhliny rohové, Nespojitá  licí kůra, Rohové 
trhliny – možnost zatečení do spár a průval 

Intenzivní sekundární chlazení 

‐ úzkých stran 

Vborcení úzké strany, Příčné trhliny na stranách, Příčné trhliny rohové, Trhliny v trojném bodě 

‐ širokých stran 

Vborcení široké strany, Hvězdicovité trhliny, Podélné vborcení, Podélné trhliny mezilehlé kolmé k širší 
straně, Příčné trhliny mezilehlé 

Měkké sekundární chlazení 

‐ úzkých stran 

Vyborcení úzké strany, Podélné trhliny rohové, Rohové trhliny, Trhliny v trojném bodě 

‐ širokých stran 

Vyborcení široké strany, Středové trhliny, Lunkr, Středová porezita, Středová segregace 

Nerovnoměrné sekundární chlazení 

‐ úzkých stran 

Podélné trhliny mezilehlé kolmé k užší straně 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

86 

‐ širokých stran 

Prohnutí,  Korýtkovitost,  Příčné  trhliny  na  stranách,  Příčné  trhliny  rohové,  Hvězdicovité  trhliny, 
Podélné vborcení, Podélné trhliny mezilehlé kolmé k širší straně, trhliny na půl cesty, 

Pro podobná hodnocení, provedená výše, je snad ještě vhodné dodat, že tato  jsou do jisté míry ovlivněna 
vlastními  zkušenostmi a použitými  zdroji  informací autorů, a proto  se obdobná hodnocení mohou někdy 
v detailech lišit. Nikoli v zásadních příčinách a vadách; jsou však také parametry, jejichž vliv na danou vadu 
může být sporný či druhotný. 

5.   ZÁVĚR 

V článku  jsou  shrnuty  základní  technologické poznatky vlivu parametrů odlévání na kvalitu plynule  litých 
bram.  Tento  analytický  přístup  shrnutí  poznatků  s uvedením  konkrétního  příkladu  z EVRAZ  Vítkovice 
Steel, a.s.  je  základním předpokladem k optimalizaci výroby,  resp. k  minimalizaci vad bram. Samozřejmě 
za předpokladu, že  tyto poznatky  jsou  zapracovány do  informačního  systému  zařízení plynulého odlévání 
s propojením na teplotní model. Stanovení limitů u jednotlivých parametrů a jejich postupné zpřesňování je 
předpokladem pro predikci  kvality  v průběhu odlévání. Autoři  jsou  si  vědomi,  že  tolik diskutované  téma 
vzniku vad na bramách a jejich predikce je značně složité a někdy i problematické. Komplexní rozbor příčin 
vzniku vad s využitím matematických a statistických metod přesahuje možnosti rozsahu tohoto příspěvku. 
Autoři  tohoto  článku  publikovali  řadu  prací,  související  s výše  uvedenou  problematikou,  viz  seznam 
literatury [1‐7]. 
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Abstrakt 

Článek  předkládá možnosti  současného  systému  predikce  pro  dosažení  požadované  licí  teploty  oceli  na 
bramovém kontilití.  Podle požadavků na výslednou jakost je možné vést zpracování oceli v ocelárně EVRAZ 
VITKOVICE  STEEL,  a.s.  v  oblasti  zařízení mimopecního  zpracování  třemi  směry.  Pánvová  pec  –  zařízení 
plynulého odlévání (LF‐ZPO), keson – LF – ZPO (ISSM‐LF‐ZPO) a LF – ISSM – ZPO. Nejnáročnější technologie, 
která  umožňuje  dosažení  nejvyšších  jakostních  parametrů  oceli,  se  zajišťuje  postupným  zpracováním  na 
agregátech LF –  ISSM – ZPO. Současné standardní postupy pro stanovení výstupních teplot u  jednotlivých 
zařízení, vycházejí z teplotních modelů jednotlivých agregátů sekundární metalurgie, které jsou korigovány 
podle  úrovně  odborné  obsluhy.  Obsahem  příspěvku  jsou  některé  příklady  současné  praxe  plánování 
požadované licí teploty pro bramové ZPO a také některé další možnosti optimalizace současného stavu. 

Klíčová slova: teplota lití, systém predikce, zařízení plynulého odlévání 

Abstract 

The  paper  presents  possibilities  of  the  current  prediction  system  to  achieve  the  requisite  casting 
temperature of steel  in continuous slab casting.  In accordance with  the  requirements  regarding  the  final 
quality, there are three ways of processing steel  in the steelworks of   EVRAZ VITKOVICE STEEL, a.s.  in the 
sphere of secondary metallurgy equipment. Ladle furnace ‐ continuous casting equipment  (LF ZPO), caisson 
–  LF  –  ZPO  (ISSM  –  LF‐  ZPO)  and  LF  –  ISSM  –  ZPO.  The most  sophisticated  technology, which  enables 
achieving  the highest quality parameters of  steel,  is ensured   by gradual processing  in  LF –  ISSM – ZPO 
equipment.  The  current  standard processes  to determine   output  temperatures  in  individual plants  are 
based on thermal models of individual units of secondary metallurgy, which are adjusted according to the 
level of skilled  work. The paper focuses on some  examples of the current practice of planning the required 
casting  temperature  for continuous casting slabs.  It also deals with some other possibilities of optimizing 
the present state. 

Keywords: casting temperature, prediction systém, continuous casting equipment   
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1.   ÚVOD 

V současné době se stává  již standardním růst požadavků na kvalitu výroby ve všech oblastech průmyslu. 
Není  tomu  jinak v hutnictví výroby oceli, kde  je navíc vysoká ekonomická náročnost vstupních materiálů, 
která se s růstem jakostních požadavků zákazníků ještě stupňuje.  

Denním standardem se stávají požadavky na stále levnější a kvalitnější výrobky. Životně důležitým se stává 
nejenom nutná průběžná modernizace hutních provozů, ale současně nezbytnost neustálého vývoje nových 
technologií a vytváření tak podmínek, pro průběžný růst jakostní výroby a snižování výrobních nákladů. 

Také v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. jsou denním cílem řešení otázky neustálého zvyšování jakostní výroby a 
současně  průběžné  snižování  výrobních  nákladů.  Příkladem  toho  je  také  hledání  nových  možností  při 
využívání současného strojního zařízení a technologických postupů v oblasti mimopecního zpracování oceli 
[1].   

2.  SOUČASNÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBNÍCH TOKŮ V OBLASTI SEKUNDÁRNÍ 
METALURGIE 

Podle požadavku pro výslednou  jakost  je možno vést zpracování oceli v ocelárně EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, 
a.s. v oblasti zařízení mimopecního zpracování třemi základními postupy: 

 Pánvová pec – zařízení plynulého odlévání, (LF‐ZPO). 

 Keson – pánvová pec – bramové kontilití, (ISSM‐LF‐ZPO), (obr. 1). 

 LF – ISSM – ZPO, (obr. 2). 

Výrobní  technologie  pánvová  pec  –  bramové  kontilití  je  určena  pro  standardní  jakostní  požadavky 
zákazníků.  Pro  zakázky,  kde  nejsou  přesně  definované  specifikace  některých  prvků.  Většinou  jde  o 
požadavky například S= max. 0,015 hm. %, P= max. 0,02 hm. % a Al = max. 0,06 hm. %. Tento výrobní tok je 
dnes využíván ve zcela minimální míře.  

Positiva: nízké náklady na LF peci, dosažení přesné požadované teploty oceli v licí pánvi (LP) pro ZPO, nízké 
opotřebení vyzdívek licích pánví aj. 

Negativa: standardní čistota oceli  

Výrobní  technologie keson – pánvová pec – bramové kontilití  je znázorněna na obr. 1. Tento výrobní  tok 
materiálu je určen pro výrobu přesně definovaného chemického složení s užší tolerancí chemického složení 
oceli.  Tavby  vyrobené  na  konvertorech  procházejí  kesonem  (ISSM‐integrovaný  systém  sekundární 
metalurgie), kde probíhá vakuové zpracování, závěrečná dezoxidace a dolegování oceli podle předepsaného 
chemického  složení.  Ve  výrobních  situacích,  kdy  je  výstupní  teplota  nevyhovující,  potom  následuje 
zpracování na pánvové peci. 

Positiva:  optimální  náklady  na  spotřebu  elektrické  energii  na  LF  peci,  případně  přesná  koordinace 
požadované teploty oceli v LP pro ZPO, přiměřené opotřebení vyzdívek licích pánví aj. 

Negativa: standardní čistota oceli vhodná pro méně náročné jakosti  

Výrobní  technologie  třetím postupem pánvová pec –  keson  ‐ bramové  kontilití  je  znázorněna na obr. 2. 
Tímto  výrobním  způsobem  jsou  zpracovány  oceli  nejen  s nejvyššími  nároky  na  předepsané  chemické 
složení, ale především na dosažení vysoké čistoty oceli. Jsou to například  jakosti mikrolegované oceli typu 
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11 503. Systém tohoto zpracování oceli  je postaven základě dohotovení tavby na LF peci  (úprava strusky, 
dezoxidace a dolegování)  s výstupní  teplotou  LF min. 1635 ± 10  °C. Následující operace  zpracování oceli 
v kesonu probíhá bez přerušení vakua, při dosažení tzv. hlubokého vakua min. 10 min. Zde je zásadní, aby 
operátor kesonu dokázal řídit celý proces tak, aby byl v souladu pokles teploty lázně v závislosti na průběhu 
zpracování tavby a na požadavku operátora o výši teploty oceli v mezipánvi ZPO. 

 

Obr. 1 Schéma toku materiálu  ISSM‐LF‐ZPO 

Positiva: dosažení vysoké čistoty oceli 

Negativa: vysoké náklady na elektrickou energii na LF peci, nepřesná koordinace plánování teploty pro ZPO 
po  zpracování  v kesonu  z důvodu  poměrně  nerovnoměrných  teplotních  ztrát  při  zpracování  jednotlivých 
taveb a tím vyšší rozdíl od požadovaného rozptylu licí teploty na ZPO ± 5 OC, vyšší opotřebení vyzdívek licích 
pánví pro vyšší teploty zpracování apod. 

 
Obr. 2 Schéma toku materiálu LF – ISSM – ZPO  

Podle  plánovaných  zakázek  vysokojakostního  sortimentu musí  příprava  výroby  s útvarem metalurgie  a 
technologie sestavit v ocelárně výrobní plán pro jednotlivé tavby a systematicky z nich vytvořit sekvenci pro 
odlévání na  ZPO.  Při  reálném  zpracování mohou  však nastat  situace,  že  se  technologie  zpracování musí 
přizpůsobit výstupnímu požadavku na teplotu oceli v mezipánvi ZPO.   

3.   TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBNÍCH TOKŮ V ROCE 2008‐2012 V OBLASTI SEKUNDÁRNÍ 
METALURGIE 

Na obr. 3 je znázorněn graf využívání jednotlivých variant náročnosti výrobních toků oceli v roce 2008‐2012. 
V posledním období roku 2012 byla dosahovaná úroveň využívání nejnáročnější varianty LF –  ISSM – ZPO 
vyšší než 80 %. Tato skutečnost je dána zejména úrovní požadavků zákazníků, ale také operativní nutností 
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změny technologických postupů pro dodržení požadovaného rozptylu licí teploty v mezipávi ZPO.  

 

Obr.  3  Grafické  znázornění 
využívání  jednotlivých  variant 
náročnosti výrobních toků oceli 
v roce 2008‐2012 

 

 

 

 

4.   MOŽNOSTI OPTIMALIZACE TECHNOLOGIE VÝROBNÍCH TOKŮ V OBLASTI SEKUNDÁRNÍ METALURGIE 

Na  obr.  4  je  grafické  znázornění  příkladu  několika  taveb  postupného  poklesu  teploty  oceli  v průběhu 
zpracování v oblasti sekundární metalurgie při použití nejnáročnější varianty  technologií LF –  ISSM – ZPO 

s řízeným  dochlazováním.  Zhodnocení  
příkladu  teplotního  průběhu  několika  taveb 
jakosti typu 11503 naznačuje poměrně široký 
rozptyl  nejenom  výchozích  teplot  oceli  v LP 
při  odjezdu  z LF,  ale  také  rozdílné  teplotní 
poklesy  v průběhu  zpracování  v kesonu. 
Konečné  teploty grafického znázornění se  již 
poměrně  scházejí  do  užšího  rozptylu,  což  je 
dáno  přísnými  požadavky  vstupní  teploty 
oceli v mezipánvi ZPO. 

 

Obr. 4 Pokles teploty oceli v průběhu zpracování v oblasti sekundární metalurgie 

Na  obr.  5  je  grafické  znázornění  příkladu 
několika  taveb  postupného  poklesu  teploty 
oceli  v průběhu  zpracování  v oblasti 
sekundární  metalurgie  při  použití 
nejnáročnější varianty technologií LF – ISSM – 
ZPO s řízeným dochlazováním.  

 

Obr.  5  Pokles  teploty  oceli  v průběhu 
zpracování v oblasti LF – ISSM – ZPO 
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Teplotní průběh několika taveb jakosti typu 11503 je zaznamenán z jiného pohledu než předchozí obr. 4 a 
ukazuje názornější měřítko teplotního rozptylu u taveb, které jsou řazeny v sekvenci za sebou. Také v těchto 
pohledech se jeví rozdílné teplotní poklesy v průběhu zpracování v kesonu. 

Další  příklad  série  taveb  po  zpracování  v oblasti 
sekundární metalurgie,  při  použití  nejnáročnější 
varianty  technologií  LF  –  ISSM  –  ZPO  s řízeným 
dochlazováním, byl znázorněn na obr. 6. Byla zde 
zakreslena nejdůležitější fáze rozptylu teplot oceli 
nad  likvidem.  Podle  detailního  technologického 
předpisu  ocelárny  zde  byly  vyznačeny 
požadované  meze  rozptylu  licí  teploty  ±  5  OC 
v mezipánvi na ZPO. Rozptyl je značný a potvrzuje 
nutnost  řešení  této  výrobní  fáze  s řízeným 
dochlazováním. 

Obr. 6 Teplota oceli nad likvidem v mezipánvi 

5.   ZÁVĚR 

Pro  vytvoření  predikce  výstupní  teploty  z pánvové  pece,  k  dosažení  konečné  požadované  teploty 
v mezipánvi ZPO u nejnáročnější varianty zpracování oceli ve výrobním toku LF –  ISSM – ZPO, technologií 
s řízeným  dochlazováním  v ocelárně  EVRAZ  VÍTKOVICE  STEEL  a.s.,  bude  nutné  zpracovat  návrh modelu 
výpočtu  teplotních  ztrát.  Tato  technologie  je  nejvýznamnější  pro  výrobu  vysocejakostních  ocelí  a  bude 
vyžadovat dosažení minimalizace teplotního rozptylu oceli v mezipánvi ZPO.  

Cíle  bude  možné  dosáhnout  vývojem  a  následnou  optimalizací  teplotního  modelu  ztrát  od  okamžiku 
odjezdu  LP  z pánvové  pece,  přes  zpracování  v kesonu  až  do  okamžiku  usazeni  LP  na  stojan  ZPO.  Pro 
vytvoření  výchozí  analýzy  bude  nutné  doplnit  základní  údaje  z oblasti metalurgických  procesů,  ale  také 
například o stavu vyzdívek, životnosti a teplotě LP [2,3], hmotnosti oceli a strusky v LP aj.    
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Abstrakt 

Příspěvek  je  věnování porovnání  teplot  solidu  a  likvidu  stanovených metodami  termické  analýzy u dvou 
reálných  jakostí ocelí  (S34MnV, 20MnMoNi5‐5) vyráběných v podmínkách VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY 
a.s. Využito bylo dvou nových  zařízení pro vysokotermickou analýzu. Na  zařízení STA 449 F3  Jupiter byla 
aplikována na vzorcích o hmotnosti  cca 23 g metoda přímé  termické analýzy. Na  zařízení Setaram Multi 
High Temperature Calorimeter (MHTC) byly pomocí speciálního 3D DSC senzoru vzorky o hmotnosti 2,6 g 
podrobeny diferenční  skenovací  kalorimetrii. Výsledky měření pomocí metod  termické  analýzy byly  také 
konfrontovány s teplotami solidu a likvidu získaných pomocí všeobecně používaných výpočtových vztahů a 
pomocí termodynamické databáze CompuTherm. Zjištěné výsledky poukazují na komplexnost problematiky 
korektního určení  teplot  solidu a  likvidu a na výhody využití odlišných přístupů  stanovení  teplot  solidu a 
likvidu a vzájemné komparace. 

Klíčová slova: ocel, teplota solidu, teplota likvidu, metody termické analýzy, termodynamická databáze 

1. ÚVOD 

Metody studia procesů souvisejících s výrobou oceli jsou založeny na znalosti termodynamických vlastností 
materiálů  vyskytujících  se  v daných  technologických uzlech. Především pro odlévání a  tuhnutí oceli patří 
mezi  nejkritičtější  parametry  teplota  solidu  (TS)  a  likvidu  (TL).  Přesná  znalost  TL  je  důležitá  především 
vzhledem  k nastavení  teploty  přehřátí  oceli  před  jejím  odléváním.  TS  pak  souvisí  zejména  s průběhem 
vlastního  procesu  tuhnutí,  kdy  v dvoufázové  oblasti mezi  TL  a  TS  dochází  k segregačním  jevům.  Znalost 
těchto  kritických  teplot  je  důležitá  nejen  pro  korektní  nastavení  dané  technologie  odlévání  a  tuhnutí 
ocelového meziproduktu, ale také pro přesné nastavení podmínek modelování průběhu tuhnutí ocel. 

Tento příspěvek se zaměřuje na možnosti zpřesnění těchto teplot (TL, TS) v souvislosti s využitím všeobecně 
používaných výpočtových vztahů, termodynamického software a v neposlední řadě metod termické analýzy 
vzorků komerčně vyráběných ocelí. 

2. TERMICKÁ ANALÝZA 

Pojem  termická  analýza  [1]  je možné  vysvětlit  jako  skupinu metod,  které  umožňují  sledovat  změny  ve 
studované  látce  měřením  zvolených  fyzikálních  vlastností  v závislosti  na  čase  či  teplotě  (fázová 
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transformace,  tepelná  kapacita,  disociace  atd.).  Z pohledu  ocelářského  průmyslu  je  termická  analýza 
využívána především k určování TL a TS. 

Metody termické analýzy představují převážně dynamické procesy, jejichž cílem je získat informaci o změně 
stavu vzorku. Tyto procesy vyžadují neizotermický  teplotní  režim, kterým  je zpravidla konstantní ohřev  či 
ochlazování  vzorku  [1,2].  Změny  ve  stavu  studovaného  materiálu  jsou  zjišťovány  jak  přímo  měřením 
vybrané fyzikální vlastnosti nebo nepřímo měřením vlastností okolí obklopujícího vzorek. 

Existuje  několik  desítek  termo‐analytických 
metod. Tři z nich jsou nejvýznamnější. Tyto tři 
metody se používají v rozsahu jedné poloviny 
až  tří  čtvrtin  všech  profesionálních  prací 
v oblasti  termických  analýz  [1‐5].  Těmito 
metodami  jsou:  diferenční  termická  analýza 
(DTA), diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) 
a  termo‐gravometrie  (TG).  Existují  i metody 
simultánní v  kombinacích TG/DTA a TG/DSC. 
V minulosti  byla  také  velmi  používána 
metoda přímé  termické analýzy  založená na 
přímém  měření  změny  teploty  vzorku 

především při řízeném ochlazování [6]. Tato metoda byla a  je využívána především pro měření TL a TS kovových 
materiálů. 

Jak  již bylo zmiňováno v předcházející práci [7], na Fakultě metalurgie a materiálového  inženýrství VŠB‐TU 
Ostrava  byla  zřízena  v rámci  řešení  projektu  RMTVC  (Regionální  materiálově  technologické  výzkumné 
centrum) nová Laboratoř modelování procesů v tekuté a tuhé fázi. Tato Laboratoř byla mj. vybavena novým 
zařízením  pro  vysokoteplotní  termickou  analýzu  –  JUPITER  (obr.  1  a)).  Druhé,  nově  pořízené  zařízení 
používané v této Laboratoři pro vysokoteplotní termickou analýzu je přístroj Setaram MHTC (obr. 1 b)). 

2.1 Studované jakosti oceli 

V rámci tohoto příspěvku byla pozornost zaměřena 
na  studium  TL  a  TS  dvou  vybraných  jakostí  ocelí 
(S34MnV,  20MnMoNi5‐5).  Jejich  chemické  složení 
dle  specifikace  je  uvedeno  v tab.  1.  V tab.  2  jsou 
pak  uvedeny  rozměry  vzorků  oceli  analyzovaných 
pomocí metod termické analýzy na zařízení Setaram 
MHTC  (DSC  analýza)  a  STA  449  F3  Jupiter  (přímá 
termická analýza). 

 

 

 

 

 

a) b) 
Obr. 1 Zařízení pro vysokoteplotní termickou analýzu:  
a) Netzsch STA 449 F3 Jupiter, b) Setaram MHTC 

Tab. 1 Chemické složení studovaných jakostí ocelí 
dle specifikace 

Obsah prvku; 
%hm. 

Jakost oceli 
S34MnV 20MnMoNi5-5 

C 0,33 – 0,39 0,17 – 0,23 
Mn 1,20 – 1,50 1,20 – 1,50 
Si max. 0,30 0,15 – 0,30 
P max. 0,020 max. 0,012 
S max. 0,020 max. 0,008 
V max. 0,12 --- 

Cu --- max. 0,12 
Ni --- 0,50 – 0,80 
Cr --- max. 0,20 
Mo --- 0,40 – 0,55 
Al --- 0,010 -0,040 
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2.2   Diferenční skenovací kalorimetrie 

K získání  teplot  fázových  transformací  (TS, TL) na 
zařízení Setaram MHTC byla použita měřící tyč HF 
DSC  s termočlánkem  typu B  (PtRh 6%  / PtRh 30 
%)  s citlivým  3D  senzorem.  Vzorky  byly 
analyzovány  v korundových  kelímcích  (Al2O3) 
s objemem  0,7 ml.  Hmotnost  analyzovaných 
vzorků  oceli  byla  cca  2,6  g.  V průběhu  měření 
byla udržována konstantní dynamická atmosféra 
s heliem  o  čistotě  99,9999  %.  Uvedená  DSC 
metoda  byla  využita  pro  zjištění  TS  a  TL  u 
studovaných  jakostí  ocelí  pro  podmínky  blízké 
rovnováze. Využití 3D senzorů s vysokou citlivostí 
při  rychlostech  ohřevu  1  a  2  °C.min‐1  umožnili 

získat  správná  data  o  probíhajících  fázových 
transformacích.  Na  obr.  2  je  uveden  příklad 
získané DSC křivky. 

2.3   Přímá termická analýza 

Ke  zjišťování  TS  a  TL  byla  na  zařízení  STA  449F3 
Jupiter použita měřící tyč s termočlánkem Pt/PtRh 
10%  za  konstantního  udržování  dynamické 
atmosféry argonu o čistotě 99,9999 %. 

Metoda přímé  termické analýzy byla  využita pro 
určení  TS  a  TL  při  rovnoměrném  ochlazování 
vzorku  rychlostí  1  °C.min‐1.  Tato  rychlost 
ochlazování  byla  použita  na  základě  výsledků 
numerické simulace tuhnutí 90 tunového ingotu a 
byla určena pro střed ingotu. Numerická simulace 
byla  provedena  taktéž  v rámci  Laboratoře  na 
profesionální  verzi  programu  ProCast.  Bližší 
informace  o  těchto  pracích  lze  nalézt  například 
v literatuře  [8,9].  Na  obr.  3  je  uveden  příklad 
získané  a  vyhodnocené  termo‐analytické  křivky 
z přímé termické analýzy. 

3. VÝPOČET TEPLOT LIKVIDU A SOLIDU 

Pro  určení  TL  a  TS  je  možné  kromě  termo‐
analytických  experimentů  rovněž  využít  i mnohé 

výpočtové vztahy nebo termodynamický software (databáze). Níže uvedené rovnice (1[10], 2[11], 3,4[12], 
5[13], 6[14], 7[15], 8,9[12], 10,11[16]) jsou založeny na vlivu obsahu vybraných prvků na TL a TS ocelí. 

Tab. 2 Rozměry vzorků ocelí pro použité metody 
vysokoteplotní termické analýzy 

Vzorek pro 
metodu:  Setaram MHTC  STA 449 F3 

Jupiter 

Rozměry: 

17 m
m
 

Ø5 mm 

 

 

 
Ø14 mm

20 m
m
 

 

 

 

Obr.  2    DSC  křivka  z měření  pro  ocel  S34MnV při 
rychlosti ohřevu 2 °C.min‐1 

 

Obr.  3  Křivka  z měření  metodou  přímé  termické 
analýzy  pro  ocel  S34MnV při  rychlosti 
ochlazování 1 °C.min‐1 
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TL   =   1535 – 73.(%C) – 3.(%Mn) – 12 (%Si) – 28.(%P) – 30.(%S) – 7.(%Cu) ‐ 1 (%Cr) – 3,5.(%Ni) – 
3.(%Al) – 1.(%Sn) – 2.(%Mo) – 18.(%Ti) – 2.(%V) ‐1,8 (%Co)            (1) 

TL   =   1534 ‐ (80.(%C) + 4.(%Mn) + 14.(%Si) + 35.(%P) + 35.(%S) + 1,4.(%Cr) +2,6.(%Ni) + 1,2.(%Mo) + 3,4.(%Al))
                          (2) 

TL   = 1537,7 – 100,3.(%C) + 22,1.(%C)2 – 13,55.(%Si) + 0,64.(%Si)2 – 5,82.(%Mn) – 0,3.(%Mn)2 – 
4,18.(%Ni) – 0,01.(%Ni)2 – 4,2.(%Cu) – 1,59.(%Cr) + 0,007.(%Cr)2 – 3.(%Mo)        (3) 

TL   =   1535,6 – 88.(%C) – 8.(%Si) – 5.(%Cu) – 1,5.(%Cr) – 4.(%Ni) – 2.(%Mo) – 18.(%Ti)   (4) 

TL   =   1535 – 66,73.(%C) – 7,8(%Si) – 5.(%Mn) – 30.(%P) – 25.(%S) – 5.(%Cu) – 1,5.(%Cr) ‐ 4(%Ni) – 2.(%V)
                          (5) 

TL   =   1535 – 80.(%C) – 14.(%Si) – 4.(%Mn) – 35.(%P) – 35.(%S) – 1,4.(%Cr) – 2,6 (%Ni) – 3,4.(%Al)  (6) 

TL   =   1539 ‐ K(.%C) – 8.(%Si) – 5.(%Mn) – 30.(%P) – 25.(%S) – 5.(%Cu) – 1,5.(%Cr) – 4.(%Ni) – 
2.(%Mo) – 2.(%V) – 1.(%W) – 14.(%As) – 10.(%Sn) – 1300.(%H) – 90.(%N) – 80.(%O)      (7) 

kde se pro rozdílný obsah uhlíku v oceli mění koeficient K takto: 

C ≤ 1% ;        K   = 65 

C > 1% ;        K   = 70 

C > 2% ;        K   = 75 

C > 2,5% ;     K   = 80 

TL   =   1536,6 – K.(%C) – 8,1.(%Si) – 5,05.(%Mn) – 31.(%P) – 25,5.(%S) – 1,54.(%Cr) ‐4.(%Ni) – 2,07.(%Mo)
                          (8) 

kde se pro rozdílný obsah uhlíku v oceli mění koeficient K takto: 

C ∈ ⟨0; 0,51⟩ %;   K = 88,2 
C ∈ ⟨0,52; 1⟩ %;   K = 75,1 
TL   =  1536 – K.(%C) – 8.(%Si) – 5.(%Mn) – 30.(%P) – 25.(%S) – 1,7 (%Al) – 5.(%Cu) – 1,5.(%Cr) – 
4.(%Ni) – 2.(%V) – 1.(%W) – 1,7.(%Co) – 12,8.(%Zr) – 7.(%Nb) – 3.(%Ta) – 14.(%Ti) – 14.(%As) – 10.(%Sn)
                          (9) 

kde se pro rozdílný obsah uhlíku v oceli mění koeficient K takto: 

C ≤ 2% ;                    K = 65 

C ∈ (0,2; 0,5⟩  %;    K = 88 
TL   =   1536 – 8.(%C) – 7,6.(%Si) – 3,9.(%Mn) – 33,4.(%P) – 38.(%S) – 3,7.(%Cu) – 3,1.(%Ni) – 
1,3.(%Cr) – 3,6.(%Al)                      (10) 

TS   =   1536 – 251.(%C) – 12,3.(%Si) – 6,8.(%Mn) – 123,4.(%P) – 183,9.(%S) – 3,3.(%Ni) – 1,4.(%Cr) 
– 3,1.(%Cu) – 3,6.(%Al)                      (11) 

Z rovnic (1‐11) je zřejmé, že v jednotlivých rovnicích se počítá s různými prvky a jejich násobky. U některých 
je také koeficient závislý na obsahu uhlíku v ocelích. Hlubší diskuse nad povahou omezení výše uvedených 
rovnic však přesahuje zaměření tohoto příspěvku. 
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K výpočtu TS a TL bylo také využito termodynamické databáze (program CompuTherm). V tomto software je 
možné  zvolit  dva  základní  segregační  modely  (Scheilův  nebo  pákové  pravidlo).  Pákové  pravidlo  bere 
v úvahu  komplexní  promíchávání  v roztoku  v tuhé  fázi  (předpokládá  velmi  dobrou  difuzi  v tuhé  fázi). Na 
druhou  stranu  Scheilův model  představuje model  bez  difuze  v tuhém  stavu.  Oba modely  však  uvažují 
komplexní  promíchávání  roztoku  v tekuté  fázi  a  neomezenou  difuzi.  Třetím modelem  je model  zpětné 
difuze, který předpokládá určitou difuzi v pevné fázi a z tohoto pohledu představuje určitou střední variantu 
mezi Scheilovým modelem a pákovým pravidlem. Při využití modelu zpětné difuze by měla být definována 
střední  rychlost ochlazování, aby bylo možné určit míru  zpětné difuze. Pro  železo a uhlíkové oceli  je dle 
autorů softwaru CompuTherm doporučováno použít pákové pravidlo [17]. 

Program  CompuTherm má  v rámci  databáze  železných  slitin  definovaná  omezení  přesnosti  na  základě 
obsahů  prvků  [18].  V rámci  výpočtů  prezentovaných  v tomto  příspěvku  bylo  pro  určení  TS  a  TL  využito 
pákové pravidlo (bez obsahů Pb, Sn, As, Zr, Bi, Ca, Sb, B a N). 

4. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 

V rámci  prezentovaného  příspěvku  je  dále provedena nejprve diskuse  výsledků  termické  analýzy,  kde  je 
pozornost zaměřena na porovnání TS a TL získaných při ohřevu malých vzorků oceli s výsledky měření pro 
velké vzorky při  jejich  řízeném ochlazování. Výsledky získané pro malé vzorky v průběhu  řízeného ohřevu 
byly  korigovány  pro  podmínky  blízké  rovnováze  [19,20]  a  jsou  v následující  části  diskuse  porovnávány 
s výpočty  pomocí  rovnic  (1‐11)  a  s  výsledky  získanými  využitím  termodynamické  databáze  programu 
CompuTherm. 

4.1   Výsledky termické analýzy 

V následující části jsou nejprve prezentovány výsledky termické analýzy získané pomocí obou metod (DSC, 
přímá termická analýza) pro jakost S34MnV a poté pro jakost 20MnMoNi5‐5. V obr. 4 jsou znázorněny TL a 
TS pro podmínky blízké rovnováze (přímky) a pro řízené ochlazování (body) rychlostí 1 °C.min‐1 získané při 
termických analýzách oceli jakosti S34MnV. 

Z obr. 4  je zřejmé, že TL pro podmínky blízké rovnováze (1501 °C)  je o 19 °C vyšší než v případě TL získané 
pro podmínky řízeného ochlazování (1482 °C). V případě TS  lze konstatovat, že  její hodnota pro podmínky 

  

Obr. 4 Porovnání výsledků termické analýzy pro   
           ocel S34MnV 

Obr. 5 Porovnání výsledků termické analýzy pro ocel 
20MnMoNi5‐5 
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blízké rovnováze (1437 °C) je naopak o 16 °C nižší než pro podmínky ochlazování (1453 °C). Při ochlazování 
došlo k zúžení dvoufázové oblasti mezi TL a TS z 64 °C na 29 °C. 

Obr. 5 obsahuje TL a TS pro podmínky blízké rovnováze a pro ochlazování rychlostí 1 °C.min‐1 naměřené pro 
vzorky oceli 20MnMoNi5‐5. Také zde byly zjištěny posuny v teplotách zahájení a ukončení procesu tuhnutí 
oceli. TL pro podmínky blízké rovnováze (1506 °C) je opět vyšší než při ochlazování (1486 °C), zde se jedná o 
rozdíl 20 °C. U TS je možné sledovat méně výrazný rozdíl – pouhé 2 °C, kdy TS pro rovnovážné podmínky je 
vyšší (1456 °C) než TS pro řízené ochlazování (1454 °C). Dvoufázová oblast je u této jakosti zúžena z 50 °C na 
32 °C. 

4.2 Porovnání výsledků termické 
analýzy s výpočty TL a TS 

Na  základě  výše  uvedených 
metod  termické  analýzy  a 
výpočtů  podle  rovnic  (1‐  10)  a 
s využitím  programu 
CompuTherm  (SW)  byly 
stanoveny  TL  pro  studované 
jakosti  oceli  (S34MnV, 
20MnMoNi5‐5)  –  viz  tab. 3.  Pro 
porovnání  s teoreticky 
stanovenými  (vypočtenými) 
teplotami  byly  vybrány  výsledky 
termické  analýzy  získané  na 
malých  vzorcích  pomocí  metody 
DSC  určené  pro  podmínky  blízké 

rovnováze. Výsledky metody DSC byly vybrány jako základní hodnoty, se kterými jsou ve sloupci „Odchylka 
od DSC“ porovnány TL získané pomocí rovnic a programu CompuTherm. 

Při  pohledu  na  výsledné  TL  v tab.  3  je  patrné,  že  nejlepší  shody  s naměřenými  TL  pomocí  DSC metody 
dosahují hodnoty  získané pomocí  rovnice  (9). Naopak největšího  rozdílu  je dosaženo při použití  výpočtu 
v rovnici  (3)  (11  °C).  Přestože  lze  při  stanovování  teploty  likvidu  v případě  zde  studovaných  ocelí 
jednoznačně  určit  nejvhodnější,  resp.  nejméně  vhodnou  rovnici,  nebylo  by  to  možné  bez  provedení 
experimentů termické analýzy. Navíc, jak bylo prezentováno v předcházející práci [21], u jiných jakostí oceli, 
které nejsou předmětem  tohoto příspěvku, byly  TL  vypočtené pomocí  rovnice  (3)  srovnatelné  s výsledky 
termické analýzy a naopak TL vypočtené z rovnice (9) se značně lišili od naměřených teplot likvidu (o 11, 14 
či 20 °C). Před prověřením TL pomocí metod termické analýzy nelze jednoznačně vybrat nejvhodnější rovnici 
pro výpočet. TL vypočítané využitím programu CompuTherm se od termo‐analyticky zjištěných teplot  liší o 
4,  resp.  3  °C,  což  lze  považovat  za  uspokojivé.  Výsledné  TL  vypočtené  pomocí  programu  Computherm 
vykazovaly relativně dobrou shodu také u dalších tří různých jakostí ocelí (rozdíl 2, 5 či 7 °C) [21].  

 

 

Tab. 3:   Teploty likvidů pro studované jakosti oceli určené rovnicemi, 
programem Computherm a termo‐analytickou metodou DSC 

Metoda 
výpočtu/měření 

TL; °C  Odchylka od DSC; °C 
S34MnV  20MnMoNi5 S34MnV  20MnMoNi5

(1)  1499  1503  ‐2  ‐3 
(2)  1495  1502  ‐6  ‐4 
(3)  1490  1495  ‐11  ‐11 
(4)  1492  1498  ‐9  ‐8 
(5)  1499  1504  ‐2  ‐2 
(6)  1496  1502  ‐5  ‐4 
(7)  1504  1508  3  2 
(8)  1493  1499  ‐8  ‐7 
(9)  1501  1505  0  ‐1 
(10)  1498  1504  ‐3  ‐2 
SW  1497  1503  ‐4  ‐3 
DSC  1501  1506  0  0 
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Teploty  solidu  byly  kromě 
metody  termické  analýzy  (DSC  ‐ 
TS  blížící  se  k rovnováze)  zjištěny 
pomocí  výpočtu  v rovnici  (11)  a 
také  programem  Computherm  – 
tab. 4. 

Z  tab.  4  je  na  první  pohled 
zřejmé,  že na  rozdíl od  TL  se  vypočtené  TS  výrazně  liší. Ani  v jednom případě nelze hovořit o  výsledcích 
srovnatelných  s hodnotami  zjištěnými  pomocí  termo‐analytické  DSC  metody.  Opět  nelze  jednoznačně 
doporučit  využití  vybraného  vzorce  či  termodynamické  databáze  bez  konfrontace  s experimenty 
realizovanými pomoci metod termické analýzy. 

5. ZÁVĚR 

V příspěvku byly prezentovány metody komplexního prověřování  teplot solidu a  likvidu vybraných  jakostí 
ocelí. Bylo využito dvou metod termické analýzy. Metoda DSC pro podmínky blízké rovnováze. Na základě 
výsledků  numerické  simulace  v programu  ProCast  pak  byla  určena  relevantní  rychlost  ochlazování,  pro 
kterou pak byla provedena měření za účelem stanovení teplot solidu a likvidu při procesu tuhnutí středu 90 
tunového ingotu pomocí metody přímé termické analýzy. Výsledky pro podmínky blízké rovnováze pak byly 
porovnány  s výsledky  ze  všeobecně  používaných  výpočetních  vztahů  i  z  termodynamické  databáze 
programu CompuTherm. Na základě získaných poznatků lze formulovat následující závěry. 

Pomocí metod  termické  analýzy  byly  zjištěny  rozdíly mezi  TS  a  TL  pro  podmínky  blízké  rovnováze  a  pro 
podmínky definovaného řízeného ochlazování v rozsahu 19, resp. 20 °C v případě TL. U TS byly tyto rozdíly 
menší (16, resp. pouhé 2 °C). Bylo také zjištěno, že v případě ochlazování došlo k zúžení dvoufázové oblasti 
mezi teplotou likvidu a solidu o více než 50 %. 

Při  následujícím  porovnáním  TS  a  TL  naměřených  pomocí metody  DSC  pro  podmínky  blízké  rovnováze 
s výpočtově  stanovenými  hodnotami  bylo  zjištěno,  že  se  vypočtené  hodnoty mohou  i  významně  lišit  od 
experimentálně  prověřených  TS  a  TL. Navíc,  bez  konfrontace  vypočtených  hodnot  TL  s experimentálními 
výsledky  není  možné  předem  určit,  která  s obecně  používaných  rovnic  vykazuje  přesnější  výsledky.  TL 
vypočtené pomocí programu CompuTherm se také lišili od naměřených hodnot, ale tento rozdíl není příliš 
významný. V případě výpočtů TS bylo dosaženo významnějších odchylek od experimentálně zjištěné teploty, 
přičemž pro oceli  S34MnV  se naměřeným hodnotám  více blížil  výpočet pomocí programu CompuTherm 
(rozdíl  8  °C)  oproti  výpočtu  pomocí  rovnice  (11),  rozdíl  12  °C.  V případě  porovnání  zjištěných  TS  oceli 
20MnMoNi5‐5 vyšel výpočet pomocí rovnice (11) naopak lépe, rozdíl 5 °C. 

Zjištěné skutečnosti naznačují, že problematika prověřování TL a TS vyžaduje komplexnější přístup s využitím 
více přístupů a metod řešení. V konečné fázi by mělo být přistoupeno k provozním experimentům, které by 
umožnili upravit nastavení technologie vlastního odlévání tak, aby došlo k nemalým úsporám při nejen při 
možném snížení teplot přehřátí. Navíc je vhodné zjištěné výsledky implementovat do numerických simulací 
zaměřených na optimalizaci procesu  lití a  tuhnutí oceli,  což povede  k dosažení přesnějších  výsledků  více 
odpovídajícím reálným podmínkám. 

Tab. 4:   Teploty solidu pro studované jakosti oceli určené rovnicí, 
programem Computherm a termo‐analytickou metodou DSC 

Metoda 
výpočtu/měření 

TS; °C  Odchylka od DSC; °C 
S34MnV  20MnMoNi5 S34MnV  20MnMoNi5

(11)  1425  1451  ‐12  ‐5 
SW  1429  1444  ‐8  ‐12 
TA  1437  1456  0  0 
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OCENA WPŁYWU KINETYKI KRZEPNIĘCIA NA STRUKTURĘ PIERWOTNĄ STALOWYCH WLEWKÓW 
CIĄGŁYCH 

Zdzisław KUDLIŃSKI, Krystian JANISZEWSKI, Jacek PIEPRZYCA, Janusz LIPIŃSKI 

Katedra Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katowice, Poland 

Abstrakt  

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz kinetyki krzepnięcia wlewków ciągłych stali przeznaczonej na 
druty  spawalnicze,  reprezentowanej  przez  stałą  krzepnięcia  K,  na  ich  mikro  i makrostrukturę  ze 
szczególnym uwzględnieniem występowania porowatości  i  rzadzizny osiowej. Określono długości  "drogi" 
zakrzepnięcia LK wlewków o wymiarach przekroju poprzecznego 140 x 140 mm i 160 x 160 mm w zależności 
od kinetyki krzepnięcia  i szybkości odlewania. Wyniki obliczeń porównano z parametrami konstrukcyjnymi 
stosowanych  urządzeń  COS  –  drogą  metalurgiczną  urządzeń.  Wykonano  badania  makrostruktury  i 
mikrostruktury osiowej strefy wlewków z identyfikacją rzadzizny i porowatości osiowej. 

Klíčová slova: stalowy wlewek ciągły, krzepnięcie, struktura. 

1. WPROWADZENIE  

Elementem  składowym  struktury  pierwotnej  stalowych wlewków  ciągłych  oprócz  typowych  trzech  stref 
krystalizacyjnych są wady struktrury do których, jako bardzo ważnych, należy zaliczyć porowatość i rzdziznę 
osiową (pustkę skurczową) stanowiącą nieciągłość materiałową w osiowej strefie wlewka. Wada ta nabiera 
szczególnego  negatywnego  znaczenia  w  przypadku  przeznaczenia  wlewków  ciągłych  do  produkcji, 
metodami  przeróbki  plastycznej,  hutniczych wyrobów  stalowych  o  bardzo małej  powierzchni  przekroju 
poprzecznego. Do takich wyrobów należą między  innymi druty spawalnicze o  średnicy od 1,5 do 3,0 mm. 
Obserwowane zjawisko zrywania drutu podczas jego ciągnienia na zimno z walcówki uzyskanej w procesie 
walcowania  na  gorąco wlewków  ciągłych  jest wynikiem  tzw.  rzadzizny  i  porowatości  osiowej wlewków 
ciągłych  która, w  określonym  stopniu,  transformowana  jest w  kolejnych  etapach walcowania wlewków 
ciągłych aż do postaci walcówki. Potwierdzenie  tego negatywnego zjawiska mogą  stanowić wyniki badań 
makrostruktury wlewka  ciągłego o przekroju  kwadratowym 160 mm na poszczególnych etapach procesu 

walcowania określonych stopniem przerobu plastycznego λ  , przedstawione na rys. 1. 
    65,2=λ   76,14=λ    

 

 

 

 

  kw. 160 mm  d = 111mm  d = 47 mm   
Rys.1 Makrostruktura wlewka ciągłego po kolejnych etapach jego przerobu plastycznego na gorąco ze stali 
G3Si1 [1] 
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Przy stopniu przerobu plastycznego wlewka  76,14=λ  wymiar rzadzizny (pustki skurczowej) kształtował się 
w przedziale od 3,3 do 4,0 mm  i był o ok. 60 % mniejszy od wymiaru początkowego (we wlewku ciągłym). 
Dalsze  zwiększanie  stopnia  przerobu  plastycznego  wlewków  może  doprowadzić  do  zgrzania  rzadzizny 
i pustek skurczowych pod warunkiem, że ich powierzchnie nie będą zanieczyszczone fazą niemetaliczną. 

Przyczyn  tworzenia  się  wymienionej  wady  makrostruktury  wlewka  ciągłego  należy  upatrywać  przede 
wszystkim  w  niewłaściwym  doborze  parametrów  technologicznych  procesu  ciągłego  odlewania  danego 
gatunku stali które determinują kinetykę krzepnięcia wlewka  i nie zapewniają właściwego momentu  jego 
zakrzepnięcia  w  linii  technologicznej  urządzenia  COS  –  tzn.  w  strefie  wtórnego  chłodzenia.  Dotyczy  to 
szczególnie urządzeń promieniowych i krzywoliniowych.   

2. OCENA KINETYKI KRZEPNIĘCIA WLEWKÓW CIĄGŁYCH KW. 160 I KW. 140 MM  

Kinetykę  krzepnięcia  stalowego  wlewka  ciągłego,  dla  celów  praktycznych,  można  określić  za  pomocą 
uproszczonego wzoru Stefana: 

  Kw Kd τ⋅=   (1)

gdzie:  wd   ‐ grubość zakrzepłej warstwy wlewka, cm, 

  Kτ   ‐ czas krzepnięcia, min, 

  K   ‐ stała krzepnięcia, cm ∙ min‐0,5 

Uwzględniając parametry technologiczne procesu odlewania, wzór (1) przyjmuje postać: 

 
odl

K
w v

LKd ⋅=   (2)

gdzie:  odlv   ‐ liniowa szybkość odlewania, m ∙ min‐1 

  KL   ‐ droga zakrzepnięcia wlewka, m. 

Definiując “drogę krzepnięcia LK”  jako odległość od  lustra stali w krystalizatorze do miejsca zakrzepnięcia 
wlewka (rys.2) jej wartość będzie określona wzorem: 

 
2
odl

2
w

K K4
vDL

⋅
⋅

=   (3)

gdzie:  wD   ‐ wymiar boku wlewka kwadratowego, równy 2dw, m 

Tablica 1 Skład chemiczny stali G3Si1, %. 

  C  Mn  Si  P  S  Cr  Ni  Al (c)  Ca (m)  O2  N2 

min  0.06  1,30  0,75                 

max  0,09  1,55  0,95  0,02  0,02  0,15  0,10  0,02  0,001  0,01  0,01 
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Istotą oceny kinetyki krzepnięcia wlewków kwadratowych 160 x 160  i 140 x 140 mm ze stali G3Si1 (tablica 
1)  jest  określenie  drogi  zakrzepnięcia  LK  w  odniesieniu  do  parametrów  konstrukcyjnych  stosowanego 
urządzenia COS:  tzn. do długości  strefy wtórnego  chłodzenia  Lh  i długości metalurgicznej  Lm urządzenia 
COS (odległość od poziomu lustra stali w krystalizatorze do miejsca cięcia wlewków – rys.2). 

 

Stosowane  urządzenie  COS  do  odlewania  badanych  wlewków 
kwadratowych  ze  stali  G3Si1  charakteryzowane  są  następującymi 
parametrami konstrukcyjnymi: 

• długość strefy wtórnego chłodzenia Lh = 9,5 m, 

• długość metalurgiczna Lm = 29,7 m. 

Prostowanie wlewków odbywało się w odległości 13,7 m od  lustra 
stali  w  krystalizatorze.  Rekomendowane  przez  producenta 
urządzenia szybkości odlewania wynosiły: 

• dla wlewków kw. 160 mm → vodl = 2,6 ÷ 2,9 m ∙ min‐1 

• dla wlewków kw. 140 mm → vodl = 3,1 ÷ 3,4 m ∙ min‐1 

Do  analizy  przyjęto  szeroki  zakres  wartości  stałej  krzepnięcia  K 
wlewków  ciągłych  od  1,5  do  3,0 cm ∙ min‐0,5  wynikających 
z stosowanych w  świecie  technologii odlewania  i eksploatowanych 
urządzeń COS [2, 3, 5]. 

Dla  badanych  wlewków  kwadratowych  przyjęto  następujące 
zakresy wartości stałej krzepnięcia K: 

• dla wlewków kw. 160 mm → K = 2,1 ÷ 2,5 cm ∙ min‐0,5 

• dla wlewków kw. 140 mm → K = 2,6 ÷ 3,0 cm ∙ min‐0,5 

W szacunku stałych krzepnięcia uwzględniono duży zakres krzepnięcia stali G3Si1, wynoszący 
054KT CΔ = . 

Wyniki obliczeń drogi  zakrzepnięcia  LK  (rys.2) badanych wlewków  ciągłych, dla  szerokiego  zakresu  stałej 
krzepnięcia i liniowej szybkości odlewania zestawiono w tablicy 2 i 3. 

Obliczone drogi zakrzepnięcia LK w każdym przypadku są większe od długości strefy wtórnego chłodzenia Lh 
powiększonej  o  długość  krystalizatora,  tj.  9,5 + 1,0 = 10,5 m.  Najmniejszą  długość  drogi  zakrzepnięcia 
wlewków kw. 160 mm wynoszącą 14,93 m, uzyskuje się przy K = 2,7 cm ∙ min‐0,5 i vodl = 1,7 m ∙ min‐1. Ona 
także  przekracza  długość  linii  technologicznej  urządzenia  COS  określoną  punktem  prostowania  wlewka 
wynoszącą 13,7 m. Wartości drogi zakrzepnięcia znajdujące się po prawej stronie pogrubionej  linii (tablica 
2)  są mniejsze  od  długości metalurgicznej  urządzenia  Lm = 29,7 m  (miejsce  cięcia wlewka).  Świadczy  to 
o niekorzystnych warunkach krzepnięcia wlewka w końcowej jego fazie – w pozycji poziomej, sprzyjających 
tworzeniu się rzadzizny i porowatości osiowej. 

 

 

 

Rys.2  Ilustracja  drogi  krzepnięcia 
wlewka ciągłego 
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Tablica 2 Droga zakrzepnięcia wlewka kw. 160 mm, m. 

Liniowa szybkość 
odlewania, Vodl, 

m/min 

Stała szybkości krzepnięcia, K, cm/min0,5 
1,5  1,7  1,9  2,1  2,3  2,5  2,7 

Droga zakrzepnięcia LK 
1,7  48,35  37,64  30,14  24,67  20,56  17,41  14,93 

1,9  54,04  42,07  33,68  27,57  22,98  19,46  16,68 
2,0  65,88  44,29  35,46  29,02  24,19  20,48  17,56 

2,2  62,57  48,72  39,00  31,93  26,62  22,53  19,31 
2,4  68,26  53,15  42,55  34,83  29,03  24,58  21,07 

2,6  73,95  57,58  46,09  37,73  31,45  26,62  22,82 
2,8  79,64  62,00  49,64  40,63  33,87  28,67  24,58 

3,0  85,35  66,34  53,18  43,54  36,29  30,72  26,33 
3,2  91,02  70,86  56,73  46,44  38,71  32,77  28,09 

  Lh = 9,5 m,  Lm = 29,7 m 

Tablica 3. Droga zakrzepnięcia wlewka kw. 140 mm, m 

Liniowa szybkość 
odlewania, Vodl, 

m/min 

Stała szybkości krzepnięcia, K, cm/min0,5 
1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  2,8  3,0 

Droga zakrzepnięcia LK 
2,0  30,25  24,50  20,25  17,01  14,50  12,50  10,88 
2,2  32,27  26,95  22,27  18,72  15,95  13,75  11,98 
2,4  26,30  29,40  24,30  20,42  17,40  15,00  13,07 

2,6  39,32  31,85  26,32  22,12  18,55  16,25  14,15 
2,8  42,34  34,30  28,35  23,82  20,29  17,50  15,24 

3,0  45,37  36,75  30,37  25,52  21,75  18,75  16,33 
3,2  48,39  39,20  32,40  27,22  23,19  20,00  17,42 
3,4  51,42  41,65  34,42  28,92  24,65  21,25  18,51 

3,6  54,44  44,10  36,45  30,62  26,09  22,50  19,06 
3,8  57,42  46,55  38,47  32,33  27,55  23,75  20,69 

Lh = 9,5 m,  Lm = 29,7 m 

Obliczone drogi zakrzepnięcia wlewków kw.140 mm (tablica 3) wskazują, że tylko w jednym przypadku (przy 
K = 3,0 cm · mm‐0,5  i vodl = 2,0 m · min‐1) wlewek zakrzepnie w końcowej części strefy wtórnego chłodzenia. 
Każde zwiększenie szybkości odlewania wydłuża drogę krzepnięcia  lecz w mniejszym stopniu niż wlewków 
kw. 160 mm. Wartości  obliczonych  LK  i  znajdujących  się  po  prawej  stronie  linii  pogrubionej  (tablica  3) 
świadczą o zakończeniu krzepnięcia wlewków na poziomym odcinku  linii  technologicznej urządzenia COS, 
w niewielkiej odległości od miejsca cięcia wlewków. Przejście wlewka ciągłego z niezakrzepłym wnętrzem 
do  pozycji  poziomej  zawsze  będzie  skutkować  utworzeniem  się  w  większym  lub  mniejszym  stopniu 
porowatości  i rzadzizny osiowej, ze względu na bardzo trudne warunki "zasilania" tej części wlewka ciekłą 
stalą  i oddziaływanie  grawitacyjne. Dlatego  jednym  z warunków  zapobiegania  tworzenia  się porowatości 
i rzadzizny osiowej w wlewkach  ciągłych, odlewanych na urządzeniach promieniowych  i  krzywoliniowych 
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nie wyposażonych w mechanizm dogniatania wlewków  (soft  reduction)  jest zakończenie  jego krzepnięcia 
w strefie wtórnego chłodzenia.  

Z  badań  matematyczego  i  numerycznego  modelowania  procesu  krzepnięcia  wlewków  ciągłych, 
prowadzonych  w  krajowych  i  zagranicznych  ośrodkach  naukowo‐badawczych  [4]  wynika,  że  liniowa 
szybkość ciągłego odlewania stali jest parametrem dominującym w wydłużaniu drogi krzepnięcia wlewków 
i kształtowaniu  ich struktury pierwotnej. Traktując priorytetowo  jakość makrostruktury wlewków ciągłych, 
zwiększanie szybkości ich odlewania nie może być sposobem zwiększania wydajności urządzenia COS. 

3. WYNIKI BADAŃ MAKROSTRUKTURY WLEWKÓW CIĄGŁYCH 

Do  badań  makrostruktury  pierwotnej  wlewków  ciągłych  kw. 140 mm  wybrano  wlewki  z  wytopów 
charakteryzujących  się  istotnym  zróżnicowaniem wielkości wybraku  stali  z  tytułu  rzadzizn  i  porowatości 
osiowej,  stwierdzonej  w  czasie  walcowania  wlewków  i  ciągnienia  drutów.  Wybrane  przykłady 
makrostruktury pierwotnej badanych wlewków ciągłych przedstawiają poniższe rysunki: 

a  b 

Rys.3 Makrostruktura  przekroju  poprzecznego  (a)  i wzdłużnego  (b) wlewka  ciągłego  (1/9). Wytop  739, 
vodl = 2,8 m ∙ min‐1, ΔTp = 34ºC, wybrak stali z wytopu 3,88 %. 

 a  b 

Rys.4. Makrostruktura przekroju poprzecznego (a) i wzdłużnego (b) wlewka ciągłego (2/9). Wytop 739, 
vodl = 2,8 m · min‐1, ΔTp = 34ºC, wybrak stali z wytopu 3,88 %. 
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a  b 

Rys.5. Makrostruktura przekroju poprzecznego (a) i wzdłużnego (b) wlewka ciągłego (3/1). Wytop 245, 
vodl = 3,0 m ∙ min‐1, ΔTp = 35ºC, wybrak stali z wytopu 11,04 %. 

a  b 

Rys.6. Makrostruktura przekroju poprzecznego (a) i wzdłużnego (b) wlewka ciągłego (2/2). Wytop 245, 
vodl = 3,0 m ∙ min‐1, ΔTp = 35ºC, wybrak stali z wytopu 11,04 %. 

a  b 

Rys.7. Makrostruktura przekroju poprzecznego (a) i wzdłużnego (b) wlewka ciągłego (1/9). Wytop 244, 
vodl = 3,3 m ∙ min‐1, ΔTp = 23ºC, wybrak stali z wytopu 14,35 %. 

a 

   

b 

Rys.8. Makrostruktura przekroju poprzecznego  (a)  i wzdłużnego  (b) wlewka  ciągłego  (2/18). Wytop 244, 
vodl = 3,3 m ∙ min‐1, ΔTp = 23ºC, wybrak stali z wytopu 14,35 %. 
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Zwiększenie  szybkości  odlewania,  pomimo  mniejszego  przegrzania  stali  ponad  temperaturę  likwidusu, 
spowodowało powstanie  rzadzizny  i porowatości osiowej o większych  rozmiarach co włynęło negatywnie 
na wskaźnik uzysku końcowego – drutu spawalniczego. 

Badania mikrostruktury osiowej strefy wlewków (obszarów rzadzizny i porowatości osiowej) metodą analizy 
rentgenowskiej wykazały obecność w tych obszarach fazy niemetalicznej składającej się przede wszystkim 
z krzemianów i glinianów. Na rys. 9 i 10 przedstawiono w charakterze przykładu, wyniki tych badań.  

 

   

Rys.9 Obraz mikroskopowy osiowej strefy wlewka (2/1) 

 

   

Rys.10 Obraz mikroskopowy osiowej strefy wlewka (2/19) 

Obecność  fazy  niemetalicznej  w  obszarze  rzadzizny  i  porowatości  osiowej  jest  wynikiem  reakcji 
chemicznych  na  froncie  krzepnięcia  pomiędzy  pierwiastkami wydzielającymi  się  na  skutek  ich  zmiennej 
rozpuszczalności w stałej i ciekłej fazie metalicznej – zwłaszcza tlenu. 
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4. PODSUMOWANIE 

Na  podstawie  dotychczas  przeprowadzonych  badań  i  analiz  wpływu  wybranych  parametrów 
technologicznych  procesu  ciągłego  odlewania  stali,  określających  także  kinetykę  krzepnięcia  wlewków, 
można przedstawić następujące wnioski. 

a) badania  makrostruktury  wlewków  ciągłych  wykazały  występowanie  nieciągłości  materiałowej 
w postaci  rzadzizny  oraz  porowatości  i  pustek  skurczowych  w  osiowej  strefie  wlewków  co  było 
przyczyną znacznego wybraku stali w postaci walcówki φ 5,5 mm oraz drutów, 

b) zmniejszenie  liniowej  szybkości  odlewania  stali  z  3,3  do  2,8 m ∙ min‐1  w  przypadku  wlewków 
kw. 140 mm,  spowodowało  zintensyfikowanie  procesu  krzepnięcia  wlewków  w  efekcie  czego 
nastąpiło skrócenie drogi zakrzepnięcia LK oraz polepszenie jakości struktury wlewków. Wymiernym 
efektem dokonanej zmiany szybkości odlewania była poprawa wskaźnika wybraku walcówki, 

c) badania  mikroskopowe  osiowej  strefy  wlewków  –  obszarów  rzadzizny  i  porowatości  osiowej 
wykazały w nich obecność  fazy niemetalicznej  (krzemianów  i  glinianów)  która  stanowi przeszkodę 
w zgrzewaniu podczas procesu walcowania wlewków ciągłych. 
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MODEL FIZYCZNY KONWERTORA TLENOWEGO Z DMUCHEM KOMBINOWANYM 

Jacek PIEPRZYCA, Grzegorz PERZYŃSKI 

Katedra Metalurgii Politechniki Śląskiej, Katowice, Poland 

Abstrakt  

W  pracy  przedstawiono  przeprowadzoną  w  Katedrze  Metalurgii  Politechniki  Śląskiej  modernizację 
konstrukcji modelu fizycznego konwertora tlenowego wykonanego w skali  liniowej SL = 1:10 oraz wstępne 
rezultaty  przeprowadzonych  badań  pilotażowych.  Prace  konstrukcyjne  polegały  na  zaprojektowaniu 
i wykonaniu systemu aplikacji gazu obojętnego przez dennicę modelu konwertora. Do regulacji przepływu 
strumienia  gazu  wykorzystano  panel  sterowniczy  wyposażony  w  precyzyjną  aparaturę  kontrolno 
pomiarową.  Badania  pilotażowe miały  na  celu  stwierdzenie  poprawności  działania  wszystkich  układów 
modelu fizycznego i miały charakter wizualizacji.  

Klíčová slova: modelowanie fizyczne, konwertor tlenowy, stal 

1. WPROWADZENIE  

W  przemyśle  zastosowane  są  różne  metody  tlenowego  procesu  konwertorowego  z  dmuchem 
kombinowanym. W  reaktorach  tego  typu dmuch  tlenu odbywa  sie pionowo  z góry przez  lancę  tlenową, 
a przez kształtki w dennicy przedmuchuje się wytapianą stal gazami obojętnymi, takimi jak argon czy azot. 
Dzięki zastosowaniu dmuchu dolnego uzyskuje się [1]: 
- szybsze utworzenie się żużla aktywnego w porównaniu z metodą  konwencjonalną, 
- mniejszą ilość utlenionego żelaza w kąpieli metalu podczas świeżenia, 
- zmniejszenie ilości tlenu potrzebnego do procesu świeżenia, 
- obniżenie ilości tlenu aktywnego w wytapianej stali, 
- wzrost  żywotności wyłożenia ogniotrwałego konwertora poprzez zmniejszenie erozyjnego działania 

na nie tlenków, 
- ograniczenie ilość potrzebnych do wytopu żelazostopów i odtleniaczy. 

Jedną  z  najbardziej  rozpowszechnionych  metod  prowadzenia  tlenowego  procesu  konwertorowego 
z dmuchem  kombinowanym  jest metoda  TBM.  Podstawowe  elementy  konstrukcyjne  instalacji  TBM  to: 
zbiorniki z gazem obojętnym, rurociągi stalowe, stacja pomiarowa i regulująca natężenie przepływów gazu, 
a  także  informatyczna  jednostka  zarządzająca  procesem  dmuchu  przez  kształtki  gazoprzepuszczalne 
zainstalowane w  dennicy  konwertora.  Proces  TBM  pozwala  na  zwiększenie wydajności wytapiania  stali 
dzięki [1, 2],: 
- ograniczeniu stopnia przetlenienia wytapianej stali i żużla,  
- podniesieniu wydajności proces odfosforowania,  
- obniżeniu  temperatury kąpieli  ciekłego metalu, a  co  za  tym  idzie, ograniczenie procesu parowania 

żelaza i jego strat, 
- proces świeżenia gwarantuje roztopienie się całego złomu, a zawartość azotu w stali utrzymuje się na 

poziomie 25‐27 ppm [1], 
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- zmniejszeniu  zużycia  odtleniaczy,  w  wyniku mniejszej  zawartości  tlenu  rozpuszczonego  w  kąpieli 
metalu, 

- obniżeniu zawartości wtrąceń niemetalicznych w stali. 

2. KONSTRUKCJA MODELU FIZYCZNEGO KONWERTORA TBM  

Model  fizyczny  konwertora  tlenowego  ma  charakter 
modelu  zimnego  w  którym  ciekłą  stal  reprezentuje 
woda. Wykonany on  jest  z materiałów przeźroczystych 
umożliwiających prowadzenie doświadczeń mających na 
celu  wizualizację  sposobu  mieszania  się  cieczy 
modelowej  w  przestrzeni  roboczej  modelu  pod 
wpływem wdmuchiwanego  gazu. Gaz w modelu może 
być  wprowadzany  od  góry  przez  lancę  o  średnicy 
zewnętrznej  Ø 22 mm,  zakończoną  układem  4  dysz 
(o średnicy Ø 1 mm  każda,  rozmieszczonych  na  okręgu 
o średnicy  Ø 35 mm  oraz  przez  zestaw  dysz 
zainstalowanych  w  dennicy  modelu  konwertora.  Do 
badań    jako gaz modelowy wykorzystuje  się powietrze. 
Skala  liniowa  modelu  wynosi  1 : 10.  Widok  modelu 
fizycznego  konwertora  tlenowego  i  jego  podstawowe 
wymiary przedstawiono na rys. 1. 

 Prace  modernizacyjne  w  przedstawionym  modelu 
konwertora tlenowego polegały na rekonstrukcji układu 

aplikacji  gazu  obojętnego  przez 
dysze  zainstalowane  w jego 
dennicy. 

 W celu właściwego odwzorowania 
modelu  w  stosunku  do  obiektu 
rzeczywistego  zaprojektowano  i 
wykonano    dwa  układy 
dostarczania  powietrza  do 
przestrzeni  roboczej  modelu. 
Każdy  układ  posiada  osobny 
system  zasilania  powietrzem. 
Układ  I  znajdujący  się  w  osi 
dennicy  zaopatrzony  został  w  13 

otworów   w których można  instalować dysze  i zaślepki. W trakcie eksperymentu powietrze wprowadzane 
jest przez trzy dysze, a pozostałe otwory są zaślepiane. 

Takie  rozwiązanie  umożliwia  różną  konfigurację  sposobu  wprowadzania  gazu  do  przestrzeni  roboczej 
modelu  konwertora. Układ  II,  składający  się  z  trzech  zestawów dysz  (po  trzy dysze w  każdym  zestawie) 

Rys.1.  Podstawowe  wymiary  modelu 
konwertora tlenowego. 

Rys.2. Rozmieszczenie układów aplikacji gazu 
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rozlokowany  jest na okręgu  zewnętrznym współosiowo  z  układem   I. Na  rys.2. przedstawiono  lokalizację 
układów dysz w dennicy modelu konwertora tlenowego. 

Rozprowadzenie  powietrza  do  poszczególnych  zestawów  dysz  w  układzie  II  realizowane  jest  przez 
specjalnie w tym celu skonstruowany trójnik. Podstawowe parametry konstrukcyjne trójnika przedstawiono 
na rys. 3.   

3. PILOTAŻOWE BADANIA MODELOWE 

W celu sprawdzenia poprawności działania poszczególnych elementów konstrukcyjnych modelu fizycznego 
konwertora  tlenowego  przeprowadzono  serię  badań  pilotażowych.  Aby  spełnić  warunki  podobieństwa 
dynamicznego modelu do obiektu rzeczywistego posłużono się zmodyfikowanym kryterium podobieństwa 
Froud`a, wyrażoną wzorem [2, 3]: 
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gdzie:  gρ   ‐ gęstość gazu, g ⋅ cm‐3, 

  1ρ   ‐ gęstość cieczy, g ⋅ cm‐3, 

  g  ‐ przyspieszenie ziemskie, m ⋅ s‐2, 
  L  ‐ wymiar charakterystyczny, m, 
  ν   ‐ prędkość, m ⋅ s‐1. 

Na  tej  podstawie,  metodą  skal  określono  podobieństwo  kinetyczne  przepływu  powietrza  przez  model 
konwertora  tlenowego.  Polegało  to  na  wyznaczeniu  strumienia  przepływu  przez  dysze  rozmieszczone 
w dennicy według równania: 
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 gdzie:  )(mwQ   ‐ strumień przepływu gazu dla modelu wodnego, m3∙s‐1, 

  )(ktQ   ‐ strumień przepływu gazu dla konwertora tlenowego m3∙s‐1, 

  C(mw)   ‐ stała dla modelu wodnego, 
C(kt)   ‐ stała dla konwertora tlenowego, 
SL   ‐ skala liniowa. 

W  warunkach  przemysłowych  stosuje  się  różne 
przepływy gazu w trakcie dmuchu głównego przez 
dennicę  w  zależności  od  wykonywanej  operacji 
w konwertorze  tlenowym.  Ich  wartości 
przedstawiono w    tabeli  1. Dla  przeprowadzenia 
badań  pilotażowych  wybrano  najwyższą  wartość 
strumienia  objętościowego  gazu  t.zn. 
7000 dm3 ⋅ min‐1  który  przeliczono  zgodnie  z 
równaniem  (2)  uzyskując  wartość  strumienia 
objętościowego powietrza w modelu  konwertora 
tlenowego o wartości 9,71 dm3

 ∙ min‐1. Ten wybór 

Tabela 1 Przepływ gazu podczas dmuchu głównego. 

Czynność  Strumień objętościowy 
gazu (dm3

 ∙ min‐1)  

Dmuch 0‐20%  4000 

Dmuch 20‐70%  4000 
Dmuch 70‐90%  5000 
Dmuch 90‐100%  7000 

Przerwanie dmuchu  4000 
Koniec dmuchu  3000 
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miał  na  celu  sprawdzenie  możliwości  precyzyjnego  sterowania  przepływem  powietrza  w modelu  w 
skrajnych  jego wartościach. Do  regulacji przepływu powietrza wykorzystano uniwersalny moduł sterujący 
wyposażony w zautomatyzowany system kontroli przepływu gazu umożliwiający precyzyjne jego dozowanie 
do poszczególnych układów dysz oraz rejestrację w czasie rzeczywistym  jego zmian. Ze względu na to,  że 
model fizyczny konwertora tlenowego przeznaczony  jest między  innymi do wizualizacji sposobu mieszania 
się w nim cieczy modelowej, badania pilotażowe miały  również na celu  rozwiązanie problemu  iniekcji do 
cieczy modelowej znacznika w postaci wodnego  roztworu KMnO4. Barwnik wprowadzano przez wężyk na 
lustro cieczy modelowej w osi modelu.  Wybrane rezultaty badań pilotażowych przedstawiono na rys. 3. 

 
0 s  2 s  4 s 

 
6 s  8 s  10 s 

 
12 s  14 s  16 s 

Rys. 3. Wybrane rezultaty pilotażowych badań o charakterze wizualizacji 
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4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Badania modelowe z wykorzystaniem fizycznych modeli wodnych, dotyczące procesów hydrodynamicznych 
zachodzących w  konwertorze  tlenowym, a  szczególnie w  konwertorze  z dmuchem  kombinowanym mają 
bardzo  istotne  znaczenie  w  procesie  optymalizacji  prowadzonych  technologii  wytapiania  stali. 
Konsekwencją tego rodzaju badań jest zwiększenie jakości produkowanej stali przy ograniczeniu kosztów jej 
wytwarzania. Mają również wpływ na ograniczenie negatywnego wpływu tego procesu na środowisko. W 
związku z tym są często stosowane w różnych ośrodkach badawczych. W takim też celu został zbudowany 
wodny model konwertora tlenowego w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej. Przedstawiona w artykule 
rekonstrukcja tego modelu znacznie poszerzyła jego funkcjonalność oraz możliwości badawcze.  

Na  podstawie  przeprowadzonych  prac  rekonstrukcyjnych  oraz  przeprowadzonych  badań  pilotażowych 
można wyciągnąć następujące wnioski: 

a) model fizyczny konwertora tlenowego działa prawidłowo to znaczy jest w pełni funkcjonalny z punktu 
widzenia założonych wobec niego wymagań, 

b) wykorzystanie  modułu  regulacji  przepływu  gazu  spełnia  oczekiwania  i  umożliwia  precyzyjne 
sterowanie przepływem gazu, 

c) zakresy możliwe  do  regulacji  w  tym module  odpowiadają  wyliczonym  zakresom  przepływu  gazu 
w modelu konwertora tlenowego, 

d) zaprojektowane,  wykonane  i  zainstalowane  w  modelu  układy  dysz  działają  poprawnie  oraz 
umożliwiają prowadzenie zróżnicowanych wariantów badań. 
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Abstract  

Spray cooling  is a common technique used  in continuous casting and other metallurgical processes where 
controlled  temperature  regimes are  required. Cooling  intensity  is primarily affected by spray parameters 
such  as pressure  and  coolant  impingement density. Although not well  known,  thin  layers of oxides  can 
significantly modify  the  cooling  intensity. This effect  is dominant  in  the  cooling of  steel  surfaces at high 
surface temperatures. Experimental investigation comparing the cooling of scale‐free surfaces and oxidized 
surfaces  show a difference of 50‐80%  in  the  cooling  intensity. Even a  scale  layer of  several microns  can 
significantly modify the cooling  intensity.  It  is not obvious but the scale  layer can,  in some specific cases, 
increase the cooling intensity. A low thermal conductivity of the oxides makes the cooling more intensive. 
The paper provides experimental evidence of  this  fact and details  the mechanism of  spray  cooling with 
boiling. The Leidenfrost phenomenon and change in surface temperature provides a key to the explanation 
of why the hot surface covered by the oxides is frequently cooled more intensively than the clean surface. 
It is difficult to predict whether the presence of scales can intensify cooling due to a number of parameters 
which must be considered. Use of a neural network seems to be a way of estimating a scale effect on the 
intensity of heat transfer. 

Keywords: spray cooling, oxide scales, heat transfer coefficient, cooling intensity 

1. EXPERIMENTAL EVIDENCE  

Oxide layers at steel surface have much lower thermal conductivity (0.1 – 3 W/mK) than is conductivity of 
steel (15‐60 W/mK). In addition the scale layer is not compact with number of voids and contact between 
basic  steel material  and  oxide  layer may  not  be  perfect  (seeFig.  1).  Physically,  from  the  point  of  heat 
transfer, scale can be considered as thermal resistance layer which will reduce the cooling intensity. It could 
be  expected  that  spray  cooling  of  clean  surface would  be more  intensive  than  cooling  of  steel  surface 
covered by oxide layers.  Following experiment was prepared:  

Austenitic steel plate size 300x300 mm covered by about 60 µm  layer of oxides was heated to 800°C and 
then was sprayed by water nozzle. The details of experiment are not the aim of this paper. Important is the 
initial temperature and that from the recorded temperatures was computed heat transfer coefficient (HTC) 
as a function of surface temperature [2], [3]. The result is shown in Fig. 3, line O1. 

The used  test plate  is now mechanically brushed  from oxides. The  surface after  cleaning by  steel brush 
looks like shiny steel. Microscope analysis of a sample from the test plate shows that the scale is removed 
only partially and on the steel surface remains  in average 20‐30 µm  layer of sticky scale  (see Fig. 2). The 
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plate  is now heated  in protective atmosphere  to 800°C and  the experiment  is  repeated. The experiment 
with brushed test plate heated under argon was repeated several times and the results are shown in  

Fig.  and marked as OP2 to OP5. The results show that cooling intensity with thick oxide layer is higher than 
with thin layer. 

 

Fig.  1  Layer  of  porous  oxides  on  austenitic  steel  (one 
hour of oxidation  in air at  temperature 1000  °C),  light 
grey –  steel, dark  grey oxides, black – plastic material 
fixing surface during sample preparation  

 

Fig.  2  Steel  surface  with  mechanically  reduced 
thickness of scale 

 

 

Fig. 3 Measured cooling intensity for surface with 
original  thickness  of  scale  (O1)  and  reduced 
thickness (OP2‐OP5) 

 

The second experiment was similar. Two types of surfaces of a steel plate were used in spray cooling tests. 
The first sample was cleaned by pickling (Fig. 4, left). The second sample was covered by compact layer of 
oxides of average thickness of 15 µm (Fig. 5, right). Spray conditions were  identical for both samples. The 
both samples we initially heated in protective atmosphere to 500°C and then cooled by water nozzles. The 
results are shown in Fig. 5. This test confirmed again that the cooling intensity for perfectly clean surface is 
lower than for surface covered by oxides.   

  

Fig. 4 Steel surface after pickling (left), steel surface with about 15 µm  layer of oxides (oxides – dark grey 
area) 

15 µm 
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Both the above results are contradictory to the  idea that 
oxides by the low thermal conductivity protect the cooled 
surface  and  decrease  heat  transfer  intensity. Numerical 
analysis will be used to explain the discrepancy. 

 

Fig.  5  Measured  cooling  intensity  for  clean  surface 
(magenta) and for surface with oxides (red) 

 

2. NUMERICAL ANALYSIS 

Cooling  intensity of hot surfaces provided by sprays strongly depends on surface  temperature and water 
impingement density. Typical example of measured  cooling  intensity  for mist nozzle used  in  continuous 

casting  is shown  in Fig. 6  is obvious  that 
one  nozzle  can  provide  wide  variety  or 
cooling intensities and that transient area 
where  film  boiling  changes  to  nucleate 
boiling shifts significantly. The Leidenfrost 
temperature  is  temperature  where 
homogeneous vapour layer of film boiling 
collapse.  The  Leidenfrost  temperature 
varies  with  water  flowrate  in  the  sown 
example from 550 to 1200 °C.   

 

Fig.  6  Heat  transfer  coefficient  for  mist  nozzle  in  dependence  of  surface  temperature  for  increasing 
flowrate  

Two  simple models  (Fig.7)  are  considered  for numerical model. The  reference model  is  steel body with 
clean surface and the second model is for steel body with layer of oxides (Fig. 7, right). Thickness of oxide in 
model is considered from very thin (3 µm) to relatively thick (1000 µm). Surface temperature of steel is Ts 
and surface  temperature of oxide  is Tp. Heat  flux  through steel  surface  is marked Qs and  through oxide 
surface Qp respectively. Initial temperature of the samples is 1000 °C. The most important is description of 
spray  cooling  intensity as a  function of  surface  temperature. Heat  transfer  coefficient used  in numerical 
modelling is plotted in Fig. 8. The FE model was considered as two dimensional. As mentioned, the model 
was composed  from  two parts. The  first part corresponds with steel and  the second part  represents  the 
oxide  scale  layer with  defined  thickness.  The  physical  properties  of  steel  and  oxide  scale  applied  in  FE 

model are presented in Tab. 1 

 

Fig. 7 Scheme of symbols in computation, clean steel surface and 
steel body with surface layer of oxides   STEEL    STEEL 

 OXIDE 

Qs Qp Tp Ts 

Ts Qs 
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Tab. 1 Material properties considered in numerical model 

Thermal conductivity  Specific heat  Density 

[W/mK] [J/kgK] [kg/m3] 
scale steel scale steel scale steel 
0.17 60 970 434 5700 7850 

 

 

Fig. 8 Dependence of cooling intensity (heat transfer 
coefficient)  on  surface  temperature  used  in 
numerical model 

 

 

 

       

Fig. 9  Temperature history at surface of oxide and steel surface 

Cooling starts at time 0.1 second and evolution of temperatures is shown in Fig. 9. Clean steel surface can 
be considered as reference. Thin oxide layer (3 µm) has almost no influence. Surface temperatures of thick 

layers  fall drastically down  to 300°C  in 0.1 second 
but  steel covered by  thick  layer of oxide  is hotter 
than  clean  steel. Oxides  act  as  thermal  insulation 
here.  Interesting  is  behaviour  of  medium‐thick 
oxides.  The  surface  temperature  of  layer  30  µm 
thick starts to drop at time 0.4 s when the surface 
temperature  reaches  800°C.  For  explanation  see 
Fig. 8.  

 

Fig. 101 Heat fluxes history 
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At the same time temperature of steel under oxides starts to fall. Heat flux from the steel surface covered 
by 30 µm oxides is 0.5 second after start of cooling about three times higher than heat flux from the clean 
surface  (see  Fig. 101). Thickness of  scale  in presented example  cause  that  surface  temperature of  steel 
covered by 10 µm scale drops in 1 second of cooling by 59°C and surface temperature of steel covered by 
30 µm scale drops in 1 second of cooling by178°C..  

3. PREDICTIONS 

It is possible to create a prediction model for predicting the relative value of heat flux on steel surface using 
artificial  intelligence methods, especially neural networks. The neural model would enable a prediction of 
the  relative  value of heat  flux on  steel  surface  (output) on  the basis of decisive  factors  influencing  this 
parameter  (inputs):  initial  temperature,  Leidenfrost  temperature,  heat  transfer  coefficient  above 
Leidenfrost  temperature, oxide  thermal  conductivity,  steel  thermal  conductivity,  thickness of oxide  layer 
and  the  time  from  the beginning of cooling  (Fig. 11). For  this model, so called “response graphs” can be 
created. The response graph expresses the influence of the chosen input parameter on the relative value of 
heat flux on steel surface. It is also possible to execute a sensitivity analysis, which shows how significantly 
each input value influences the predicted output parameter. 

Artificial neural networks are suitable  for approximation of relations among various process data, among 
data with a high degree of nonlinearity and  inaccurate data. This  type of data often occurs  in  industrial 
processes of metallurgy. Neural networks  are  able  to  simulate behaviour of  systems with  very  complex 
internal structure and complicated external behaviour, where analytic description is considerably complex; 
eventually  it  does not  exist  at  all.  They  can  simulate dependences which  are  solved with difficulties  by 
classic methods of  statistic data evaluation  (e.g.  regression  analysis)  and  they  are  able  to express more 
complex  relations  than  these methods.  Regression  analysis  requires  at  least  partial  knowledge  of  the 

internal structure of the system (system is known 
as  a  grey  or  white  box),  i.e.  it  is  necessary  to 
assess  the  structure  of  the  regression  function 
beforehand,  which  is  difficult  especially  for 
multiparametric systems. Neural networks do not 
need knowledge of the system  internal structure 
(system  can  be  given  as  a  black  box);  they  are 
able  to  derive  the  dependency  among  variables 
just  from  the  nature  of  the  data  by  means  of 
learning. 

 

Fig. 11 Neural model 

4. CONCLUSION 

Scale layer on steel surfaces can have enormous influence on cooling intensity of sprayed hot surfaces. The 
effect depends on thickness and thermal conductivity of oxides, on performance of nozzles and on duration 
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of cooling. Heat fluxes from steel surfaces covered by oxides can be several times higher than from clean 
steels.  
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Abstrakt 

Článek v základních rysech popisuje přípravu a poznatky z odlévání nástrojových ocelí určených pro plechy z 
jakosti 19312 případně ekvivalentu dle EN ISO 4957 jakost 90 Mn Cr V 8. Mimo základních znalostí o oceli 
jsou  zde  uvedené  jak  vypočtené  a  i  skutečné  změřené  teplotní  charakteristiky  oceli,  dále  jsou  uvedené 
základní poznatky o licí struktuře a parametry ze statického teplotního modelu zabudovaného v brámovém 
zařízení plynulého odlévání v Evraz Vítkovice Steel. 

1.  ODLÉVÁNÍ OCELI JAKOSTI 19312 NA ZPO 

Výroba oceli jakosti 19312 s tak vysokým obsahem uhlíku není v EVS běžná, spíše ojedinělá. Běžně vyráběné 
a následně odlévané oceli na kontilití jsou do obsahu 0,60%C. Pro takovou zakázku je nutno připravit nejen 
nutné požadované vstupní  suroviny, ale nutno  se  zamyslet na  technologickým postupem. Výroba  jakosti 
19312  vyžaduje  přípravu  kvalitního  šrotu,  vstupního  železa,  smolného  koksu,  Chromu, Vanadu  a  dalších 
komponentů.  

2.  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z VÝROBY 

První zkušenosti s výrobou této jakosti jsme měly v roce 2011. Tehdy byly vyrobeny 3 tavby. Další zakázka 
byla v  roce 2012 a v  lednu 2013. Vzhledem k problémům u odlévání  této  jakosti v  roce 2011 bylo nutno 
připravit co nejlepší podmínky pro úspěšné zvládnutí výroby a odlévání na kontilití. 

Pro přípravu lití této jakosti 19312 bylo nutno následující. Na zakázku bylo nutno vyrobit 4 tavby, které se 
měly odlít na kontilití v  rozměru 250x1530mm. Odpichová  teplota  tavby byla 1648°C s postupem dalšího 
zpracování na LF peci, kde proběhlo dolegování na přibližnou analýzu. 

Tab. 1 Chemická analýza 
Analýza (%) C Mn Si P S V Al Cr Ni 

Min. 0,85 1,80 0,10   0,050 0,010 0,20  
Max. 0,90 1,90 0,15 0,030 0,005 0,060 0,060 0,25 0,03 

Vyrobená 0,90 1,90 0,15 0,017 0,004 0,056 0,05 0,23 0,02 

Tavba po zpracování na LF peci byla odeslána na Integrovaný systém sekundární metalurgie (ISSM), což je 
VD. Zde proběhlo vakuování a přesné dolegování. Po  zpracování na  ISSM byla  tavba odelána na kontilití 
(ZPO).  

Vzhledem  k  tomu,  že  zakázka  byla  na  4  tavby  bylo  nutno  zvládnout  logistický  připravit  a  zkoordinovat 
postup a zpracování všech 4 taveb, tak aby po odstartování sekvence nebylo nutno zpomalovat licí rychlost. 
Pro  takovou  jakostní  skupinu  je  nutno mít  připravený  licí  prášek  a  nastavené  sekundární  chlazení.  Licí 
prášek  bylo nutno konzultovat s dodavatelem, který doporučil vhodný typ.  
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Odlévání  probíhalo  za  snížené  licí  rychlosti  v=0,68 m/min,  tak  jak  je  vidět  z  teplotního modelu  (Obr.1). 
Konkrétně u tavby 20400 se teplota likvidu pohybovala T= 1452°C. Licí teplota byla T= 1491°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Teplotní model  

Po odlití byly brám v napálených požadovaných délkach pro válcovnu byly tyto bramy odvezeny na očištění 
horního povrchu na skarfing a následně umístěny na chladící pole ke schlazení.  

3. ZKUŠENOSTI Z MINULÝCH ZAKÁZEK A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

Tím,  že  v roce  2011  byly  vyrobeny  tavby  této  jakosti,  ale  z velkou  zmetkovitosti  bylo  nutno  provést 
následnou analýzu. Po analýze technologického postupu jsme zjistili následující: 

1.Při  výrobě  této  jakosti  v roce  2011  byla  sice  příprava  pro  výrobu  provedená  podle  daného 
technologického postupu, ale bramy zůstaly na chladícím poli delší dobu  (cca 2 dny) a povrchová  teplota 
poklesla pod hranici 250°C. Při  této  teplotě začalo docházet vnitřnímu pnutí a následně k praskání bram, 
které byly ve stozích, nebo byly přepravovány na válcovnu. 

2. Prostor, kde byly uskladněné bramy na chladícím poli  , se nacházel v otevřeném prostoru – v průvanu, 
kde mohlo docházet k intenzivnějšímu ochlazování. 
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Obr.2 Skutečná licí rychlost u dané sekvence  

 

Obr.3 Bramy v stozích 

 
čas lití sekvence 
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Obr.4 Prasklá brama 

V  průběhu  lití  taveb  u  sekvence  byl  odebrán  vzorek  dle  standardního  postupu  pro  vyhodnocení 
makrostruktury. 

 

Obr.5 Vzorek pro vyhodnocení makrostruktury z roku 2011 

Při výrobě této jakosti v letošním roce (v roce 2013) byla provedená táto nápravná opatření: 

1. Kolem odlitých bram zůstaly bramy z předchozích sekvencí a vytvořily tím teplotní štít, který umožnil 
odlitým bramám jakosti 19312 pozvolnější chládnutí. 

2. Expedice bram  jakosti  19312 probíhalá  v návaznosti na měřenou povrchovou  teplotu.  Při poklesu 
teploty na 480°C byl proveden odvoz bram na válcovnu, kde proběhlo přímé sazení do pece. 

Po  odebrání  vzorku  na makrostrukturu  nebylo  vidět  známky  povrchových  trhlin  tak,  jako  v  předchozím 
případě (Obr. 6). 
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Obr.6 Vzorek pro vyhodnocení makrostruktury z roku 2013 

ZÁVĚR 

Pro  tuto  požadovanou  jakost  je  nutno  stanovit  přesný  logistický  tok  a  technologický  postup  výroby.  V 
případě nedodržení podmínek pro lití na ZPO může dojít k průvalům. Při nedodržení chladících podmínek a 
následné expedice s požadovanou teplotou do válcovny, může dojít s poklesem teploty k jejich praskání.  
V tomto článku byly zhrnuty praktické zkušenosti s tak náročnou jakostní skupinou oceli, jako je jakost 
19312. 
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Abstrakt  

V rámci dalšího rozvoje technologie bylo rozhodnuto o zavedení modelu směsných kusů na bramovém ZPO 
v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. Byla zvolena cesta vývoje vlastního modelu směsných kusů. V  rámci 
zavedení  modelu  směsných  bram  bylo  požadováno,  aby  při  výpočtu  směsné  oblasti  taveniny  bylo 
zohledněno chemické složení oceli dvou odlišných taveb (původní a nové  jakosti oceli). V rámci dřívějších 
projektů  byly  získány  informace  o charakteru  proudění  taveniny  oceli  v mezipánvi.  Tyto  informace  byly 
nápomocny při prvním návrhu modelu. První verze modelu byla zhotovena na konci roku 2011. V průběhu 
roku 2012 byl model ověřován a optimalizován. V současné době byl model doporučen k užívání. Model 
slouží k plánování délky směsné oblasti a ověření směsné oblasti po odlití bram dvou taveb různých jakostí 
oceli.  Vývoj  vlastního modelu  a  jeho  zavedení  bylo  realizováno  v rámci  grantového  projektu MPO  ČR, 
program  TIP,  ev.  č.  FR‐TI1/432  „Nové  moderní  výpočetní  metody  pro  řízení  kvality  v  oblasti  výroby 
náročných jakostí oceli“. Cílem výroby směsných bram je odlévání většího počtu taveb v sekvenci. 

Klíčová slova: ocel, odlévání, směsná oblast, model 

1. ÚVOD 

Grantový projekt Ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky (MPO ČR), v rámci programu TIP, pod 
ev.  č.  FR‐TI1/432  „Nové moderní  výpočetní metody pro  řízení  kvality  v oblasti  výroby náročných  jakostí 
oceli“  je  řešen  v  ArcelorMittal  Ostrava  a.s.  Spoluřešitelem  projektu  je  VŠB‐TU  Ostrava,  FEI,  katedra 
aplikované matematiky. Problematika vývoje a ověření modelu  směsných kusů byla  řešena na pracovišti 
hlavního řešitele projektu, a to jako samostatná část projektu. Problematika modelu směsných kusů souvisí 
s vnitřní  kvalitou  odlévaných  bram.  Výsledky  řešení  projektu  byly  již  částečně  publikovány,  nicméně 
problematika modelu směsných kusů jako taková nikoli. 

2. BRAMOVÉ ZPO V OCELÁRNĚ ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Základní parametry bramového  ZPO  jsou uvedeny  v tabulce  1.  Při uvádění  ZPO do provozu bylo možno 
odlévat  dvě  bramy  na  jeden  krystalizátor  (twin mód).  Bramové  ZPO  bylo  instalováno  jako  jednoproudé 
s možností instalace druhého licího proudu. Tyto skutečnosti jsou důležité z pohledu vysvětlení pracovního 
prostoru mezipánve a umístění výlevek v mezipánvi – viz obrázek 1. 

Problematika  mezipánve,  její  architektury  je  řešena  od  roku  2000,  kdy  bylo  řešeno  zvětšení  objemu 
mezipánve. Následně  bylo  optimalizováno  dopadové místo mezipánve.  Poté  byla  řešena  řada  drobných 
vývojových aktivit jako např. možnost a význam zavedení porézních tvárnic a hrázek. Před zahájením řešení 
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problematiky  ověření  retenčních  dob  (tato  souvisí  se směsnými  kusy  bram)  byla  věnována  pozornost 
měření výšky hladiny oceli a úpravě dna mezipánve. Bližší informace byly publikovány [1]. 

Tab. 1 Základní parametry bramového ZPO v ArcelorMittal Ostrava a.s.   

kapacita  12/1997 ≈ 1,0 mil. t/rok 
12/2003 ≈ 1,2 mil. t/rok (modernizace) 
01/2008 ≈ 1,5 mil. t/rok (modernizace) 

nlicích proudů  /  mtavby  1 (2 – příprava) / 205 t (2003) 
roblouku  /  lmet.  /  vmax.  5 m / cca. 24 m / 2,75 m/min 
brama  /  tna výstupu  150 × 740 ÷ 1575 × 6000 ÷ 18000 mm / cca. 1000°C 
stojan mezipánve  dva vozy, vážící zařízení, ponorná výlevka s regulací ponoru, možnost letmé 

výměny mezipánve 
mezipánev  max. objem oceli 28 t (teor.), hloubka 1 m, plynulé měření teploty, zátková tyč 

s automatickým řízením hladiny oceli v krystalizátoru, výměna ponorné výlevky 
během odlévání  

krystalizátor  rovný, 900 mm, predikce průvalu (termočlánky; výpočet odvodu tepla), EMBR, 
rychlá změna šířky pomocí 4 el. pohonů na zvedacím stole, servo‐hydraulické 
řízení oscilace  

oblouk  krystalizátor s patními válečky, ohýbací segment, tři obloukové segmenty, dva 
rovnací segmenty, pět horizontálních segmentů s možností instalace šestého, 
vodo‐vzdušné trysky (kromě chlazení patních válečků), metalurgické chlazení o 6. 
zónách, horizontální segmenty pouze s chlazením válečků, křížové ostřiky mohou 
být použity na spodní válečky (od rovnacích segmentů) 

 

 

 

Obr. 1  Příčný a podélný řez mezipánvi bramového ZPO 

3. SMĚSNÉ KUSY BRAM 

Směsnou bramou se rozumí část plynule  litého proudu oceli (směsné oblasti), který vznikl mísením tekuté 
oceli v mezipánvi, a to  ze dvou odlišných  jakostí ocelí  specifických  svým  chemickým  složením. Daná  část 
plynule litého proudu by měla obsahovat jak původní jakost oceli (tzv. dolévanou tavbu v licí pánvi na licím 
stojanu ZPO), tak novou jakost oceli (tzv. nově otevíranou tavbu v licí pánvi na licím stojanu ZPO) a rovněž 
smíchané obě jakosti oceli. Mísení tavenin oceli dvou jakostí v mezipánvi není obecně hlavním problémem. 
Tím je rozlišení dané směsné oblasti v reálném čase. Výrobci ZPO v současné době již nabízejí modely, které 
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umějí  on‐line  počítat  směsné  oblasti  a  optimalizovat  délku  bram  s ohledem  na  existující  zakázky  a DTP 
(Detailní  Technologické  Předpisy).  Problémem  modelů  je  kvalita  jejich  výpočtů  a  zohlednění  různých 
specifik,  jako  např.  délka  promíchávané  oblasti  v tuhnoucím  plynule  litém  proudu.  Tedy,  i  když  si  daný 
model  zákazník  zakoupí,  jsou  nutná  ověření modelu  a  jeho  nastavení,  resp.  upřesnění  pravidel  výroby 
směsných  bram.  Příliš  krátké  směsné  bramy  nejsou  přípustné  z pohledu  garance  požadovaného 
chemického  složení  oceli  v  daném  výrobku  a  naopak  příliš  dlouhé  směsné  bramy  nejsou  přípustné 
z pohledu vysokých nákladů na výrobu oceli. Směsné bramy jsou totiž buď šrotovány anebo jsou určeny pro 
výrobky  s nižší  přidanou  hodnotou.  Hlavním  cílem  zavádění  výroby  směsných  bram  je  odlévání  většího 
počtu  taveb  v sekvenci,  které  je velmi důležité při  změně výrobkového  sortimentu a  z pohledu  flexibility 
plnění zakázek. Dalším cílem výroby směsných bram  je snížení nákladů na žáruvzdorný materiál, zejména 
mezipánve a zvýšení produktivity ZPO. Prvně uvedený cíl byl hlavním důvodem vývoje modelu směsných 
kusů v ArcelorMittal Ostrava a.s. Tedy cílem bylo spojovat tzv. krátké sekvence taveb (obvykle tří taveb) do 
jedné sekvence (např. o 10. tavbách). S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto vyvinout a ověřit vlastní 
model směsných bram. Na tvorbě a ověření modelu směsných kusů se podílel kolektiv autorů z pracoviště 
Výzkum, Informatika a závod Ocelárna. 

3.1   Návrh modelu směsných kusů 

Velkou výhodou, z pohledu prvního návrhu modelu, byly dřívější provedené práce týkající se problematiky 
proudění  oceli  v mezipánvi  bramového  ZPO.  Proudění  oceli  v mezipánvi  bylo  nejprve  studováno  pomocí 
numerických  simulací  –  viz  např.  [1,  2].  Později,  v rámci  projektu  EUREKA  (ev.  č.  EU  01/01,  "Vývoj 
stopovacích  metod  a  technologií  ke  zvýšení  kvality  produktů  pánvové  metalurgie  a  plynulého  lití 
a zabezpečení hutní a slévárenské výroby proti radioaktivní kontaminaci“) byla problematika proudění oceli 
v mezipánvi  studována pomocí aktivních  stopovacích metod  (radiometrické  sledování  radionuklidu  198Au) 
[3]. Hlavním řešitelem projektu bylo pracoviště VÚHŽ a.s. Využity byly i poznatky grantového projektu MPO 
ČR  (program  TANDEM,  ev.  č.  FT  TA2/057,  „Výzkum  a optimalizace  metalurgických  technologií  pomocí 
stopovacích metod“), a to i přesto, že se týkal většinou mezipánve sochorového ZPO [4‐6].  

 

Obr. 2  Odezvové křivky na výstupu z výlevky mezipánve – různé varianty mezipánve bramového ZPO 
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Hlavním přínosem dříve provedených prací bylo získání znalostí o chování proudění oceli v mezipánvi. Z řad 
výstupů,  jež byly získány,  lze uvést graf odezvových křivek získaných numerickou simulací – obrázek 2 [7]. 
Tyto křivky poskytly základní informace pro návrh modelu směsných kusů bram. Z daného grafu jsou patrné 
doby  prvního  objevení  koncentrační  látky.  Dále  je  patrný  charakteristický  strmý  nárůst  koncentrace 
a dvouvrcholový tvar odezvové křivky. Druhý vrchol charakterizuje recirkulační proudění v mezipánvi. Tento 
je buď  způsoben proudem, který po nárazu na dno mezipánve proudí na opačnou  stranu než  je výlevka 
nebo je způsoben recirkulací, která se objevuje u dna mezipánve mezi dopadovým místem a výlevkou. 

3.2   Popis realizovaného modelu směsných kusů 

Vlastní  software  pro  výpočet  směsných  oblastí  taveb  byl  navržen  jako webová  intranetová  aplikace.  Je 
naprogramován v prostředí Microsoft.Net, využívající Framework 4.0 a hostován na  IIS Windows XP Pro. 
Jako programovací  jazyk byl zvolen Visual Basic, na klientské straně pak  Javascript. Přístup  je možný přes 
intranetovou aplikaci umístěnou na závodě Ocelárna. Tato forma aplikace byla zvolena především z důvodu 
snadného off‐line testování a ladění modelu, který může běžet nezávisle na chodu ZPO.  

Obr. 3  Základní náhled na uživatelské prostředí modelu CalcHeatMix 

Aplikace  je v  současné době napojena na  informační  systém úrovně 3 ZPO  č. 2,  z které využívá aktuální 
chemické analýzy vyrobených  taveb a DTP pro chemické analýzy vyráběných  jakostí ocelí. Ostatní vstupy 
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pro  výpočet  velikosti  směsné  oblasti  je  nutné  zadat  do  vstupního  formuláře  v  základním  náhledu 
uživatelského prostředí – viz obrázek 3. Jedná se o specifikaci rozměru bramy, hmotnosti oceli v mezipánvi, 
licí rychlosti, měrné hmotnosti oceli. Směsnou oblast  lze z bezpečnostních důvodů prodloužit, a  to  jak na 
začátku, tak na konci oblasti. K tomuto slouží nabídka „safeMix“ (viz obrázek 3). Aplikace umožňuje výběr 
tavby  pro  načtení  chemického  složení  z historie  odlitých  taveb.  Toto  lze  však  jen  u  několika  posledních 
odlitých  taveb. Starší  tavby bylo nutno zapsat do okna  ručně a poté potvrdit načtení chemického složení 
tlačítkem „načíst“. 

Klíčovým  parametrem  výpočtu  koncentrace  prvku  v  směsné  oblasti  je  parametr  kMP  mix.  Jedná  se  o 
konstantu  závislou  na  fyzickém  stavu  mezipánve  a  množství  oceli  v okamžiku  otevření  licí  pánve. 
Koncentrace prvků v směsné oblasti je počítána dle vztahu (1).  

Na základě výpočtu koncentrační křivky dle vzorce (1) je vykreslen graf patrný na obrázku 3. 

(1) 

kde: 

c ... koncentrace prvku, (‐) 

kMPmix ... konstanta (funkcí průřezu bramy, hmotnosti a měrné hmotnosti), (1/m) 

lodlito ... délka odlité bramy, (m) 

lvyp ... délka bramy odpovídající τ0, (m) 

Koncentrační  křivka  je  vykreslena  také  pro minimální  a maximální  hodnoty  konstanty  kMPmix,  které  byly 
nastaveny  v rámci  ladění modelu  (křivky  vykreslené  tenčí  čarou).  Následně model  provádí,  na  základě 
výpočtu koncentrace v daném místě směsné bramy, výpočet chemického složení oceli (2), tabulka 2. 

(2) 

kde: 

[Me] ... obsah prvku v oceli v daném místě směsné oblasti, (%hm)  

[Me]tavba1 ... obsah prvku první tavby, (%hm) 

[Me]tavba2 ... obsah prvku druhé tavby, (%hm) 

V poslední  fázi model  určí  hranice  směsné  oblasti,  a  to  na  základě  platných  DTP,  tedy  kdy  je  splněno 
chemické složení 1. jakosti a od kdy je splněno chemické složení 2. jakosti. Hranice směsné oblasti se rovněž 
zakreslí do grafu. Výstupem modelu  je rovněž  tabulka s výsledky výpočtů chemického složení s barevným 
vyznačením mísených  prvků  ‐  viz  tabulka  2.  Červeně  označené  hodnoty  náleží  do  směsné  oblasti.  Tyto 
hodnoty nevyhovují ani jedné tavbě (předepsaným hodnotám chemického složení dle DTP). 

)(**1(exp vypodlitoMPmix llkc −−=

21 ][)1(][][ tavbatavba MecMecMe ∗−+∗=
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Tab. 2 Ukázka tabulky výpočtů chemického složení bram 

 

3.3   Ověření a zavedení modelu směsných kusů 

První praktické ověření modelu bylo provedeno u nízkouhlíkové  jakosti oceli  s nízkým obsahem  křemíku 
(0,023  %hm),  na  kterou  navazovala  stejná  jakost  oceli,  ale  s běžným  obsahem  křemíku  0,198  %hm). 
Z pohledu délky  směsné oblasti  jde o poměrně velký  rozdíl. Pro první  simulace  (výpočty)  směsné oblasti 
byly  zadány  známé  parametry  a  odhady  potřebných  konstant  (zbytek  oceli  v mezipánvi,  kMPmix,  doba 
prvního  objevení  oceli  aj.).  Během  prvního  praktického  ověření  modelu  byly  odebírány  vzorky  oceli 
z krystalizátoru,  a to  v pravidelných  intervalech  pro  možnost  verifikace  výsledků  modelu.  Na  základě 
zjištěných  výsledků  bylo  konstatováno,  že model  počítal  směsnou  oblast  kratší,  než  byla  ve  skutečnosti 
(zejména u obsahu křemíku).  

Následně bylo doporučeno nové nastavení modelu pro výpočet směsné oblasti. Druhé ověření modelu bylo 
provedeno  se  stejným  typem  jakosti  oceli,  ale  legované  niobem.  Vypočtený  poklesu  obsahu  niobu  byl 
s upravenými parametry simulace v relaci se skutečným poklesem obsahu niobu. Optimalizovaný koeficient 
parametru kMPmix bylo doporučeno ponechat pro další využívání modelu  (min/max = 0,24/0,15). Analýzou 
dat bylo však zjištěno, že  je zapotřebí upravit parametr doby prvního objevení τ0. V reálných podmínkách 
došlo k velmi rychlému výplachu mezipánve (rozředění oceli). 

V rámci  vývoje  a  ověřování  modelu  směsných  oblastí  pro  bramové  ZPO  byly  také  ověřeny  rozdíly 
chemického  složení  oceli  v bramě,  a  to  z pohledu  ovlivňování  plynule  tuhnoucího  proudu  oceli  (míchání 
taveniny  v oblasti  krystalizátoru  a  části  sekundárního  chlazení).  Toto  bylo  provedeno  u  první  zkoušky 
s odlišným obsahem křemíku (rovněž manganu). Výsledky analýz jsou uvedeny pomocí grafu na obrázku 4. 
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Obr. 4  Vývoj obsahu Si a Mn po výšce směsné bramy (na jejím začátku, levá část příčného vzorku bramy) 

Obsah  Si  byl  zvyšován  z 0,023  na  0,198 %hm  a  obsah manganu  se  snižoval  z 0,724  na  0,431 %hm. Na 
začátku  směsné bramy měly obsahy  činit po výšce bramy přibližně 0,023 %hm Si a 0,724 %hm Mn, a  to 
v případě, že by bylo zanedbáno míchání oceli v plynule litém proudu. Z obrázku 4 je patrné, že plynule litý 
proud byl ovlivněn novou jakostí oceli, jelikož obsah Mn se ve středu bramy (kde byla tekutá ocel) snižoval 
a obsah  Si  zvyšoval.  Na základě  simulací  tuhnutí  plynule  litého  proudu  pomocí  modelu  Dynacs  bylo 
odhadnuto,  že  k promíchání  taveniny  plynule  litého  proudu může  docházet  do  hloubky  cca  6 metrů  od 
hladiny oceli v krystalizátoru.  

V rámci  zavedení modelu a k jeho užívání byla navržena Technologická  směrnice  (TS). Tato TS upřesňuje 
plánování směsných kusů (délka směsných bram, počet bram, způsob následného zpracování bram), jejich 
vlastní výrobu  (licí  rychlost, uzavření  toku oceli z licí pánve, hmotnost oceli v mezipánvi, začátek odlévání 
směsné  bramy),  včetně  odebírání  kontrolních  vzorků  oceli  a  uvolňování  taveb.  Dále  pak  TS  poskytuje 
stručný návod k používání modelu směsných kusů.  

4. ZÁVĚR 

V rámci řešení projektu byl proveden návrh a realizace modelu směsných kusů bram v režimu off‐line. Díky 
provedeným praktickým experimentům byly upraveny potřebné konstanty modelu. Model směsných kusů 
bylo  doporučeno  používat  v praxi  a  dále  ověřovat  kvalitu  jeho  výpočtů,  a  to  také  pomocí  vzorků  oceli 
odebíraných  přímo  z válcovaných  výrobků  (pás  válcovaný  za  tepla).  Odběr  těchto  vzorků  se  ukázal  již 
v rámci ověřování kvality výpočtů modelu jako přínosný. 
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Abstrakt 

Táto práca  sa  zaoberá vyhodnotením   a štúdiom  chemickej analýzy vykonanej na vzorkách dvojvrstvovej 
rúry  č. 52  z regeneračného kotla  č. 2.  z firmy Mondi SCP pomocou elektrónového mikroskopu  JEOL  JSM‐
7600F Thermal FE SEM. Chemická analýza bola vykonaná pomocou metód energo‐disperznej mikroanalýzy 
(EDX) a tzv. mapy prvkov. Analýzy prebehli na základe požiadavky firmy Mondi SCP o vyhodnotenie stavu 
dvojvrstvových  rúr  po  ich  takmer  nepretržitej  sedemročnej  prevádzke.  Počas  doterajšieho  vykonaného 
výskumu sa dospelo k niekoľkým prekvapujúcim záverom. Rúry sú aj napriek veľmi agresívnemu prostrediu 
a nepretržitému zaťaženiu tepelnému, chemickému aj mechanickému, vo veľmi dobrom stave. Nevykazujú 
voľným okom viditeľné poškodenia. Pozorovanie vzoriek pod mikroskopom preukázalo  jemné naleptanie 
materiálu.  Napriek  tomu  je  úbytok  hrúbky  materiálu    podľa  interných  zdrojov firmy  nízky.  Počas 
pravidelných odstávok regeneračného kotla, kedy sa robia kontroly a opravy, vznikajú problémy pri zváraní 
daných  rúr.  Z tohto  dôvodu  sa  realizuje  štúdium  povrchových  vrstiev  rúr  na  prítomnosť  iných  zlúčenín 
okrem síry, kyslíka,  dusíka a sodíka, ktoré by mohli spôsobovať na jednej strane odolnosť proti korózii, ale 
na strane druhej problémy pri ich opravách. Prvotné výsledky síce ukazovali na prítomnosť zlúčenín fluóru, 
ale interné  zdroje  firmy  a tiež  neskoršie  chemické  analýzy  vzoriek  nepoužitej  rúry  túto možnosť  vylúčili. 
Preto sa pokračuje vo výskume a štúdiách ďalej s využitím iných druhov chemických analýz. 

Kľúčové slová: Regeneračný kotol, dvojvrstvová rúra, energo‐disperzná mikroanalýza, mapa prvkov  

1. ÚVOD 

Vyhodnotenie bolo vykonané v dvoch krokoch. Prvým bolo vyhodnotenie nedeštruktívnych meraní hrúbok 
rúr  na  základe  interných materiálov  firmy Mondi  SCP[1].  Tu  sme  dospeli  k prekvapujúcemu  zisteniu,  že 
namiesto  ubúdania  hrúbky materiálu  (0,254‐1,27mm  za  rok)  ako  uvádza W.B.A.  Sharp[2],  dochádza  od 
určitého obdobia k jej narastaniu[1], pričom na pracovnom postupe kotla sa nič nezmenilo. 

Druhý krok spočíva na vyhodnotení stavu troch vzoriek narezaných z rúry z regeneračného kotla (RK) č. 2. 
Išlo o vzorku dvojvrstvovej  stenovej  rúry  typu Sandvik 3R12/4L7  [3, 4, 5]  (kde 3R12  zodpovedá uhlíkovej 

oceli podľa STN 17 249 a 4L7 zodpovedá nehrdzavejúcim oceliam STN 
11  416,  11 418)  z  rúry  č.  52  zo  zadnej  steny  kotla.  Táto  rúra  sa 
nachádza v blízkosti sekundárneho vzduchového otvoru č. 2  (Obr. 1), 
kde hrozí najviac poškodení.  

 

Obr 1 Odobraná vzorka rúry používanej 7 rokov 
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Vzorka  rúry  bola  odobraná  počas  každoročnej  odstávky.  Hodnotenie  sa  vykonalo  pomocou  chemickej 
analýzy EDX na elektrónovom mikroskope JEOL JSM‐7600F Thermal FE SEM. Cieľom tohto hodnotenia bolo 
zistenie  stavu  rúry po 7  ročnom, prakticky nepretržitom  vystaveniu prostrediu nachádzajúcemu  sa  v RK. 
Zamerané bolo hlavne na zisťovanie chemických zmien na povrchoch rúry (vnútornom aj vonkajšom) a na 
chemických zmenách v priereze rúry. Tieto tri vzorky boli porovnávané so vzorkou novej rúry typu Sandvik 
3R12/4L7 dodanej od firmy Mondi SCP.  

2. PRÍPRAVA VZORIEK 

Aby  sme mohli  danú  analýzu  uskutočni  na  elektrónovom mikroskope,  bolo  potrebné  narezať  vzorky  na 
veľkosť  vnútornej a  vonkajšej plochy približne 4x4mm  (Obr. 2a a 2b). 
Rozmery  tejto  veľkosti  by  nám  nepodali  dostatočné  množstvo 
informácií, preto  sme  sa  rozhodli narezať z použitej  rúry 3  referenčné 
vzorky.  Pre  porovnanie  sme  pripravili  1  vzorku  z novej  rúry.  Takto 
upravené vzorky  sa následne podrobili  chemickej analýze vonkajšieho 
a vnútorného povrchu.  

 
a.)                   b.) 

Obr. 2 Vzorka pripravená na analýzu do elektrónového mikroskopu 

3. CHEMICKÁ ANALÝZA VNÚTORNÉHO POVRCHU 

Samotná chemická analýza EDX prebehla na elektrónovom mikroskope  JEOL  JSM‐7600F Thermal FE SEM 
pomocou  tzv.  mapy  prvkov.  Pri  chemickej  analýze  povrchov  novej  rúry  sa  naše  zistenia  zhodovali 
s tabuľkovými hodnotami, ktoré udáva výrobca [4, 5]. Pri chemických analýzach použitej rúry sme sa najprv 
zamerali na  jej  vnútornú  stranu,  ktorou prúdi  chladiaca  voda. Podľa  záberov  z mikroskopu  sa  aj napriek 

dobrej  úprave  vody  (koncentrácia  kyslíka  je 
0,007ppm [6]) na nej tvorí pravdepodobne magnetit 
vo veľmi jemnej forme (Obr. 3), čomu zodpovedá aj 
chemická mapa s vysokým výskytom železa a kyslíka 
(Obr.  4).  Tomuto  tvrdeniu  napomáha  aj  fakt,  že 
chladiaca  voda  sa  v kotly  nachádza  pri  teplote 
pohybujúcej sa okolo 115°C a zvýšenom tlaku[6] čo 
sú  podľa  J.  Bystrianského  a kol.[7]  dostatočné 
podmienky  na  jeho  vznik.  Prekvapujúcim  je  však 
prítomnosť horčíka a sodíka.  

 

Obr. 3 Snímka vnútorného povrchu 

Ďalšou časťou zisťovania chemického zloženia bola bodová chemická analýza. Aby sme mali  lepší prehľad 
o chemickom  zložení,  robili  sme dve až  tri merania na vzorku  (Obr.5). Pri  tejto analýze nám vyšiel  jeden 
pomerne prekvapivý údaj a to o prítomnosti fluóru na dvoch vzorkách. Je ale dôležité podotknúť, že tento 
údaj nám vyšiel aj pri skúmaní prierezov rúr (ako je uvedené nižšie) a aj pri skúmaní novej vzorky. 
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Obr. 4 Chemická mapa prvkov vnútornej strany 

Ďalšou  dôležitou  pripomienkou  je,  že pík  fluóru  sa  nachádza  v zákryte  s píkom  železa.  Preto  ide 
pravdepodobne o zlú  interpretáciu zo strany výpočtovej  techniky. Prítomnosť hliníka a draslíka, môže byť 
označená  za kontamináciu vzorky,  spôsobenú prípravou  (používali  sa  rezacie kotúče  s obsahom korundu) 
a náročnejšou manipuláciou, keďže sa používali vzorky takých malých rozmerov. 

 
Obr. 5 Bodová chemická analýza 

4. CHEMICKÁ ANALÝZA VONKAJŠIEHO POVRCHU 

Analýza vonkajšieho povrchu  rúry otočeného do  spaľovacieho priestoru neukázala nič neočakávané. Ako 
môžeme  vidieť  na  elektrónovom  obraze  (Obr.  6),  na  povrchu  nie  sú  žiadne  kryštály.  Čo  však môžeme 
pozorovať,  je  pravdepodobne  jemné  naleptanie  povrchu,  pretože  je  vidieť  útvary  podobné  jemným 
hraniciam  zŕn. Môže  to  byť  spôsobené  zložením  čierneho  lúhu,  ktorý  sa  v RK  spaľuje,  pretože  sa  jedna 
o silnú zásadu [5]. 

Po naskenovaní mapy prvkov (Obr. 7) sme zistili prítomnosť síry, kyslíka, sodíka a uhlíka na všetkých troch 
vzorkách  čo  sa  predpokladalo.  Sú  to  zvyšky  organických  látok  z varenia  drevných  štiepkov  rozpustených 
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v tzv. čiernom  lúhu po spaľovaní v RK. Čierny  lúh obsahuje práve tieto prvky. Pravdepodobne nedošlo ani 
k strate chrómu z povrchových vrstiev, čo je pre odolnosť rúry dobre.  

Pri  chemickej bodovej  analýze  sme nezistili  žiadne 
výrazné  zmeny  v chemickom  zložení  povrchových 
vrstiev  pri porovnaní  s chemickou  mapou  prvkov. 
Zvláštna  je  však  prítomnosť  vápnika  a  hliníka,  čo 
však môže byť vysvetlené aj  tým,  že pri odbere  sa 
pomocou kriedy  značili  čiary  rezania a rezalo  sa už 
vyššie spomenutým korundovým kotúčom. 

Obr.  6  Snímka  vonkajšieho  povrchu  otočeného  do 
spaľovacej časti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Chemická mapa prvkov vonkajšej strany 

 

 

 



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

136 

Je  však  potrebné  podotknúť,  všetky  tieto  analýzy  sa  robili  na  nečistených  vzorkách  práve  pre  zistenie 
približného  chemického  zloženia  jednotlivých  povrchových  vrstiev.  A keďže  sa  jedná  o vzorky  s ktorými 
manipulovali aj obyčajný robotníci, mohlo dôjsť k prenosu niektorých prvkov aj práve prostredníctvom nich, 
resp. ich manipuláciou so vzorkou. 

5. CHEMICKÁ ANALÝZA PRIEREZU POUŽITEJ RÚRY 

Pri chemických analýzach prierezov rúr sa nezistilo nič zvláštne okrem prítomnosti fluóru v celom priereze 
(Obr.  10).  Ako  už  bolo  písané  vyššie,  môže  ísť  o zlú  interpretáciu  zo  strany  výpočtovej  techniky. 
V povrchových vrstvách na vnútornej vrstve rúry sa našli  tenké vrstvy oxidov železa a na vonkajšej strane 
tenké vrstvičky sulfidov spolu s oxidmi (Obr. 8, 9 a 10). 

 

 

 

Obr. 8 Chemická mapa prvkov na leštenej vzorke pri vonkajšej strane rúry 
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Obr. 9 Tenká vrstva oxidov železa na vnútornej strane rúry 

 

 

 

Obr. 10 Chemická mapa prvkov na vnútornej strane rúry v oblasti výskytu oxidov železa 
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ZÁVER 

Po  tejto analýze EDX  sme  zistili,  že vzorka  rúry  z RK  č. 2  je po 7  rokoch nepretržitej prevádzky vo veľmi 
dobrom stave. Nedochádza k veľkému prenikaniu iných prvkov do štruktúry materiálu a z tohto dôvodu sú 
aj  oxidačné  vrstvy  na  vnútornej  aj  na  vonkajšej  strane  veľmi  tenké.  Jedným  z vysvetlení  by mohla  byť 
prítomnosť fluóru v kryštálových štruktúrach ako uvádza J. Padgurskas a kol. [8], ale keďže sa podľa firmy 
Mondi SCP nepoužíva pri úprave vody a jeho pík bol pri analýzach v zákryte s píkom železa, môže  ísť o iný 
prvok, alebo aj o zlú interpretáciu zo strany výpočtovej techniky. 

Tieto  nejasnosti  by  mohla  zodpovedať  analýza  WDX,  ktorá  by  sa  mala  vykonať  v rámci  pripravovanej 
kalibrácie elektrónového mikroskopu, avšak nie je ešte stanovený jej presný termín. Druhou možnosťou je 
väčšie množstvo vzoriek, ale keďže sa jedná o kotol, ktorý je takmer v nepretržitej prevádzke, a s odberom 
vzoriek je spojené vysoké riziko poškodenia rúr, je toto táto možnosť dosť obmedzená. 
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Abstrakt 

Cílem tohoto příspěvku je demonstrovat potenciál nízkonapěťové elektronové rastrovací mikroskopie (SEM) 
k pozorování tryskaných povrchů ocelí s důrazem na vysokou topografickou citlivost. Tryskané povrchy byly 
studovány  v  SEM  mikroskopu  Magellan  (FEI  Comp.),  vybaveném  systémem  katodové  čočky.  Systém 
katodové  čočky  umožňuje  pozorovat  povrch  vzorku  při  libovolně  nízké  energii  dopadu  primárních 
elektronů, což vede k redukci interakčního objemu a k extrémní povrchové citlivosti.  

Klíčová slova: Nízkonapěťová elektronová mikroskopie, povrchová citlivost, tryskané povrchy 

Abstract 

The aim of the present contribution  is to demonstrate the potential of the  low voltage scanning electron 
microscopy  (SEM)  to  provide  the  high  sensitivity  on  the  topography  of  the  blasted  steels  surfaces.  The 
blasted surfaces have been studied using the extreme high resolution SEM Magellan (manufactured by FEI 
Company).  This microscope  is  equipped with  the  cathode  lens  system which  enables us  to observe  the 
specimens with  arbitrary  lending  energies  of  primary  electrons  and  this  leads  to  the  reduction  of  the 
interaction volume and extreme high surface sensitivity. 

Keywords: low voltage SEM, topography sensitivity, blasted surfaces 

1. ŮVOD 

Nízkonapěťová  elektronová mikroskopie nabízí oproti  klasické  rastrovací  el. mikroskopii  řadu  výhod,  což 
vychází  z  fyzikální  podstaty  této metody.  Jde  zejména  o  zvýšení  kontrastu  na  nižších  energiích,  zvýšení 
výtěžku  (poměr  dopadající/odražené)  sekundárních  elektronů.  Díky  tomu  dochází  k  zlepšení  poměru 
signál/šum.  Dále  s  nižší  energií  klesá  interakční  objem,  což  je  způsobeno  neschopností  dopadajících 
elektronů  prostoupit  do  větší  hloubky  –  tím  pádem  roste  povrchová  citlivost  metody.  Zlepšuje  se 
materiálový  kontrast  a  v  neposlední  řadě  jde  též  o  potlačení  či  eliminaci  efektu  nabíjení  vzorku  díky 
možnosti  libovolně  měnit  energii  primárních  elektronů.  V  praxi  to  znamená,  že  není  nutné  vzorky 
pokovovat  a  riskovat  tak  zakrytí  důležitých  detailů  či  originální  struktury.  Všechy  tyto  výhody  budou 
demonstrovány na snímcích z mikroskopu Magellan 400 pro vzorky tryskaných povrchů [1]. 

1.1  Mikroskop Magellan 400 

Magellan  400  je  elektronový  rastrovací  mikroskop,  který  nabízí  subnanometrové  zvětšení  v  rozsahu 
urychlovacího napětí 1keV – 30keV a celkový rozsah energií dopadajích elektronů 50eV – 30keV. Řadí se tak 
do nové  kategorie mikroskopů XHR  SEM. Unikátní  konstrukce elektronového  tubusu  zahrnuje novou  FEI 
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patentovanou technologii UC (UniColore), snižující efekt chromatické aberace. Dále je integrován plasmový 
čistič  a  vymražovací  zařízení  s  kapalným  dusíkem,  zajišťující  čistotu  vzorku.  Jako  zdroj  elektronů  slouží 
Schottkyho katoda. Sekundární elektrony  (SE)  jsou detekovány dvěma detektory  typu Evarhart‐Thornley, 
přičemž první je umístěn v tubusu mikroskopu a druhý v komoře vzorku. Zpětně odražené elektorny (BSE) 
jsou detekovány segmentovým polovodičovým detektorem  [2]. Modul katodové čočky dovoluje  libovolně 
měnit (snižovat) energii elektronového svazku a detekovat elektrony odražené pod velkými úhly od optické 
osy. 

2. TRYSKÁNÍ A TRYSKACÍ PROSTŘEDKY 

Vhodně zvolená příprava povrchu zaručuje úspěch v případě aplikace  různých povlaků, podílí se na  jejich 
životnosti  a  chrání  povrch  před  degradací.  Jeden  z možných  postupů  jak  docílit  požadované  jakosti  je 
metoda tryskání. Při tryskání povrchu dochází k jeho dokonalému očištění a zároveň vytvoření požadované 
mikrogeometrie. Vlivem tryskaného abraziva dochází ke vzniku nového, očištěného a zdrsněného povrchu, 
což vytváří vhodné předpoklady pro jejich aplikaci, čímž se výraznou měrou podílí na zvýšení jejich korozní 
odolnosti.   

Tato technologie nabízí široké uplatnění v případech, kdy  je požadováno rovnoměrné zdrsnění povrchu či 
vyhlazení  povrchu,  zbavení  se  stop  koroze,  úpravy morfologie  pro  různé  typy  povlaků.  Dále  je  vhodné 
tryskání  použít  při  odstraňování  starých  nátěrů,  zpevňování  povrchu,  zvýšení  únavové  pevnosti,  úpravy 
svarů a v neposlední řadě může plnit i dekorativní funkci [3]. 

2.1  Metodika experimentu 

Nástrojem pro  zisk požadovaného povrchu  je v  tomto případě abrazivo  (tryskací prostředek).  Jedná  se o 
sypký materiál, který  je charakterizován materiálem, ze kterého  je vyroben, geometrií a velikostí. Důležité 
vlastnosti abraziv jsou čistící účinek, životnost, vliv na životní prostředí a opotřebení stroje a cena [4]. 

2.1.1 Základní materiál 

K experimentu byla použita konstrukční ocel S235JRG2 (11 375.10) válcovaná za tepla, normalizačně žíhaná. 
Chemické složení: Cmax = 0,17%, Pmax = 0,045%, Smax = 0,045%. Mechanické vlastnosti  jsou následující: mez 
pevnosti Rm ≥ 343 MPa, mez kluzu Re  ≥ 235MPa. 

2.1.2 Tryskací prostředky 

Bylo použito 5 druhů tryskacích prostředků, které jsou podrobněji popsány níže: ocelový granulát, ocelová 
drť,  hnědý  korund,  demetalizovaná  ocelářská  tříska  –  DOT,  ceva.  V  případě  ocelového  granulátu  šlo  o 
pravidelný  kulatý  tvar,  zbylé  prostředky  byly  ostrohranné  a  nepravidelné.  Tvar  a  materiál  má  vliv  na 
výslednou stopu (vtisk), kterou abrazivo zanechává na povrchu materiálu. 
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Tab.1 Přehled použitých abraziv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3 Tryskací zařízení 

Experimentální  vzorky  byly  tryskány  na  laboratorním  mechanickém  tryskacím  zařízení  Di‐2.  Základní 
technické parametry tryskacího zařízení jsou: průměr metacího kola 400mm, počet lopatek 5, úhel dopadu 
zrn abraziva 75°, rychlost letu zrna 78,1 m.s‐1, vzdálenost vzorku od metacího kola 200mm. 

Abrazivní  částice  jsou působením  gravitace  přiváděny  ke  kořeni  každé  lopatky,  kde dochází  ke  zrychlení 
částic v určitém směru. Prudké zrychlení částic je způsobeno rotací kola s lopatkami, které je v uzavřeném 
tělese  s malým  otvorem.  Tato metoda  tryskání  díky  využití  odstředivé  síly  spotřebovává  pouze  jednu 
desetinu příkonu, který spotřebovávají tlakovzdušné systémy [5]. 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Na  následujících  snímcích  je  vždy  zachycena  stejná  oblast  vzorku  při  zvětšení  1000x  s  použitím  různých 

Ocelový granulát 

‐  vyroben  z  nadeutektoidní  speciálně  upravené  oceli;  struktura 
jemného  temperovaného  martenzitu,  vykazující  optimální 
odrazovou  pružnost  a  odolnost  proti  únavě materiálu;  chemické 
složení: C = 0,75 ‐ 1,20 %, Mn = 0,60 ‐ 1,10 %, Si = 0,60 ‐ 1,10 %, P = 
max. 0,04%, S = max. 0,04% 

Ocelová ostrohranná drť 
‐  vyrábí  se  drcením  speciálně  tepelně  upravených  zrn  granulátu; 
chemické složení: C = 0,75 ‐ 1,20 %, Mn = 0,60 ‐ 1,10 %, Si = 0,60 ‐
1,10 %, P = max. 0,04%, S = max. 0,04% 

DOT 

- vedlejší produkt při výrobě oceli v U.S.Steel a.s. Košice; chemické 
složení  se může  lišit  v  závislosti na povětrnostních podmínkách  v 
důsledku  odležení  při  skladování  v  haldách;  použitá  tříska  byla  v 
odleželém  stavu  a  tříděná;  chemické  složení:  43,53%  CaO, 
13,5%SiO2,  1,68% Al2O3,  28,15%  Fe2O3,  6,15% MgO,  3,84% MnO, 
0,94% SO3, 1,95% surového železa 

Hnědý korund 

- velmi agresivní a nejtvrdší materiál používaný pro tryskání; výroba 
tavením  bauxitu  (Al2O3)  při  1600°C,  použití  při  čištění  oceli  nebo 
šedé  litiny,  při  zpracování  dřeva  a  plastů,  na  odstranění  koroze, 
zdrsnění povrchu a matování; chemické složení: min. 95,50%.Al2O3, 
max.  1,40%SiO2, max.  0,60%  Fe2O3, max.  0,20%  CaO,  1,5  –  3,0% 
TiO2 

CEVA 
- ostrohranný  nekonvenční  tryskací  prostředek;  chemické  složení:  
85% Al2O3, 1,0%SiO2, 2% CaO, 7% MgO, 3,84% MnO, 2%FeO, 1% 
NiO, 2% V2O5 
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detektorů a režimů snímání. Dopadové energie a druh detektoru je uveden přehledně na každém snímku. 
Při použití detektoru ETD (Everhard Thorney Detector) je za pomocí sekundárních elektronů (SE) zobrazena 
topografie vzorku. TLD detektor pracující v režimu detekce zpětně odražených elektronů  (BSE) zvýrazňuje 
chemický kontrast (kontrast atomového čísla). V případě použití katodové čočky (CL) dochází ke sběru SE i 
BSE signálů. Nedochází však pouze ke skládání obou signálů. Navíc  jsou sbírány elektrony dále od optické 
osy  a  je  tak  získáno  více  informací  o  pozorované  oblasti.  V  důsledku  snížení  dopadové  energie  klesá 
interakční objem, což má zásadní vliv na zobrazení jemných detailů povrchové vrstvy a potlačení hranového 
efektu. 

Jedním z nežádoucích jevů rastrovací elektronové mikroskopie je nabíjení vzorků. K tomu dochází zejména 
na ostrých hranách (tzv. hranový efekt) v důsledku vyšší emise elektronů z těchto míst. Míra nabíjení (tedy 
pohlcování  či  nadměrné  emitování  elektronů)  inkriminované  oblasti  vychází  z  grafu  závislosti  celkového 
výtěžku  elektronů  vyzářených  ze  vzorku  na  energii  primárního  svazku.  Na  tomto  grafu  lze  nalézt 
přinejmenším dvě hodnoty dopadové energie, kdy je poměr dopadajících a emitovaných elektronu roven 1. 
Při tomto poměru dochází k tomu, že počet dopadajích a emitovaných elektonů se vyrovná. [6,7,8] 

3.1.   Porovnání jednotlivých režimů pro zobrazení povrchu vzorků v SEM 

 

Obr.1 Ocelový granulát 

Série  výše  vyobrazených  mikrosnímků  tryskaného  povrchu  demonstruje  výhody  metody  mikroskopie 
pomalými  elektrony,  jako  je  potlačení  hranového  efektu  (výrazný  v  SE  snímku)  a  zvýšení materiálového 
kontrastu oproti standardnímu BSE režimu (snímky pořízené v režimu CL s energií dopadu 3 a 2 keV).  

Vzorek je po otryskání velmi členitý a byl tak problém zaostřit na celou snímanou plochu. V tomto případě 
je potřeba  zvážit,  kterou  část požadujeme nasnímat. Zde  je  stejně  jako na dalších  vzorcích  velmi patrné 
nabíjení, které v módu CL při poklesu dopadové energie na 1keV vymizí.V mikrosnímku pořízeném s energií 
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dopadu primárního svazku 300 eV  lze nejen vidět vymizení nabíjení, ale  i zvýraznění drobných detailů na 
povrchu vzorku, které nejsou v ostatních snímcích vůbec vidět. 

 

Obr.2 Ocelová ostrohranná drť 

 

Obr.3 DOT 
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V případě velkého nabíjení tohoto vzorku dochází k deformacím obrazu a snímek je prakticky nepoužitelný z 
důvodu zakrytí mnoha detailů. Při snížení dopadové energie elektronů pod 2keV se obraz stává ostrým a 
nejlepších výsledků (možno pozorovat nejvíce detailů) dosáhneme mezi 1keV a 300eV. 

 

Obr.4 Hnědý korund 

 

Obr.5 Ceva 
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Zde  je  velmi  kvalitní  snímek  v  režimu  BSE  z  hlediska materiálového  kontrastu.  V  SE  režimu  dochází  k 
hranovému efektu. Ten následně vymizí při použití CL módu. Za optimální režim zobrazení povrchu tohoto 
vzorku lze jednoznačně vybrat režim CL a energii dopadu 500 eV. 

Na poslední sérii je zcela patrný rozdíl mezi SE, BSE snímky a CL režimem. Na SE snímku je zobrazena pouze 
topografie  vzorku. BSE  snímek poskytuje  informaci o materiálovém  kontrastu. Ve  snímcích pořízených  v 
režimu CL lze pozorovat jak kontrast atomového čísla (CL 3 keV), tak zisk extrémní citlivosti na velice jemné 
detaily. Při energiích dopadu svazku pod 1 keV se objevuje extrémní povrchová citlivost, což nám umožňuje 
pozorovat detaily, které jsou v ostatních režimech skryty. Tímto získáme komplexní informaci o vzorku. 

3.2  Srovnání jednotlivých vzorků připravených různými metodami 

Na  následujících  sériích mikrosnímku  jsou  vyobrazeny  povrchy  vzorků  otryskané  pomocí  těchto  abraziv: 
ocelový granulát, ocelová ostrohranná drť, DOT, hnědý korund a CEVA  (řazeno zleva) za použití stejného 
nastavení  mikroskopu  a  stejných  zvětšení.  Energie  dopadu  primárního  svazku  byla  vždy  300  eV.  Tato 
energie byla zvolena z důvodu dosažení vysoké povrchové citlivosti. 

 

Obr. 6 ‐ zvětšení 200x 

 

Obr. 7 ‐ zvětšení 3000x 

 

Obr.8 ‐ zvětšení 10000x 
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4.  ZÁVĚR 

Experimentálně bylo prokázáno, že metoda mikroskopie pomalými elektrony umožňuje pozorovat povrchy 
tryskaných  ocelí  s  mimořádnou  povrchovou  citlivostí.  V  režimu  katodové  čočky  dochází  k  potlačení 
nežádoucích  vlivů  spojených  s  hranovým  efektem  a  nabjením  vzorků,  což  je  u  vzorků  s  takto  členitým 
povrchem při zobrazování v klasickém SEM značně problematické. Pozorování otryskaných povrchů oceli za 
použití  této  nové mikroskopické metody umožnilo  lépe  zobrazit  jejich  povrch  a  získat  další  informace  o 
stavu povrchů po otryskání různými abrazivy.  
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Abstrakt 

Svetová  výroba  žiaruvzdorných  materiálov  klesá,  čo  je  dôsledok  znižovania  merných  nákladov 
v spotrebiteľských  priemyselných  odvetviach  vyvolaných  zvyšovaním  kvality  používaných  žiaruvzdorných 
materiálov a zmenami technológií v spotrebiteľských odvetviach. Na znižovaní merných nákladov sa podieľa 
najmä  výroba  ocele  v dôsledku  zavedenia  nových  druhov  žiaruvzdorných  materiálov  vyšších  akostí,  so 
zlepšenými  termo‐mechanickými vlastnosťami  i zvýšenou odolnosťou proti pôsobeniu  trosiek. Spoločnosť 
RMS  a.s.  Košice  vyrába  a inštaluje  celú  výmurovku  liacej  panvy  z vlastnej  produkcie,  pričom  dosahuje 
konkurenčné životnosti výmuroviek svetových výrobcov žiaromateriálov.  

Kľúčové slová: panva výmurovka, stavivo, opotrebenie 

Abstract 

The  world  production  of  refractory materials  decreases,  what  is  the  cause  of  decreasing  the  costs  in 
consuming  industrial  sections due  to  increasing of  the quality used  refractory materials  and  technology 
changes  in  this  industrial branch.   On  the decreasing of specific costs shares  the steel production mainly 
caused by establishing of new  types of  refractory materials with higher quality, with  improved  thermo‐
mechanical properties and increased resistance to slag. The company RMS a.s. Košice produces and install 
whole lining of steel ladle from own production, whereby it achieves competitive performance of  lining to 
the world refractory materials producers.       

Keywords: steel ladle, lining, brick, wearing    

ÚVOD 

Panvy sú miestom s najvyššou spotrebou, najkratším cyklom ako aj s najvyššími nákladmi na žiaromateriály 
v oceliarskej  výrobnej  linke.  Je  to  ten  oceliarsky  agregát,  kde  sa snaží,  ako  dodávateľ,  preniknúť  každý 
výrobca žiaromateriálov masovej spotreby. 

Nie  zanedbateľným  momentom  ovplyvňujúcim  voľbu  žiaruvzdorných  materiálov,  je  návrh  výmurovky. 
Faktory ako napríklad voľba trvalej výmurovky, použitie  izolačných materiálov, riešenie „goliera“  (lip ring) 
kontrolujúceho  mechanickú  stabilitu  výmurovky  stien,  sú  dôležité  a často  zanedbávané.  Dodržiavanie 
technologickej  disciplíny  výrobcom  ocele,  ako  aj  technický  stav  samotného  výrobného  zariadenia,  je 
mnohokrát  hlavným  faktorom  ovplyvňujúcim  opotrebenie  žiaruvzdorných  materiálov  v panve  a často 
rozhodujúcim spôsobom ovplyvní aj výber použitých materiálov.  
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Okrem zónovania je jedným z faktorov ovplyvňujúcim výber žiaruvzdorných materiálov typ ocele vyrábanej 
v danej prevádzke. Kvalita ocele môže byť negatívne ovplyvnená nesprávnou voľbou žiaromateriálov. Keďže 
kvalita ocele  je pre výrobcu ocele najdôležitejšia, mnohokrát, z hľadiska dodávateľa žiaromateriálu, nie  je 
voľba použitého produktu  ideálna. Výrobcovia ocele oceňujú  žiaromateriály, ktoré  sú buď  inertné, alebo 
také, ktoré pozitívne ovplyvňujú procesy výroby ocele. 

Mechanizmus opotrebenia žiaruvzdorných materiálov  je v rôznych častiach panvy rôzny. Z toho dôvodu  je 
zónovanie výmurovky paniev v súčasnosti úplnou samozrejmosťou ako je vidieť na obr. 1. 

 

 

 

Obr. 1 Náčrt výmurovky oceliarskej panvy 

V podstate  ide  o  tieto  zóny:  trosková  čiara,  nádoba  (barrel),  dno,  dopadová  zóna  na dne  a  niekedy  sa 
zohľadňuje aj dopadová zóna na náprotivnej stene strany, z ktorej sa panva plní. 

1.   TROSKOVÁ ČIARA LIACEJ PANVY. 

V troskovej  čiare  je  žiaruvzdorný  materiál  dlhodobo  vystavený  účinku  roztavených  trosiek,  ktoré  pri 
vysokých  teplotách majú  schopnosť  ho  rozpúšťať  a vnikať  do  jeho  pórov.  Pre  aplikácie  v tejto  zóne  je 
hlavnou  požiadavkou  vysoká  odolnosť  proti  rozpúšťaniu  v troskách.  Túto  požiadavku  najlepšie  spĺňajú 
bázické materiály s vysokým obsahom MgO. V troskovej čiare je použitý materiál KOMAG L 7224 , KOMAG L 
8224 alebo KOMAG L 8224 C (tab.1).  Tieto materiály sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči troskám, čo 
zabezpečuje nízka zdanlivá pórovitosť a nízka zmáčavosť troskou. 

Tab. 1 – Fyzikálne parametre stavív v troskovej čiare. 
Stavivo  OH (kg.m‐3)  ZP (%)  PTL (MPa)  Obsah C (%) 
KOMAG L 7224  min. 2980  max. 5  min. 30  min. 9,5 
KOMAG L 8224  min. 2960  typ. 5  min. 30  min. 9,5 
KOMAG L 8224 ‐ C  typ. 2960  typ. 4  typ. 35  min. 9,5 

Aby  sa  potvrdila  inertnosť  staviva  voči  oceliarenskej  troske  bol  vykonaný  korózny  test  na  teliesku 
s rozmermi   100 x 100 mm  s otvorom Ø 50 mm a dĺžkou otvoru 80 mm.   Test bol vykonaný v oxidačnej 

LEGENDA 
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atmosfére pri teplote 1650°C s dobou pobytu trosky v teliesku 5 hodín. Pre test bola použitá troska ocele 
KOSIL 240 Z s chemickým zložením uvedeným v tab. 2.  

Tab. 2 – Chemická analýza ocele a trosky použitej vykonanie korózneho testu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keďže  sa  koróznym  testom  nepotvrdili    degradačné  účinky  trosky  na  stavivo,  je  stavivo  použivané 
v troskovej  čiare  liacej  panvy.  V tomto  čase  panvy  vykazujú  na  troskovej  čiare  cca  90‐100  liatí,  pričom 
zostatková hrúbka staviva je cca 5‐7 cm v zóne nad bublacím kameňom.  

 

 

 

Obr.2  –  korozny  test  KOMAG  L  7224 
oceliarenskou troskou. 

  Obr. 3 – KOMAG L 7224 – post mortem ‐ šípka 
naznačuje smer testovania prítomnosti fáz. 

Zo vzoriek boli pripravené telieska s rozmermi  55x30 mm pre testovanie na difraktormetri fy. SEIFERT XRD 
30003/PTS  a pomocou databázy PDF2 a  programom AutoQuant boli identifikované jednotlivé fázy. Vzorky 
boli podrobené fázovej analýze rtg metódou a boli testované tak, že bolo zisťované fázové zloženie po 10 
mm. Rtg metódou boli identifikované fázy uvedené v tabuľke č.3.   

Prítomné fázy sú charakterizované vzorcom a teplotou tavenia. Identifikované fázy zodpovedajú očakávanej 
fázovej skladbe pri prevádzkovej teplote  liacej panvy podľa chemickej skladby staviva. Majoritnou zložkou 
staviva je periklas (MgO) a grafit ( C ). Ich množstvo sa smerom od povrchu staviva výrazne nemení. Vznik 
minoritných  fáz monticellitu, merwinitu,  hibonitu  a gehlenitu    je  podmienený  ďalšími  faktormi,  difúziou 
zložiek  trosky  do  objemu  staviva,  náhle  zmeny  teploty  pri  ochladzovaní  a náhreve  panvy.  Z teoretických 
znalostí tvorby fáz, odhliadnúc od rýchlosti chemických reakcií a iných dôležitých faktorov vplývajúcich na 

Chemická analýza ocele číslo tavby 45 758  Chemická analýza trosky, 
číslo tavby 45 758 

C  0,101  Sn  0,0059  FeT  18,51 

Mn  0,477  Zr  0,001  MnO  4,81 

Si  0,001      SiO2  14,22 

P  0,006      Al2O3  1,28 

S  0,0137      CaO  41,89 

Al  0,036      MgO  8,99 

Cu  0,04      P2O5  0,72 

Ni  0,016      S  0,04 

Cr  0,017      Bazicita  3,40 
As  0,006         
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fázové premeny  je možné zistiť, či prebieha difúzia materiálu z trosky do staviva alebo fázové premeny sa 
dejú len medzi fázami staviva. 

Tab. 3 ‐  Fázové zloženia vzorky KOMAG L 7224 post mortem.  
KOMAG L 7224 

Vz.č.1 

Vzdialenosť od povrchu 

[mm] 
  0  10  20  30  40  46 

Vzorec fázy  Názov fázy  Obsah  [%] 
MgO  

Tt = 2852°C 
Periklas  70,6  68,8  61,7  70,2  63,9  67,6 

C  
Tt=3652°C 

Grafit  16,9  23,8  27,2  21,4  25,7  19,9 

MgO.Al2O3 

Tt = 2135°C 
Spinel  10,6  2,6  0,7  ‐  1,4  5,6 

CaO.MgO.SiO2 

Tt = 1454°C 
Monticellit  1,4  ‐  0,4  0,4  ‐  0,8 

3CaO.MgO.2SiO2  

Tt = 1580°C 
Mervinit  0,5  2,7  6,6  5,8  5,3  3,5 

CaO.6Al2O3  

Tt = 1860°C 
Hibonit  ‐  2,1  3,3  2,2  2,4  1,0 

2CaO.Al2O3.SiO2  

Tt = 1388°C 
Gehlenit  ‐  ‐  ‐  ‐  1,1  1,1 

2.   STENA LIACEJ PANVY 

Pre  stenu  (barrel),  v ktorej  je  žiaromateriál  dlhodobo  v styku  s roztaveným  kovom,  opotrebenie  nastáva 
hlavne  v dôsledku  tvorby  trhlín  a olupovania.  Korózia  rozpúšťaním  v troske  nie  je  natoľko  kritická  ako 
prenikanie  trosky  do  pórov  a následné  zhutnenie  penetrovanej  vrstvy,  čo  vedie  k odlupovaniu  hrubých 
vrstiev výmurovky –  „structural  spalling“. V tejto  zóne  sa  s úspechom používajú materiály na báze Al2O3‐
MgO‐C, ALKO 80 AMC‐S a ALKO 80AMC‐D, ich alternatívou sú stavivá ALKO 80 AMC‐SE a ALKO 70 AMC‐M, 
ktoré  sa  vyznačujú  vysokou  odolnosťou  voči  praskaniu  a spallingu,  ich  fyzikálno‐chemické  parametre  sú 
uvedené v tab. 4. 

Tab. 4 – Fyzikálne parametre stavív v stene liacej panvy. 

Stavivo  OH      (kg.m‐3)  ZP      (%)  PTL 
(MPa) 

Obsah C 
(%) 

Obsah Al2O3 
(%) 

Obsah MgO 
(%) 

ALKO 80 AMC‐D  min. 3150  max. 8  typ. 60  min. 5  min. 75  min. 12 

ALKO 80 AMC‐S  min. 2960  max. 8  typ. 50  min. 5  min. 78  min. 6,5 

ALKO 80 AMC‐SE  min. 2920  typ. 8,5  typ. 60  typ. 5  Min. 71  Min. 5,5 

ALKO 70 AMC‐M  typ. 2700  typ. 9  typ 35  typ. 5  typ. 65  Typ. 8 

Výsledky koróznych testov, potvrdzujú  inertnosť staviva tak voči oceli ako aj oceliarenskej troske. Korózny 
test bol uskutočnený na téglikoch s rozmermi 100x100 mm s otvorom 50x50 mm, pričom bola pozorovaná 
minimálna  penetrácia  trosky  do  objemu  staviva.  Stavivo  ALKO  70  AMC‐M  vykazovalo  minimálne 
opotrebenie a cca 10% penetráciu z celkovej plochy staviva bočného rezu.  
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Obr. 4 – korózny  test ALKO 80 
AMC‐SE troska bohatá na Si. 

Obr. 5 – korózny  test ALKO 80 
AMC‐S  troskou  bežných  typov 
ocelí. 

Obr. 6 – korózny  test ALKO 70 
AMC‐M troskou. 

V prevádzke oceliarne vykazovalo stavivo ALKO 70 AMC‐M porovnateľné opotrebenie ako u bežných typoch 
stavív AMC, v zóne  liatia ocele boli  zostatkové hrúbky  cca 5  cm v miestach menšieho namáhania 13  cm. 
Celková životnosť pracovnej výmurovky liacej panvy bola 191 liatí.      

U stavív ALKO 80AMC‐S a ALKO 80 AMC‐D po koróznom  teste nebola pozorovaná žiadna  interakcia ocele 
a trosky  do  objemu  staviva.  Staviva  sú  používané  ako  pracovné  výmurovky  liacich  paniev  a dosahujú 
životnosti na úrovni 180‐190 tavieb.     

3.   DNO LIACEJ PANVY 

Rovnaké podmienky platia aj pre časť dna, mimo dopadovej zóny a niektorých miest ako napríklad okolie 
výtokového kameňa, či priedušných tvárnic. 

V impaktných  zónach  sú  žiaromateriály vystavené  termálnym  šokom a  intenzívnym abrazívnym vplyvom. 
Žiaromateriály  musia  mať  vysokú  odolnosť  proti  mechanickému  pôsobeniu  a  tepelnému  šoku.  Týmto 
podmienkam  dobre  vyhovujú  produkty  obsahujúce  uhlík,  a  tiež  korundovo‐spinelové  žiaruvzdorné 
materiály, záleží však  na povahe trosky po odsírení, hlavne na jej bazicite. 

KOFOND  LCS,  KOFOND  FT  SP  25  sú  žiarobetóny  s obsahom  syntetického  spinelu  určené  ako  pracovné 
výmurovky dna  liacej panvy. KOFOND LCS‐L  je žiarobetón  s obsahom  syntetického  spinelu a je určený na 
golier liacej panvy. Tieto materiály sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči bázickým troskám a oceliam a ich 
fyzikálno‐chemické parametre sú uvedené v tab. č. 5.    

Tab. 5 – Fyzikálne parametre stavív v stene liacej panvy. 
Stavivo  PTL110°C 

(MPa) 
PTL1550°C 
(MPa)  TDZ (%)  Obsah 

Al2O3 (%) 
Obsah MgO 

(%) 
Obsah CaO 

(%) 
KOFOND FT SP 25  40  150  0,1  89  6  1,5 
KOFOND LCS  70  120  0,6  93  5  1,5 
KOFND LCS‐L  50  100  ‐0,3  93  3  1,4 

Uvedené  fyzikálno‐chemické  parametre  zabezpečujú  bezchybné  prevádzkovanie  v liacej  panve.  Majú 
schopnosť vytvárať na povrchu žiarobetónu  nepriepustnú vrstvu hutnej štruktúry, ktorá bráni rozpúšťaniu 
žiarobetónu v tekutom kove.  

4. ZÁVER  

Životnosti  oceliarenských  paniev  sa  pohybujú  na  úrovni  190‐200  tavieb. Na  životnosť  stavív majú  vplyv 
prevádzkové  podmienky  ako  je bazicita  a chemické  zloženie  trosky,  teplota odpichu, dĺžka pobytu ocele 
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v panve a podmienky spracovania ocele na MPO, cyklovanie paniev. Spoločnosť RMS a.s.  je dodávateľom 
komplexných  služieb,  čo  sa  týka  opráv  výmuroviek    hutníckých  agregátov.  Výrobky  spoločnosti  majú 
dlhoročnú tradíciu. 
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PROBLEMATIKA VÝVOJE A APLIKACÍ NOVÝCH ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ V HUTNICTVÍ 

Miroslav KOTOUČEK1, Lukáš TVRDÍK1, Karel LANG1, Pavel KOVÁŘ1, Lenka NEVŘIVOVÁ2,  
František ŠOUKAL3 

1) P‐D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, kotoucek@mslz.cz 
2) VUT FAST, Ústav THD, Veveří 95, 662 37 Brno, nevrivova.l@fce.vutbr.cz 

3) UT FCH, Ústav chemie materiálů, Purkyňova 464/118 612 00 Brno, soukal@fch.vutbr.cz 

Abstrakt 

Realizace a provedení  žárovzdorných vyzdívek v oboru hutnictví vždy byl a doposud  je  jedním  z hlavních 
odbytišť výrobků P‐D Refractories CZ a.s. V posledních 20  letech se u výrobců žáromateriálů projevil silný 
trend  postupného  rozšiřování  a  transformace  výrobního  programu  i  do  jiných  spotřebitelských  oblastí  z 
důvodu  změn  v  technologiích  a  postupného  snižování  spotřeby  žáromateriálů  v hutnictví,  které  bývalo 
největším tržním segmentem.  

Protože se neustále vyvíjí agregáty a většinou se stoupajícími výkonovými a kvalitativními parametry rostou 
i nároky na  žáromateriál nebo dochází  i k  jeho  zásadní  změně,  jsou  stále vyvíjeny materiály vhodné pro 
instalaci v tomto oboru.  

Jedná  se  zejména  o  výrobky  dinasové  hutné,  kde  došlo  k výrazným  kvalitativním  pokrokům  zejména 
v důsledku cíleného snižování pórovitosti. Míra hutnosti materiálu je jedním z určujících faktorů ovlivňující 
odolnost  dinasového  materiálu.  Hutný  materiál  lépe  odolává  difúzi  agresivních  složek  z  atmosféry 
průmyslových  pecí  a  má  zvýšenou  tepelnou  vodivost  a  odolnost  vůči  abrazi,  což  jsou  charakteristiky 
materiálu požadované zejména koksárenským průmyslem.  

Dále pak výrobky izolační, kde byly zavedeny dinasové materiály vyráběné bez použití vyhořívajících přísad. 
V neposlední  řadě  se  stále  zdokonalují  i  hlinitokřemičité  izolační  žáromateriály,  kde  je  nutné  zmínit 
možnosti  technologie  výroby  litím  ze  samotekoucích  hmot.  Tato  technologie  umožňuje  výrobu  složitých 
tvarů a velkorozměrových kusů při dosažení velmi dobrých  fyzikálně mechanických parametrů s možností 
individuálního  „nastavení“  žárových  vlastností  a  objemové  hmotnosti.  Příspěvek  se  věnuje  zejména 
problematice žáromateriálů s uplatněním inovativních technologických přístupů k  zavedeným výrobkům.    

Klíčová slova: hutnictví, žáruvzdorná keramika, izolace, dinas, vývoj 

1. ÚVOD 

Technický  rozvoj  je  trvalý  proces,  bez  kterého  nelze  obstát  a  všechny moderní  (globální)  firmy  se  snaží 
v mateřských zemích posilovat vývoj kvalitních materiálů. Primárním  trendem ve spotřebě žárovzdorných 
materiálů je trvalá a nezastavitelná stagnace až pokles spotřeby. Proto bez vývoje a rychlých aplikací nelze 
obstát. 

Hlavní  strategické  cíle  jsou orientovány na  výzkum  a  vývoj nových  vysoce  jakostních druhů netvarových 
žárovzdorných  materiálů,  zdokonalení  procesů  při  opravách  vyzdívek  za  tepla,  použití  nových  surovin 
(přírodních  i syntetických) pro výrobu nových kompozitních materiálů, studium mikrostruktury výrobků za 
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účelem zvýšení jejich užitných vlastností, vývoj kompozitních materiálů pro nejnáročnější podmínky použití 
(velmi vysoké teploty, abraze, chemické koroze, teplotní šoky apod.), vývoj nových technologií na zhotovení 
žárobetonových prefabrikátů,  zdokonalení výrobních procesů při výrobě  tvárnic  za účelem  zlepšení  jejich 
jakostních parametrů.  

Hlavním trendem je dnes úspora ve všech oblastech proto je nutno se řídit heslem „Zdroje jsou limitovány, 
ale kreativita nikoliv“. 

2. PODMÍNKY PRO VÝVOJ 

Kvantifikace  vlivů  pro  úspěšný  vývoj  v  jednotlivých  firmách  je  v  podstatě  nemožná.  Jako  hlavní  faktory 
ovlivňující možnosti lze spatřovat především v následujících skutečnostech: 
• historické aspekty 
• lokalizace firmy 
• surovinové zdroje 
• technologické vybavení 
• strategická orientace 

Mimo uvedené hlavní faktory se však uplatňují i další vlivy, z nichž některé mohou mít někdy i určující roli. 
Jsou to např.: 
• personální kvalita managementu a vývoje 
• zařazení do nadnárodního koncernu 
• úroveň marketingu 
• kvalita a rozsah vývojových pracovišť 
• spolupráce s vývojovými organizacemi 

Vývoj  je  především  ovlivňován  změnami  technologie  u  uživatelů,  proto  je  také  velký  důraz  kladen  na 
instalační techniky, a to především u netvarových materiálů, které jsou používány ve stále větší míře, neboť 
zde je prostor pro technické změny. Perspektivy dalšího vývoje lze spatřovat především v těchto oblastech: 

• optimalizace  při  řízení  technologických  procesů  (a  nejen  v keramickém  průmyslu  –  i  u  uživatelů) 
přinese  stabilnější  výrobu  a  bude  možno  jednotlivé  výrobky  (jakostní  typy)  aplikovat  v tvrdších 
podmínkách  než  doposud.  To  znamená  použití  žáromateriálů  bude  s menší  rezervou  než  je  tomu 
doposud. Zlepšení technického vybavení u výrobců žáromateriálů umožňuje nejen vyrábět kvalitněji, 
ale také například lisovat složitější výrobky, které dříve byly vyráběny s malou produktivitou. To jsou 
například tvarovky s velmi rozdílnými lisovacími výškami, s mimořádně tenkými stěnami a podobně. 

• nutnost konkurovat levnějším výrobkům povede ke snižování nákladů na výrobu žáromateriálů. Zde 
to  představuje  především  automatizaci  případně  robotizaci  (toto  znamená  především  snižování 
mzdových nákladů) při výrobě  žáromateriálů. Nezanedbatelné  jsou energetické náklady především 
na výpal surovin a především hotových výrobků. Zde je cesta v optimalizaci pálícího režimu (moderní 
pecní  agregáty mají  výrazně  nižší  spotřeby  energií    na  výpal  a  dokáží  pracovat  s lepším  rozložení 
tepelného pole), ale i v optimalizaci surovinového složení a možnosti snížení teploty výpalu, případně 
zkrácení pálícího cyklu 

• zavedení  nových  surovin  a  využívání moderních  technologických  poznatků  při  výrobě  stávajících 
jakostí.  Jako  příkladu  lze  uvést  využití  nových  typů  plastifikátorů  a  jejich  zavádění  pro  nové, 
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kvalitativně vyšší výrobky nebo výrazně stabilnější výrobní parametry. Vysokou perspektivu  lze také 
najít  v aplikacích  technologií  sol‐gel pro  vytváření unikátních  struktur, a  to  jak  velmi hutných  tak  i 
speciálních pórových struktur například za použití grafitu. Dalším oborem, který přináší neustále nové 
podněty,  je  zpracování Al2O3  na  speciální  hydratovatelné  nebo  koloidní  formy.  Pro  výrobu  vysoce 
jakostních  materiálů  se  nelze  obejít  bez  kombinace  těchto  různých  „vylepšení“  stávajících 
technologií.  

• výrobková  specializace  umožňuje  výrobu  žáromateriálů  na míru  pro  konkrétní  podmínky.  Dalším 
krokem kupředu mohou být především kompozitní materiály. Při jejich uplatnění se nabízejí možnosti 
vyšší efektivity instalace a využití při provozu. 

Spotřeba žáromateriálů v hutnictví železa představuje cca 60 % veškerých spotřeb. Realizuje se na vysokých 
pecích,  jejich  ohřívačích  větru  a  dalších  příslušenstvích,  koksárenské  baterie,  ve  vyzdívkách  pánví  a 
pojízdných mísičů pro přepravu surového železa, v konvertorech, elektrických obloukových pecích a dalších 
ocelářských výrobních agregátech, ve vyzdívkách rafinačních pánví a mezipánví ZPO,  jakož  i ve vyzdívkách 
ohřívacích pecí navazujících provozů zpracování oceli a mnoha dalších tepelných zařízení.  

Různí  výrobci mají  přirozeně  rozdílnou  strukturu  odběratelů,  ale  lze  konstatovat,  že  většina  výrobců  ve 
světě  je  lokalizována do míst  s hutní produkcí  (zde  je  vazba  cca 80 % na hutě)  a ostatní  jsou  vázáni na 
surovinovou lokalitu – jak je tomu v případě závodu ve Velkých Opatovicích, kde je vazba na dnes již téměř 
vyčerpané ložisko. 

3. VÝVOJ A APLIKACE HUTNÉHO DINASU 

Dinas  patří  bezesporu  k jednomu  z tradičních  žárovzdorných  materiálů  používaných  v celé  řadě 
průmyslových odvětví. Ačkoliv existuje v současnosti množství nových materiálů, které  svými vlastnostmi 
překonávají  tradiční  dinas,  jeho  místo  je  stále  v mnoha  aplikacích  nezastupitelné  především  pro  jeho 
specifické  vlastnosti  a  příznivou  cenu.  Dinasové  kameny  jsou  často  v provozních  podmínkách  extrémně 
tepelně  zatěžované, mechanicky  namáhané  a mnohdy  vystavené  působení  agresivních  činidel. Na  jejich 
kvalitu  jsou  tedy  kladeny  vysoké  požadavky. V hutnickém  průmyslu  lze  rozdělit  použití  dinasu  z hlediska 
aplikace do dvou základních kategorií. V prvním případě se jedná o materiál určený pro zdivo koksárenské 
baterie,  v druhém  případě  se  dinas  používá  pro  vyzdívky  kopule  a  horní  partie  ohřivače  vysokopecního 
větru. Koksárenská baterie představuje největší komplex žárovzdorného materiálu v hutnickém průmyslu. 
Na stavbu takového agregátu se spotřebuje i několik desítek tisíc tun žárovzdorných výrobků čítajících i více 
než  1000  tvarů.  Okolo  60 %  veškerého  zdiva  přitom  představují  dinasové  tvarovky,  které  v provozních 
podmínkách  rozhodujících  částí baterie vykazují vysokou chemickou odolnost a mají pro ně  i odpovídající 
termomechanické vlastnosti.  

Ohřívače větru slouží k ohřevu vzduchu, respektive vysokopecního větru. Provozní teplota se pohybuje od 
1000°C  –  1300°C  v  závislosti  na  uspořádání  ohřívače  a  na místě.  Díky  objemové  stálosti  dinasu,  v této 
teplotní oblasti, je proto využíván na nejvíce teplotně exponované vyzdívky tohoto agregátu. 

Topnými stěnami koksovacích pecí se převádí teplo z topných kanálků do koksovací komory na koksovanou 
uhelnou  vsázku. Výplňové  zdivo ohřívače  větru  slouží  jako  teplosměná  vyzdívka  k ohřevu  vzduchu,  který 
dále pokračuje k výfučnám vysoké pece.  Z této funkce vyplývá požadavek vysoké tepelné vodivosti dinasu 
pro vyzdívku.  Je  známo,  že  tepelná vodivost dinasu  je  závislá na  stupni  zhutnění,  respektive na hodnotě 
zdánlivé pórovitosti vypáleného materiálu. 
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Protože  dinas  se  zdánlivou 
pórovitostí  nižší  než  20 %  lze  již 
obtížně  vyrobit  stávajícím 
technologickým  postupem,  byly 
hledány a testovány nové vhodnější 
postupy výroby a nové typy surovin, 
s jejichž  pomocí  by  bylo  možné 
dosáhnout  podstatně  vyššího 
stupně zhutnění.  

 

Obr.  1  Výsledky měření  součinitele 
tepelné  vodivosti  dinasu  metodou 
topného  drátu  dle  normy  ČSN  EN 
993‐15. 

Dále  byla  provedena  optimalizace 
křivky  zrnitosti  pracovní  směsi,  neboť  jednou  z podmínek  pro  dosažení  nízké  pórovitosti  vypáleného 
materiálu je dosažení nízké pórovitosti již v syrovém stavu. Při tom bylo např. zjištěno, že granulometrické 
složení  hmoty  v submikronové  oblasti  je  možné  účinně  ovlivňovat  použitím  křemičitých  úletů,  jejichž 
velikost  částic  se pohybuje mezi 0,1‐0,2  μm. Velmi pozitivních výsledků bylo  též dosaženo  se  zavedením 
průmyslových plastifikátorů na bázi polykarboxylátetherů. Tato přísada obsahuje kromě hlavního  řetězce 
molekul  celou  řadu  řetězců bočních a právě  tyto boční  řetězce  zajišťují  ztekucující účinek a prodloužený 
dispergační efekt s redukcí dávkované záměsové vody. 

Na základě těchto poznatků byl vyroben nový typ dinasu s hutnou kompaktní strukturou vykazující výrazně 
lepší tepelné vlastnosti v porovnání s běžně vyráběným a dodávaným dinasem. S použitím nového hutného 
dinasu  v topných  stěnách  koksárenské  baterie  je  možné  předpokládat  zkrácení  koksovacích  časů.  Při 
aplikaci  v   ohřívači  větru, díky  vyšší  tepelné  vodivosti, bude  zřejmě docházet  k intenzivnějšímu přestupu 
tepla  přes  teplosměnou  vyzdívku  do  ohřívaného  média.  V obou  posuzovaných  aplikacích  je  možné 
předpovídat zvýšení, v dnešních časech tak vzývané, produktivity výroby. 

4. VÝVOJ A APLIKACE MULLITU 

Mullitové  žáromateriály  vykazují  vysokou  rozměrovou  stálost  v žáru.  Z oblasti  hlitokřemičitých 
žáromateriálů  při  teplotách  nad  1400°C  mají  nejvyšší  pevnosti  v ohybu  a  minimální  tečení  v žáru  (při 
1500°C, 0 – 25 hodin –  tečení do  ‐0,3%). V hutnictví  se aplikují mullitové  tvarovky v konstrukci vysokých 
pecí.  Další  významným  odběratelem  mullitových  tvarovek  je  sklářský  průmysl,  kde  se  hutné  tvarovky 
s pórovitostí do 16% používají pro konstrukci sklářské klenby. 

Standardní  jakostní  známky  vyráběné P‐D Refractories CZ a.s.  jsou  kvality A70ME  vyráběné  lisováním  ze 
zavlhlé drolenky na bázi elektrotaveného mullitu a  jakostní  známka A70MF vyráběná  technologií  litím  ze 
ztekucené  žárobetonové  směsi.  Rozdíl  v těchto  technologiích  výroby  je  ve složení  keramické matrice  a 
způsobu  vytváření.  Keramická  matrice  u  vysokotlakých  lisovaných  kamenů  kvality  A70ME  je  tvořená 
žárovzdorným  jílem  a  reaktivním,  u  litých  materiálů  je  poskládaná  z různých  typů  reaktivních  Al2O3 

s přídavkem mikrosiliky. 
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Struktura litých materiálů A75MF je homogennější, hutnější s vyššími pevnostmi nejen za studena, ale i při 
působení vysokých teplot. Materiál A70ME/P je vyrobený na základě stejné receptury, jako materiál A70ME 
a  s přídavkem  1  %  plastifikátoru  Glenium  ACE  40.  Takto  byla  dosažená  hutnější mikrostruktura  s nižší 

zdánlivou  pórovitostí  o  1  %  a 
pevnost  v tlaku  a  pevnosti 
v ohybu  za zvýšených  teplot  jsou 
taktéž  nepatrně  vyšší.  Zvýšení 
pevností  v ohybu  za  zvýšených 
teplot  u  žáromateriálů 
vyráběných  vysokotlakým 
lisováním  bylo  dosaženo  u 
materiálu  A75MG,  který  byl 
původně  vyvinutý  pro  sklářský 
průmysl.  U  materiálu  A75MEG 
vychází  také  minimální  tečení 
v žáru  při  teplotách  1500°C,  Z  0‐
25 hodin  ‐0,290 %, Z05‐25 hodin ‐
0,098%. 

Obr. 2 Pevnost v ohybu za zvýšených teplot u mullitových žáromateriálů 

Dalšími  aplikacemi  mullitových  žáromateriálů  jsou  pálicí  pomůcky.  Pro  zvýšení  odolností  proti  náhlým 
změnám  teplot  se  používá  přídavek  jiného  materiálu 
(ostřiva)  s jinou  teplotní  roztažností  jako  je  například 
korund, u kterého vznikají při ochlazení prasklinky díky 
rozdílné  teplotní  roztažnosti.  Přítomnost  prasklin 
relaxuje  napětí  a  zamezuje  další  šíření  trhlin  při  náhlé 
změně  teploty u pálících pomůcek. Na obr. 3  je snímek 
z elektronové  rastrovací mikroskopie,  kde  uprostřed  je 
zrno  sintrovaného  korundového  ostřiva  obklopené 
mulitovou keramickou matricí. 

 

Obr. 3 Snímek z elektronové rastrovací mikroskopie, mullito‐korundové pálící pomůcky, zvětšení 50x 

5. APLIKACE IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ  

Tepelně  izolační  materiály  se  používají  jako  druhá,  případně  i  první  vrstva  vyzdívky  vysokoteplotních 
agregátů za účelem snížení tepelných ztrát. U těchto materiálů hrají svou úlohu tepelná vodivost a tepelná 
kapacita.  Nízká  tepelná  vodivost  a  vysoká  pórovitost  mají  za  následek  nízkou  mechanickou  pevnost, 
vysokou  plynopropustnost  a  nízkou  odolnost  proti  korozi.  Tepelná  vodivost  nezávisí  pouze  na  celkové 
pórovitosti materiálu,  ale  také  na  velikosti  a  tvaru  pórů,  struktuře materiálu  a mineralogickém  složení. 
V závislosti na teplotě mají na velikost tepelného toku vliv další faktory: vodivost pevné fáze, plynné fáze a 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

0 500 1000 1500

Teplota (°C)

PO
H

 (M
Pa

) A70ME
A70ME/P
A75MEG
A75MF



4. ‐ 5. 4. 2013, Karlova Studánka 

 
 

158 

radiace. Důležité  je, aby velikost pórů nebyla větší než 1 mm. Odolnost proti  teplotním šokům u  lehkých 
konstrukčních materiálů má velký vliv na způsob aplikace.  

Existuje několik metod, kterými  se  lze vytvořit pórovou  strukturu v  tepelně  izolačních materiálech.  Je  to 
např.  použití  vyhořívajících  přísad,  napěňování,  foukání  a  vnášení  plynů  následujícími  procesy:  použití 
zplyňujících kapalin či pevných látek, použití vláken nebo přírodních či umělých zlehčujících přísad.  

Výše  uvedené  odstavce  lze  shrnout  takto:  součástí  každé  vyzdívky  pecního  agregátu  je  jedna  nebo  více 
vrstev  isolačních žáromateriálů. Proto každý výrobce žárovzdorných materiálů se snaží dodávat  jak hutné 
výrobky,  tak  i  isolační.  Se  vzrůstající  snahou  provozovatelů  pecních  agregátů  o  snižování  energetické 
náročnosti jejich provozů roste potřeba produkovat isolační materiály se stále nižší objemovou hmotností a 
lepšími tepelně isolačními vlastnostmi. 

Lehčené  žárovzdorné materiály  jsou  žárovzdorné  výrobky  s  celkovou  pórovitostí  nad  45 %  a  klasifikační 
teplotou alespoň 800  °C definovanou  teplotou, při  které  smrštění materiálu nepřesáhne 2 %. Z hlediska 
chemického  složení  jsou  lehčené  žáromateriály  klasifikovány  jako  hlinitokřemičité,  křemičité,  zirkoniové 
případně korundové.  

Nejběžnější  a  nejdůležitější  skupinou  jsou  hlinitokřemičité  (šamotové  a mullitové).  Pro  jejich  výrobu  se 
používají suroviny na bázi Al2O3, SiO2. Vedle jemnozrnných surovin se také používají suroviny hrubozrnné a 
pórovité např.  lehčené šamotové materiály a duté kuličky z korundu nebo mullitu. Dobře  je znám proces 
vyhořívání  a  je  poměrně  často  používán  při  výrobě  lehčených  žárovzdorných  cihel.  Jako  vyhořívající 
materiály  se  používají  piliny,  černouhelný  koks,  prach  z  hnědého  uhlí,  jemný  odpad  z výroby  celulózy  a 
papíru. Požadovány  jsou vyhořívající materiály s nízkým obsahem popela, aby nedocházelo ke zhoršování 
žárových vlastností. 

Důležitými  charakteristikami  pro  isolační materiály  je  součinitel  tepelné  vodivosti  [λ],  který  vypovídá  o 
isolačních  schopnostech  materiálu,  a  dále  objemová  hmotnost  [OH].  Zásadní  je  hledisko  hodnocení  z 
pohledu klasifikačních norem, kde lze používat normy ASTM C 155‐88, ISO 2245, ČSN EN 1094‐2.  

6. ISOLAČNÍ MATERIÁLY VYRÁBĚNÉ LITÍM ZE SAMOTEKOUCÍCH HMOT 

Zajímavým  produktem,  u  kterého  bylo  dosaženo  značného  technologického  pokroku  jsou  materiály 
vyráběné  litím  ze  samotekoucích  žárobetonových  směsí  s použitím  lehčených ostřiv a přídavku pěny pro 
další  snížení  objemové  hmotnosti.  Materiálově  se  může  jednat  o  různé  druhy  izolačních  materiálů  s 
teplotou použití od 1000°C až do 1650°C. Tyto výrobky mají hlavní odbytiště ve sklářském průmyslu je však 
možné  tyto materiály dodávat  také například pro vyzdívky pecí na žíhání nerezové oceli, kde se uplatňují 
materiály na bázi kuličkového korundu. Stejně tak je možné uvažovat s použitím při zpracování hliníku. 

Zejména  je  třeba  vyzdvihnout  možnosti  uplatnění  tam,  kde  je  v konstrukci  vysokoteplotního  agregátu 
zapotřebí  užití  složitého  tvaru,  případně  velkorozměrového  formátu  (tedy  v případech  kdy  není možné 
realizovat produkci strojním lisováním).   ¨ 

Technické  parametry  materiálů  vyráběných  technologií  litím  ze  samotekoucích  hmot  jsou  uvedeny  v 
tabulce  (tab. 1). Mimo  tyto materiály, které  jsou určeny primárně pro výrobu monolitických prefabrikátů 
(dodávány  jsou  jako  tvarovky  tepelně  zpracované  pro  přímé  použití)  je  možné  použití  lehčených 
žárobetonových směsí dodávaných v zrněné podobě. 
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Obr. 4 Ukázky složitých tvarů isolačních výrobků 

Tab.1 Parametry materiálů vyráběných litím ze samotekoucích hmot 

Vývoj  nových  isolačních 
výrobků  vyráběných 
litím  se  posouvá  stále 
kupředu a je zde možné 
v blízké  budoucnosti 
počítat  se  zavedením 
výrobků  s nižší 
objemovou  hmotností, 
případně  s výrobou 
jakostních  známek 
postavených  na  míru 

dané aplikaci stejně jako například s litým isolačním dinasem.  

7. PROBLÉMOVÉ OBLASTI VÝVOJE A APLIKAČNÍCH ZKUŠENOSTÍ  

S rostoucími  nároky  průmyslu  dochází  k neustálému  vývoji  a  výzkumu  v oblasti  hutných  i  isolačních 
žárovzdorných materiálů.  Důležitá  je  především  garance  stabilních  vlastností,  jako  je  chemická  čistota, 
stabilita v žáru, dané fyzikálně mechanické vlastnosti, definovaná mikropórovitost apod. Při vývoji a návrhu 
nových nebo  inovovaných materiálů  je nutné  též  zohlednit požadavek  zákazníka na minimalizaci nárůstu 
ceny  těchto  materiálů.  Velmi  komplikovaná  situace  nastává  též  při  požadavku  na  nový  materiál  bez 
možnosti  odzkoušení  v provozních  podmínkách,  v těchto  případech  i  při  vynikajících  výsledcích  všech 
myslitelných  laboratorních  testů  nemusí  provozovatel  být  s chováním  materiálu  spokojen,  ale  to  bývá 
zapříčiněno  převážně  nedostatkem  komunikace mezi  odběratelem  a  dodavatelem,  případně  neznalostí 
specifických  vlastností  nebo  podmínek.  Zásadní  skutečností  v takovýchto  případech  je  zpětná  vazba  na 
výrobce  žárovzdorného materiálu  a  snaha  vyřešit  nastalé  problémy.  Je  třeba  si  uvědomit,  že  není  zcela 
možné  připravit  kvalitnější  materiál  bez  znalosti  provozních  podmínek,  při  kterých  by  měla  vyzdívka 
z tohoto  materiálu  pracovat.  Co  nejvíce  informací  získaných  při  primárním  výzkumu  a  vývoji  nových 
materiálů  je možné získat, tím méně sekundárních úprav při řešení nepředvídaných problému s vyzdívkou 
v provozních podmínkách.  

    A 50‐10 FL  A 50‐12 FL  A 90 FLK 
Objemová hmotnost  kg/m3 1000  1200  1350 
Zdánlivá pórovitost  %  60  53  60 
Pevnost v tlaku  MPa  10  15  10 
Pevnost v ohybu (25°C)  MPa  3  5   
Pevnost v ohybu (1000°C)  MPa  6  10   
Al2O3  %  52  50  89 
Fe2O3  %  1,0  <1,0  0,2 
SiO2  %  43  44  9,5 
CaO  %  1,5  1,5   
Trvalé délkové změny (1400°C/12h)  %  ‐0,6  ‐0,5   
Klasifikační teplota  °C  1400  1400  >1650 
Maximální teplota použití  ºC  1400  1400  >1650 
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Přirozeně  je  nutno  vycházet  ze  základního  atributu  společného  zájmu  o  dosažení  úspěšného  řešení, 
kterému nejvíce pomáhají provozní znalosti odběratelů a odborná kvalifikace dodavatele. Postoje že nikdo 
nechce dělat tzv. zkušebního králíka,  je  jen výmluva. Proto velmi důležitý (někdy  i zásadní)  je  i personální 
faktor. Instalace nových produktů musí přinášet efekty jak u výrobce žáromateriálů (vyšší cena nebo profit) 
tak u  jejich  spotřebitelů  (delší  životnost nebo  vyšší  efektivita  výroby).  Proto hutnické  firmy,  které  chtějí 
profitovat,  trvale  spolupracují  s dodavateli  žáromateriálů.  Součástí  vývoje  je  také  spolupráce  s  vysokými 
školami a  jejích potencionální  rozvoj. Nezanedbatelné  jsou  i  celospolečenské efekty  vývoje a aplikačních 
činností, protože vývoj nových žáromateriálů je jedna z činností, která zabezpečuje trvalý a efektivní rozvoj 
odvětví hutní a keramické výroby. V případě  stagnace dochází k omezování výroby, následně k uzavírání 
provozů, k nárůstu nezaměstnanosti a ke zvyšování výdajů státu v oblasti sociálních dávek včetně zvyšování 
daňové  zátěže.  Nákup  relativně  levných  žáromateriálů  z  Asie  je  cesta  k  okamžitým  efektům,  ale 
jednoznačně vede k poklesu celé národní ekonomiky. 

ZÁVĚR 

Jedním  z  důležitých  požadavků  doby  je  tzv.  orientace  na  zákazníka,  kdy  jsou  vyvíjeny  materiály 
připravované přesně na požadavky  zákazníka. Problematika  vývoje a aplikací  žárovzdorných materiálů  je 
diametrálně rozdílná v podmínkách kdy je výrobna žáromateriálů lokalizována přímo v hutní výrobě a není 
problém  získávat  zpětné  informace a  reagovat pružně na požadavky  zákazníka.  Je uvedeno několik  typů 
výrobků,  které dávají nový prostor pro  spolupráci  a potenciální  efekty  v hutní  výrobě  a  tím  i  ve  výrobě 
žárovzdorných  materiálů.  Z  uvedených  faktů  je  zřejmé,  že  problematika  vývoje  nových  žárovzdorných 
materiálů úzce souvisí také s možnostmi aplikací u zákazníka, s nalezením vhodných partnerů (nejen firem, 
ale i konkrétních osob) a je potenciálně velmi důležitá pro budoucnost celého odvětví. 
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Abstract 

The  refractory wall  of  a  steel  plant mixer  furnace  becomes worn  out  under  the  erosion  and  corrosion 
influence of molten pig iron and slag. As the lining becomes thinner the heat losses of the mixer increase. 
The  unexpected  holes  of  the  unevenly  thinned  refractory wall  pose  an  especially  big  danger  since  the 
leaking pig iron and slag can cause operating trouble, explosion, fire or tragic accidents. In order to examine 
the actual wall thickness of 1500 t pig iron tilting mixer furnace, thermovision is applied at DUNAFERR Steel 
Plants Ltd. It has been established that on the basis of temperature field of the outside armor plate one can 
estimate the actual conditions of the wall. The correct estimation of the smallest wall thickness is expected 
as a result of coupling thermovision with finite element modeling of the heat transport processes. The aim 
of  this  research  is  to elaborate a computational method where  the actual  thickness of  the  lining can be 
determined without the removal of the molten pig  iron. By calculation the thickness of the wall from the 
outside temperature distribution the companies will have adequate time for the repair of refractory wall by 
torkreting of magnesia, or for the decision of stopping the equipment in case the dangerous degree thinned 
of refractory wall. 

Keywords: mixer furnace, refractory materials, wall thickness 

1. INTRODUCTION   

Refractory wall of high  temperature equipment used  in  industry plays an  important  role  in  technological 
processes. Abrasive forces, chemical corrosion, effecting on  internal working refractory materials, thermal 
and mechanical stresses during operation cause the fast and unequal thinning down in certain areas of the 
lining of the industrial furnaces. 

The refractory  lining of the  industrial furnaces has to fulfill the following tasks: decrease or eliminate the 
effects disturbing  the heat production and manufacturing; ensure  the  conditions necessary  for  the heat 
production and the combustion reactions; establish the optimum heat transport conditions necessary for 
the technological processes; resist the physical and chemical effects of the additives and the melt charge; 
take up the thermal and mechanical stresses caused by the production processes.  

The heat  loss and the wall thickness are  in direct relationship. Unexpected holes of the unevenly thinned 
refractory wall of hot metal pig iron mixer pose an especially big danger since the leaking pig iron and slag 
can cause operating trouble, explosion, fire or tragic accidents. 

Safe operation of furnaces of molten materials and increase of their lifetime can be achieved by regular – in 
operation –  repair of  the quickly wearing wall parts. The  thickness of a steel plant pig  iron mixer’s  lining 
cannot  be  observed  visually  during  operation  therefore  the  timing  and  the  area  of  repair  is  usually 
determined by local experience based on the wall’s outside temperature. 
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Primary  goal  of  our  research was  the  elaboration  of  a  diagnostic method  for  the  determination  of  the 
critically thinned down of refractory lining of pig iron mixer furnace in steel plant. 

2.  CHARACTERISTICS OF EXAMINED PIG IRON MIXER FURNACE 

The  outer  diameter  of  the  horizontal  cylindrical  pig  iron  mixer  furnace  is  7,6  m  and  its  longitudinal 
dimension reaches up to 12 meters Fig. 1.  

The Fig. 2 shows the cross section and inside photo of the opened 1300 t pig iron mixer furnace after two 
years of operation in ISD DUNAFERR Steel Plants Ltd. By examining the images it is readily observable that 
the  internal working  refractory  layer  is  substantially  thinned at  the  level of molten pig  iron. A huge  slag 
deposit on  front and back sides of  the  furnace  is decreasing  the volume above  the  liquid metal  line. The 
weighty slag bear causes enormous tensile and bending stresses in the magnesite brick layer during tilting 
of  the  furnace.  The  effects  of  destructive  forces  and  processes  cause  fast  and  unequal  thinning  of  the 
furnace lining at the level of pig iron. 

 

Fig. 1 Longitudinal‐vertical section of the examined 1300 t pig iron mixer. Maximum outer diameter 7,6m, 
minimum inner and  longitudinal dimension reaches up to 12 meter 
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Photo of weared refractory wall 
1 – Slag bear on the wall 
2 – Dangerously thinned wall 
3 – Bottom  4- Armour plate 
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Fig. 2 Vertical cross‐section of mixer and photo taken about dismantled refractory line at the end of 
campaign, after two years working 

 

3.  INSTRUMMENTATION OF MEASURED TEMPERATURE FIELD OF MIXER OUTSIDE SURFACE 

An advanced method  for  the measurement of  the  thickness of melting equipment  for example at basic 
oxygen furnace is the use of laser based profile measurement instruments. In this case the molten material 
has to be emptied out of the bath before measurement can be made. Thus the method cannot be applied 
for the examination of the most dangerous surfaces of equipment continuously filled with molten material 
i.e., the thickness of lining cannot be measured in pig iron mixer furnaces below the liquid metal level. The 
wall thickness of furnaces working with molten metal we can determine from the temperature field on the 
outer side surface of furnace armour (Fig. 3). 

The outside  temperature distribution of  the pig  iron mixer  is determined using an AGEMA Thermovision 
LWB 880 system. The thermovision images can be evaluated using a PC based CATS‐E 2.0 software. These 
images  show  the  temperature distribution  that will be  the basic  input parameters  for  the  finite element 
method for computing of wall thickness. 
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Beginning of campaign

End of campaign

 

Fig. 3 Stationer temperature filed measured with Thermovision at the back side wall of the 1300 t pig iron 
mixer after one week (beginning of campaign) and after  two years working (at end of campaign) 

4.  THEORETICAL BACKGROUND OF MATHEMATICAL MODEL FOR THE HEAT TRANSFER 

The  geometry  is  a  layered  structure  cylindrical  furnace wall, where we  search  for  the  solution  of  the 
thermo‐diffusion differential equation for steady‐state temperature T(x,y,z) distribution. The thermovision 
data acquisition, which is the experimental base of our analysis, is carried out when the transient processes 
had attenuated and quasi‐static state can be considered [1]. 

So the equation of heat transfer is the following:  

( ) Ω=∇⋅∇ inQTλ                      (1) 

where  ∇  is  the  gradient  operator,  ( )zyx ,,λ   is  the  isotropic  thermal  conductivity  that  depends  on 

temperature and layer of refractory wall, while Ω is the volume of the analyzed  wall segment.  In our case 
there is no internal heat generation, so Q = 0 is assumed. The thermal and transport boundary conditions 
are the following:  

Dirichlet type:   

0),( >Γ= tforontsTT T

)
                   (2) 

where s denotes the coordinate of a node on the inner surface ΓT of the furnace wall.  
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The inner temperature was fixed by the molten pig iron to 1340 0C.  

Neumann type:  

( ) 00 >Γ=++∇⋅⋅ tforonqqTn qrcλv
                (3) 

where  nv  is the normal of the outer surface Γq with  

( ) ( )ccc TTsq −⋅=α                       (4) 

and 

( ) ( )rrr TTsq −⋅=α                        (5) 

convective  and  radiative  heat  transfer  components with  respect  to  Tc  and  Tr  sink  temperature  (are  the 

same, 20 0C).  In our model the  ( )scα  convective heat transfer coefficient on the outer side of the furnace 

was  taken as a  function of  the Nusselt number, while  it was  independent of  temperature and  time and 
were uniform over the inner surface. The effective radiative heat transfer coefficient is the following: 

( ) ( )22
rrr TTTTF +⋅+⋅⋅= σα                   (6) 

where σ  is  the Stefan‐Boltzmann constant, F  is a  form  factor  including  the boundary emissivity, ε(s), and  
the position (view factor) of the radiating finite areas relative to each other. The ε(s) was considered time 
and temperature  independent but the  local variation of  it  is an  important  influencing factor on the outer 
temperature map  that was  recorded.   The  view  factor  terms were  calculated during  a  FEM pre‐process 
using an usual formula:  

kj
A A
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k
ji dAdA
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F
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∫ ∫ ⋅

ΘΘ
=− 2

coscos1
π

                (7) 

where R  is  the distance  from a point on a surface Aj  to a point on a surface Ak. The angles θj and θk are 
measured between the line R and the normal to the surface. The other surfaces of the block of the furnace 

wall were isolated or the boundary condition  ( ) 0=∇⋅⋅ Tn λv
 was required. Since the material interfaces i 

and  j  (INT) of the  layered structure appeared  inside  the wall, usual continuity conditions on temperature 
and heat flux were satisfied automatically by the FEM treatment [2]. 

The governing formula is the following:    

( ) ( )
INTjINTiINTjINTi TTandTnTn ==∇⋅−∇⋅ ,0λλ vv

            (8) 

The initial condition on the temperature was set up as: T(s, t=0) = T0(s). 

This mathematical model can describe  the  real  situation of heat exchange processes  in case of different 
refractory wall  thickness of pig  iron mixer  furnace. These equations may  include  changing  the boundary 
condition to convective heat transfer at the  inner wall of furnace [3], the heat conductivity coefficient of 
refractory materials depending on  temperature and  relate  the qc outer heat  transfer  coefficients  to  the 
environmental air properties.  
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5.  RESULTS OF THE SOLVING OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR THE HEAT TRANSFER AND WALL 
THICKNESS 

The  basic  geometrical  dimensions  and  thermal  technical  data  of  refractory  lining  for  solving  of 
mathematical model of pig iron mixer are summarized in Table 1. 

Table 1 Geometry and material parameters of refractory lining of the 1300 t pig iron mixer furnace. 

Parameters  Layer 1  Layer 2  Layer 3  Layer 4  Layer 5  Layer 6  Layer 7

Material  Magnesite 
brick 

Magnesit
epowder 

Magnesite 
brick 

Magnesite 
powder 

Chamot  
brick 

Chamot 
gravel 

Steel 
shield 

Inner radius 
(m)  2,785  3,360  3,375  3,525  3,535  3,659  3,759 

Wall 
thickness (m)  0,575  0,015  0,150  0,010  0,125  0,100  0,060 

Number of 
sublayers  15  3  9  3  6  3  3 

Heat 
conductivity 
(W/mK) 

7,7   (500 °C) 
5,9   (750 °C) 
4,6  (1000°C) 
3,8  (1200°C) 
3,5  (1400°C) 

1,0 

8,4  (500 °C)
6,4  (750 °C)
5,0 (1000°C)
4,2 (1200°C) 

1,0 

1,16   (500°C) 
1,20   (600°C) 
1,35 (1000°C) 
1,40 (1160°C) 

0,4 
(200 °C) 

30 
(160 °C)

Density 
(kg/m3)  3020  750  3020  750  2000  600  7800 

Specific heat 
(J/kg K)  1172  1172  1172  1172  1100  754  502 

The mathematical model  of  heat  exchange  processes  for mixer  furnace  was  solved  by  Finite  Element 
Method. We calculated the temperature distribution on the outside surface of the mixer armour for some 
wall  thickness.  As  an  example  is  shown  the  temperature  field  on  armour  of mixer  in  case  of  370 mm 
refractory  thickness  of  furnace  in  Fig.  4.  Calculated  by  FEM  stationer  temperature  distribution  on  the 
outside surface of back side wall  in some cases of wall thickness (v=270, 370, 425, 500 mm; dimension of 
worn line w=765, 660, 610, 535 mm) we can see in Fig. 5. 

6.  INDUSTRIAL RESULTS OF THE WALL THICKNESS DETERMINATION 

The Fig. 6 shows the measured after two years working (at end of campaign) and calculated wall thickness 
of mixer, determined by mathematical model from maximum temperature on the outside surface of back 
side wall of furnace. We can see, that the difference between calculated, and measured wall thickness  is 
only  40  mm.  In  our  researches  we  examined  the  temperature  field  of  surface  of  mixer  during  two 
campaignes.  In  case of  second  campaign,  the  repair  time of  refractory wall was determined  from  lining 
thickness, calculated from outside temperature by equation (9), where T in oC denotes the temperature of 
armour, measured by Thermovision [4]. 

v = 6750,6e‐0,013T                      (9) 
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The  industrial  results  (Fig. 7)  show,  that  in case of second campaign wall  repairing  increase by 25 %  the 
mass of stored pig iron, yield 20 % furnace life time growth and 37 % sawing in refractory costs. 

  

Fig. 4 Calculated temperature (K) field on the outside surface of back side wall of the 1300 t pig iron mixer 
in case of 370 mm wall thickness (worn refractory lining thickness 665 mm) 

 

Fig. 5 Calculated stationer temperature distribution on the outside surface of back side wall in some cases 
of wall thickness (v=270, 370, 425, 500 mm) 
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Fig. 6 Measured and calculated wall thickness of mixer furnace, determined by mathematical model from 
maximum outside surface temperature of armour 
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Fig. 7 The  industrial  results of wall  thickness determination and  refractory  reparation  in  relative value of 
basic campaign 

We can establish, that the method of wall thickness calculation on basis of measured surface temperature 
is a sure and economical method for the pig iron mixer furnace. 
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Abstrakt 

Již  druhým  rokem  se  věnují  slévárny  odborné  komise  ekonomické  problematice  nákladovosti  apretace 
odlitků.  V PROJEKTU  XII  se  podařilo  vyvinout  příslušnou metodiku,  ověřit  ji  a  následně  provést  výpočet 
neúplných vlastních nákladů pro 21 odlitků.  

V navazujícím PROJEKTU XIII jsme rozšířili soubor odlitků na 24 a provedli podrobnou analýzu výrobní fáze 
mechanické  čištění  (tryskání). Podařilo  se prokázat,  že na náklady  tryskání odlitků mají  vliv  zejména dva 
stěžejní výrobní  faktory.  Jak mohou slévárny tyto činitele ovlivnit a  jaké možnosti snížení nákladů  jsou,  je 
náplní  příspěvku.  Dále  byly  vyvinuty  charakteristické  hodnoty,  které  co  nejpřesněji  vystihují  povrchové, 
hmotnostní  a  tvarové  zvláštnosti  posuzovaných  odlitků.  Snahou  bylo,  aby  tyto  charakteristiky  současně 
mohly vést k postižení nákladovostí apretace. Hledaly se proto závislosti stanovených nákladů na apretaci 
na těchto nově vyvinutých osmi charakteristikách odlitků. 

Klíčová slova: apretace odlitků, náklady, charakteristiky odlitků, závislosti nákladů na charakteristikách.   

1. VÝCHOZÍ SITUACE PROJEKTU XIII  

PROJEKT  XIII  ‐  (PXIII)  /2/  úzce  navazuje  na  studii  PROJEKTU  XII  ‐  (PXII)  /1/,  kde  se  s problematikou 
nákladovosti apretace začínalo. 
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1.1   Vymezení výrobní fáze apretace 

Cílem  PXII  bylo  vyvinout metodiku  nákladového  ohodnocení  hlavní  výrobní  fáze  apretace. Nejprve  bylo 
provedeno  ohraničení  této  fáze.  Za  začátek  sledování  byla  označena  doprava  odlitků  z  „prostoru“ 
vytloukání  (po  jeho  ukončení)  do  místa,  kde  bude  následovat  úvodní  výrobní  fáze  apretace,  která  je 
nazvaná  „transport  a  odstranění  zbytků  formovacích  směsí“.  Vytloukání  odlitků  nebylo  předmětem 
sledování    PXII. Hlavní  výrobní  fáze  apretace  končila  odvezením  odlitku  na  sklad. Následně  je  zkráceně 
uveden popis metodiky stanovení nákladů. 

1.2   Zevrubný popis použité metodiky stanovení nákladů  

Nejprve se hlavní výrobní fáze apretace rozdělila na 10 výrobních fází. Kupříkladu: 

A.  Transport a odstranění zbytků formovacích směsí. 

B.  Mechanické čištění (tryskání) I., II., III., IV., atd. 

C.  Tepelné zpracování I., II., III., IV., atd. 

Následně bylo možné vytvořit vlastní metodiku stanovení nákladů na apretaci odlitků 

2. VYTVOŘENÍ METODIKY STANOVENÍ NÁKLADOVÉ NÁROČNOSTI APRETACE 

Pro  stanovení nákladů  se vycházelo z osvědčené metody využití  tak zvaných neúplných vlastních nákladů 
(NVN). Zaměřili jsme se záměrně na nákladové ohodnocení těch výrobních faktorů, které výrobní střediska 
(pracovní týmy) přímo ovlivňují. Neorientovali jsme záměrně pozornost na režijní náklady, odpisy, náklady 
správy atd.  

Tyto  NVN  se  následně  rozdělily  na  náklady materiálové  ‐ MN  (zahrnovaly  veškeré  hmotné  položky)  a 
zpracovací ‐ ZN (kupříkladu energie, osobní náklady atd.). 

Jako  další  krok  byl  proveden  podrobný  popis  pracovních  úkonů  (operací)  provedených  na  každém 
posuzovaném odlitku. Slévárny, které byly zařazeny do řešitelského týmu si pro sledování zvolily své odlitky. 
Výběr  odlitků  byl  dán  (u  ocelových  odlitků  s  „úplnou  apretací“)  zejména možnostmi  slévárny  a  hrubou 
hmotností okolo 1 tuny. U odlitků z litiny s lupínkovým grafitem (LLG) a kulíčkovým grafitem (LKG) hrubou 
hmotností okolo 100 kg. Příklad vybraných informací konkrétního odlitku O.1 je uveden v tab.1.  

Jak je známo náklady na apretaci jsou nejen relativně vysoké (předpokládá se 30 – 35 % z úplných vlastních 
nákladů expedovaného odlitku), ale také velice různorodé.  

Proto se v následujícím kroku řešitelský tým zaměřil na zjednodušení nákladových propočtů a v některých 
případech  i zanedbání ohodnocení některých pracovních úkonů. Důvodem byla zejména  jejich nízká výše, 
naprostá výjimečnost, apod. Kupříkladu náklady na opotřebení pneumatického nářadí, na spotřebu pálicích 
trysek,  na  odsávání  hal  apod.  Dále  jsme  respektovali  i  přístupy  z dříve  řešených  projektů.  Příkladem  je 
neuvažování  nákladů  na  ochranné  pomůcky. Nicméně  ve  všech  případech  byla  provedena  úvaha  o  výši 
takto záměrně opomíjených nákladů na sledované odlitky. Ve všech případech nebyly významné.  

Při  stanovování nákladů na některé pracovní úkony vznikla nutnost hledat postupy,  jak  se vyhnout  zcela 
mimořádným a někdy i komplikovaným měřením, aby příslušný náklad byl zcela přesně stanoven. Proto byl 
proveden  výběr  specifických  metod  pro  stanovení  nákladů  na  vybrané  pracovní  úkony.  Takto  byly 
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kupříkladu  popsány  postupy  stanovení  nákladů  na  spotřebu  plynů,  tam  kde  není  zabudované  měření 
spotřebovaného množství. Dále spotřeby elektrické energie, apod.  

Tab. 1 Vybrané informace o odlitku O.1 z oceli s úplnou apretací 
 Název informace Jednotky Konkretizace informace 

ř./sl
. 

1 2 3 

1 Označení odlitku [-] O.1 
2 Název odlitku [-] DNO KBELÍKU 
3 Název materiálu použitého na odlitek [-] uhlíková ocel 
4 Jakost materiálu použitého na odlitek [-] 422660 
5 Způsob broušení (ruční, strojní) [-] ruční 

6 Surová hmotnost [kg] 1350 
7 Hrubá hmotnost odlitku [kg] 1050 
8 Pořadové číslo odlitku [-]  
9 Počet nálitků [-] 1 
10 Způsob tryskání [-] broky 
11 Způsob tepelného zpracování [-] normalizační žíhání s popouštěním 
12 Plocha nálitků [dm2] 4,91 
13 Další skutečnosti [-]  
14 Použité formovací směsi [-] CT s vodním sklem     
15 Nedestruktivní zkoušky [-] ne 

Následně bylo možné přistoupit podle dříve vyvinutých metod ke stanovení NVN na apretaci pro sledované 
odlitky.  Je  třeba  připomenout,  že  se  opět  využíval  tabulkový  procesor  EXCEL,  ve  kterém  jsme 
následně vhodně využili jednotlivé listy s názvy, které vystihují jejich náplň.  

3. CÍLE PROJEKTU XIII 

Vzhledem  k tomu,  že problematika hodnocení nákladovosti  apretace  je oblast  zatím prakticky neřešená, 
stanovili jsme si pro PXIII pouze dva hlavní cíle:  

‐   vyvinout charakteristiky odlitků, které budou co možná nejpřesněji vystihovat povrchové, hmotnostní 
a  tvarové zvláštnosti posuzovaných odlitků. Dále hledat závislosti nákladů vzniklých při apretaci na 
těchto veličinách, 

‐   analyzovat hlavní vlivy, které rozhodujícím způsobem ovlivňují nákladovou náročnost mechanického 
čištění (tryskání) odlitků. Hledat možná opatření, která mohou náklady snížit. 

Uvedené hlavní cíle řešit pro ocelové odlitky, které prošly všemi výrobními fázemi apretace (tedy komplexní 
apretací). 

4. HODNOCENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA APRETACI OCELOVÝCH ODLITKŮ S KOMPLEXNÍ  APRETACÍ 

Úvodem jsme se zaměřili na rozdělení všech 24 odlitků do relativně srovnatelných skupin.  

První skupina zahrnuje ocelové odlitky se všemi apretačními operacemi. Zahrnuje osm odlitků.  

Druhá skupina posuzovaných odlitků zahrnuje opět ocelové odlitky, ale s vybranými apretačními operacemi 
(pět odlitků).   
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Ve třetí závěrečné skupině jsou soustředěny litinové odlitky (LLG a LKG), které byly podrobeny apretaci (11 
odlitků).  

4.1   Úvodní posouzení NVN apretace ocelových odlitků s komplexní apretací.  

Do sledování bylo zařazeno celkem osm odlitků. Jejich hrubá hmotnost se pohybuje od 805 kg do 1100 kg. 
V prvním přiblížení lze říci, že se odlitky hmotnostně významně neodlišovaly.  

 
Obr.1 Porovnání NVN ocelových odlitků na celkovou apretaci se všemi operacemi (Kč/odlitek) 

NVN na všechny výrobní fáze apretace (obr. 1) se u sledovaných odlitků pohybují od 3503 Kč/odlitek (O.5) 
do  31 108  Kč/odlitek  (O.24).  Náklady  nejdražšího  odlitku  (O.24)  jsou  8,9  krát  vyšší  než  u  odlitku 
nejlevnějšího.  Pokud  nebudeme  uvažovat  O.24  pak  nákladově  nejvíce  náročný  je  odlitek  O.4  s 8942 
Kč/odlitek. I v tomto případě je nákladovost více než 2,6 krát vyšší. 

 
Obr.2 Porovnání NVN na celkovou apretaci ocelových odlitků se všemi operacemi (Kč/kg) 
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Při hodnocení měrných nákladů na apretaci (obr. 2) zjišťujeme, že se náklady pohybují od 3,87 Kč/kg (O.5) 
do  28,28  Kč/kg  (O.24).  Celkové měrné  náklady  jsou  pak  7,3  krát  vyšší.  Pokud  nebudeme  opět  uvažovat 
náklady odlitku O.24   pak příslušný podíl  je „pouze“ 2,6. To  je v souladu s podílem nákladů při porovnání 
Kč/odlitek. 

Je  zcela  zřejmé,  že  cesta  k objektivnímu  posouzení  nákladovosti  na  apretaci  může  vést  pouze  přes 
jednotlivé výrobní fáze. Tedy separátně posuzovat tryskání, tepelné zpracování apod. 

Nicméně pro doplnění  je  třeba  se  ještě  zamyslet nad námětem  z PXII o možných  závislostech nákladové 
náročnosti apretace odlitků na vybraných charakteristikách odlitků. 

4.2   Hledání závislostí nákladů na apretaci celkem na vybraných charakteristikách  

Nejdříve byly pro posuzované ocelové odlitky s úplnou apretací stanoveny příslušné charakteristiky (tab.2). 

Pro hledání závislostí  jsme postupovali následovně. Závisle proměnná byla ve všech případech nákladová 
veličina. Tedy NVN na apretaci a dále její dva hlavní podíly – zpracovací náklady (ZN) a náklady materiálové 
(MN).  

Vzhledem  k tomu,  že  mezi  těmito  třemi  nákladovými  veličinami  je  zcela  přímý  matematický  vztah 
(NMN=ZN+MN),  uvedli  jsme  vždy  tyto  tři  závislosti  do  jednoho  obrázku.  Při  konstrukci  těchto  závislosti  
(příklad  viz  obr.3)  jsme  vycházeli  ze  zkušenosti,  že  drtivá  většina  vykreslených  závislostí  na  vybraných 
charakteristikách má nejvyšší koeficient determinace (R2) při lineární závislosti.  

Tab. 2 Vybrané charakteristiky odlitků 

číslo pojmenování označení jednotky vymezení poznámka 
1 2 3 4 5

Hmotnostní Ωhm číslo zařazení do dělení dle 
zařazení skupiny 11 skupin Lasáka 
Tvarové Ωtv číslo zařazení do dělení dle 
zařazení skupiny 6 skupin Málka
Hrubá hmotnost Ωhmo kg skutečná 
odlitku hmotnost
Modul odlitku Ωmo cm objem odlitku

ku jeho povrchu 

Objem kvádru Ωok dm3 a*b*c nejmenší objem
kvádru 

Brhelovo kritérium Ωbr kg/dm3 hnotnost odl./
objem odlitku

Brhel-Jelínkovo kr. Ωbr-jl kg2/dm3 (hnotnost odl.)2/
objem odlitku

Herzánovo kr. Ωhr 1/dm3 Brhelovo kr./
hmotnost odl. 

7

8

1

2

3

4

5

6

 

Problematiku  závislostí  nákladů  na  vybraných  charakteristikách  odlitků  rozvede  v  diskuzi  Ing. Michaela 
Strouhalová, která byla členkou řešitelského kolektivu PXIII. 

V průběhu řešení PXIII bylo provedeno detailní hodnocení prvních dvou výrobních fází, a to výrobní fáze A. 
Transport a odstranění zbytků formovacích směsí a výrobní fáze B. Mechanické čištění (tryskání)  I.,  II.,  III., 
IV., atd., u nichž byly hodnoceny NVN, ZN a MN.  
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Obr. 3 Závislost NVN, ZN a MN na charakteristice hrubá hmotnost odlitku 

4.3 Hodnocení nákladů výrobní fáze apretace při zajištění „stejné jakosti odlitků“ 

K tomuto přístupu byl řešitelský tým inspirován nejprve příkladem u odlitku O.4 a O.5. Jedná se prakticky o 
jeden odlitek, který měl významné náklady na opravu vad. Proto byl z O.4 pro demonstraci této skutečnosti 
„uměle vytvořen“ odlitek O.5, který by se hypoteticky vyrobil bez těchto vad.  

Tyto skutečnosti vedly řešitelský tým k následujícímu přístupu. Jako porovnatelné jsou pouze ty vynaložené 
náklady, které vedou pouze k opravě povrchových vad (po provedení vizuální kontroly). Ty zahrnují obvykle 
dvě až  tři operace  tryskání a  jedno nebo dvě  tepelná zpracování. Tuto operaci můžeme nazvat pracovně 
jako  „výrobní“.  Pokud  zákazník  vyžaduje  vyšší  požadavky  na  vnitřní  čistotu  a  homogenitu  odlitku  (dle 
nároků  definovaných  nedestruktivními  zkoušami‐NDT)  pak  je  třeba  vynaložit  další  náklady,  které 
označujeme  pracovně  jako  „následné  opravy“. Náklady  vyvolané  provedením   NDT  nazýváme  pracovně 
„zkušební“ – přesněji „jakostní“.  

Když si tedy situaci zrekapitulujeme, celkové náklady na apretaci výše uváděných odlitků  se dělí na: 

- skupinu A – náklady na apretaci odlitku bez požadavku na provedení NDT zkoušek, 

- skupinu  B  –  náklady  vyvolané  přípravou  odlitku  na  NDT  zkoušky,  např.  tryskání  z důvodu  čistoty 
povrchu  před  zkouškou,  přebroušení  surového  povrchu  odlitku  z důvodu  provedení  NDT  zkoušek 
apod., 

- skupinu C – náklady na odstranění vad zjištěné nedestruktivními zkouškami. 

Toto  rozdělení  celkových  nákladů  na  apretaci  u  jednotlivých  posuzovaných  odlitků  bylo  následně 
provedeno.  Následně  jsme  se  proto  zaměřili  na  posuzování  dříve  signalizované  skupiny  pracovně 
označených nákladů A „výrobních“ – viz obr. 4.  
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     Obr.4 Porovnání NVN ocelových odlitků se všemi operacemi apretace skupiny A výrobní (Kč/kg) 

Měrné náklady  skupiny A „výrobní“  se pohybovaly v pásmu 3,87 Kč/kg až po 10,48   Kč/kg. Tedy  zjištěné 
navýšení maximální  hodnoty  vůči minimální  je  2,7  krát  –  do  jisté míry  se  blíží  výrobním  nákladům  na 
apretaci v Kč/odlitek.  

Z porovnání hodnot výrobních nákladů (skupina A) pro jednotlivé odlitky – viz obr. 4 a celkových nákladů na 
apretaci (součet nákladů výrobních A, zkušebních B a následných nákladů na opravy C tedy jakostních) – viz 
obr. 2 vyplývají příslušné rozdíly. U odlitků O.1, O.2, O.5 a O.23  je zřejmé, že byly na apretaci vynaloženy 
pouze náklady výrobní. U zbylých odlitků, již byly vynaloženy i skupiny nákladů ad B a C. 

V práci  /2/  jsou  podrobně  analyzovány  tyto  rozdíly. My  jsme  se  zaměřili  pouze  na  náklady  výrobní  u 
jednotlivých výrobních fází. 

4.4  Hodnocení nákladů výrobních (skupina A) podle výrobních fází 

V PXIII  jsou  rozvedeny  rozdíly u úvodní výrobní  fáze A. Transport a odstranění  formovacích  směsí. V této 
práci si naznačíme některé skutečnosti u výrobní fáze B. Mechanické čištění (tryskání). 

Výrobní náklady (skupina A) se pohybují u výrobní fáze B. Mechanické čištění (tryskání).od 0,43 Kč/t až po 
1,37 Kč/t. Vzhledem ke  značným  rozdílům v nákladech u výrobní  fáze mezi  jednotlivými  slévárnami  jsme 
přistoupili k podrobné analýze jednotlivých výrobních činitelů spotřebovávaných u dané výrobní fáze, které 
mohou ovlivnit výši nákladových položek. 

Bylo podrobně rozebráno abrazivo, které má rozhodující vliv v materiálových nákladech, což činí v průměru 
27% NVN. Ve zpracovacích nákladech je dominantní spotřeba energie u tryskacích zařízení ‐ průměrně 50% 
z NVN. A dále osobní náklady (přímo spojené s dobou tryskání) – 23% z NVN.  

Dále byly posuzovány tryskací zařízení sléváren zapojených do PXIII, vlivy použitých  formovacích směsí na 
náklady  tryskání,  výběr  abraziva  a  jeho  optimální  aplikace  v tryskacím  zařízení,  výběr  zrnitosti,  typu  a 
nastavení dělicí zrnitosti abraziva, seřízení magnetického separátoru a větrného odlučovače. Mimo  to byl 
stanoven  způsob  spotřeby  abraziva  ve  slévárnách  a  definována  opatření,  která  povedou  k optimalizaci 
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nákladů  na  tryskání.  To  vše  je  podrobně  rozvedeno  spolu  s návrhy  jak  by  měly  jednotlivé  slévárny 
postupovat v práci /2/. 

ZÁVĚR 

Následně by se měl řešitelský kolektiv OK ekonomické zaměřit na oblast mechanického čištění (tryskání) u 
litinových  odlitků.  Litinové  odlitky  by  měly  být  posouzeny  stejnými  postupy,  jak  byly  šetřeny  odlitky 
z ocelových materiálů.  

Dalším krokem by měly být práce posuzující další výrobní fázi apretace odlitků a tou je tepelné zpracování. 
V prvním přiblížení se jeví, že tento podíl je z hlediska nákladů skupiny A (NVN‐A) apretace odlitků zcela jistě 
dominantní.  Jeho podíl se pohybuje od 18,6 % do 40,8 % z těchto nákladů.   
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Abstrakt 

Příspěvek se věnuje porovnání fáze výroby tekutého kovu a apretace odlitků z hlediska jejich nákladovosti a 
energetické  náročnosti  z litiny  s kuličkovým  grafitem.  Práce  využívá  výsledků  PROJEKTU  XII  a  XIII 
zpracovaných  řešitelským  kolektivem Odborné  komise  ekonomické  ČSS.  Tyto projekty byly  zaměřeny na 
vyvinutí  metodiky  nákladového  hodnocení  apretace  odlitků,  ověření  navrženého  postupu  a  stanovení 
neúplných  vlastních nákladů  vybraných odlitků.   Dále  se opírá o práce diplomantů a doktorandu  v  týmu 
„Metalurgie, ekonomika“. Dochází  ke  zjištění,  že nákladovost  je u  tavení  tekutého  kovu  významně  vyšší. 
Kdežto energetická náročnost je 1,6 vyšší u apretace. 

Klíčová slova: neúplné vlastní náklady, energetická náročnost, výroba tekutého kovu, apretace, odlitek,  

The  list  is comparing  the phase of  liquid metal production and  finishing of castings  in  terms of cost and 
energy  intensity  of  spheroidal  graphite  cast  iron.  The  paper  uses  the  results  of  PROJECT  XII  and  XIII 
processed solvers collective Economic expert committee CSS. These projects were aimed at developing a 
methodology for the cost evaluation finishing of castings, verification of the proposed procedure and the 
determination of its own costs of selected incomplete castings. Further work is based on the MSc in team 
"Metallurgy, the economy." There is a finding that it is at the cost of melting the liquid metal is significantly 
higher. While energy intensity is 1.6 higher for finishing casting. 

Keywords:  incomplete  internal  costs,  energy  consumption,  production  of  liquid  metal,  finish  castings, 
casting. 

1.   ÚVOD 

Většina prací, které se zaměřují na stanovení efektivnosti  jakékoli operace, nebo výrobní  fáze se obvykle 
zaměřuje  na  jeho  nákladovost.  Mnohdy  se  zapomíná,  že  efektivnost  každého  procesu  bychom  měli 
posuzovat  i  z jiných  pohledů  než  pouze  přes  náklady.  Těmito  pohledy  jsou  kupříkladu  energetická 
náročnost. Dále to může být náročnost materiálová. Ta bývá obvykle měřena hmotnostními jednotkami. Její 
dopad bývá zejména do oblasti manipulací a obecně logistiky.  

Velmi důležité bývá posuzování časové náročnosti, která je často nazývaná pracností. Tento ukazatel je také 
zásadní, poněvadž upozorňuje na  časová omezení operací a vůbec na vynakládání nejcennější hodnoty a 
tou je čas pracovníků. 

V předkládaném  příspěvku  se  zaměřujeme  na  pohled  na  efektivnost  dvou  fází  výroby  odlitků  z pohledu 
náročnosti nákladové a energetické.  
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Příspěvek  vychází  z PROJEKTu XII  [1]  (PXII)  a PROJEKTu XIII  [2]  (PXIII),  který  zpracoval  řešitelský  kolektiv 
Odborné  komise  ekonomické  (OK)  při  České  slévárenské  společnosti  (ČSS).  PXII  navazuje  na  předchozí 
projekty, které byly dříve řešeny. Na řešení PXII se podílelo pět českých sléváren ‐ DSB EURO, s.r.o. Blansko, 
KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA,  s.r.o. Brno, Slévárna a modelárna Nové Ransko,  s.r.o., Slévárny Třinec, a.s., 
BRELAMOS s.r.o., Ostrava, společnost TECHCONSULT,s.r.o a studenti a doktorandi z VŠB‐TU Ostrava, fakulty 
FMMI. Dále příspěvek navazuje na diplomové práce doktorandů a studentů fakulty FMMI. 

Cílem  příspěvku  je  posouzení  nákladové  a  energetické  náročnosti  dvou  hlavních  fází  výroby  odlitku. 
Porovnává se tekutý kov nutný k výrobě odlitků. Je známo, že náklady na výrobu tekutého kovu tvoří cca 40 
až  60  %  z neúplných  vlastních  nákladů  celého  odlitku:  A  dále  apretace  odlitků  –  tedy  závěrečná  fáze 
dohotovení odlitku. Pro stanovení nákladové a energetické náročnosti byla využita data zahraniční slévárny 
X a skutečnosti zjištěné v PXII.  

2.   METODIKA STANOVENÍ NÁKLADOVÉ A ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY TEKUTÉHO KOVU A 
APRETACE ODLITKŮ 

Nejprve se zaměříme na stanovení obou náročností u tekutého kovu.  

2.1   Východiska pro nákladovou a energetická náročnost výroby tekutého kovu 

Zkoumání  bylo  provedeno  v zahraniční  slévárně  X.  Cílem  metody  je  posoudit  výrobu  tekutého  kovu 
z hlediska jeho nákladovosti na základě zjištěných skutečností z tavebních listů.  

Slévárna X se zabývá výrobou odlitků z oceli, litiny s kuličkovým a lupínkovým grafitem (LKG a LLG). Pro účel 
našeho zkoumání se pracovalo s LKG jakosti GJS‐400‐18LT vyrobené v elektrické obloukové peci (EOP). 

Vstupní data byla  čerpána z 33  tavebních  listů dvou  tavičů  (tavič A a  tavič B). Tavič A provedl celkem 17 
taveb  a  tavič  B  celkem  16  taveb. Údaje  o  každé  tavbě  byly  zapsány  tavičem  do  počítače  v tabulkovém 
procesoru Excel. Pro naše hodnocení se posuzovaly zejména hmotnosti  jednotlivých komponent vsázky a 
kovových  a  nekovových  přísad  [kg].  Dále  spotřeba  elektrické  energie  [kWh/t],  doba  tavby  a  spotřeba 
grafitových elektrod. S pomocí nákladových sazeb byly dále stanoveny náklady na vyzdívky, analýzy kovu, 
grafitové elektrody a osobní náklady.  

Kalkulační  jednicí pro obě náročnosti byla určena  tuna  tekutého  kovu. Náklady byly  stanoveny  v prvním 
kroku na tavbu.  

2.2   Metodika stanovení nákladové náročnosti 

Nákladová náročnost u souboru odlitků byla posuzována neúplnými vlastními náklady (NVN) [1]. NVN tvoří 
položky  materiálových  a  zpracovacích  nákladů.  Materiálové  obsahují  u  apretace  např.  vodu,  abrazivo, 
zavařovací elektrody atd. Zpracovací náklady zahrnují energie, osobní náklady atd. 

Materiálové náklady u tekutého kovu zahrnují náklady na vsázku (ocel. šrot, litinový vratný materiál, surové 
železo,  apod.),  na  kovové  přísady  (FeSi  75%,  Cu‐dráty,  ocel.  šrot)  a  nekovové  přísady  (CARBOLUX GKA, 
DESUCLCO, vápno, kazivec). 

Zpracovací náklady představují u tekutého kovu oceněnou spotřebu grafitových elektrod, osobní náklady, 
opotřebení  vyzdívky  víka  a pece, náklady na  spotřebu  elektrické  energie. U  apretace  jsou  tam  zahrnuty 
náklady osobní, veškeré energie apod. 
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Výpočet neúplných vlastních nákladů vychází ze součtu NVN = Σ materiálové náklady + Σ zpracovací náklady 
[€/t] 

Přepočet z měny v €/t na CZK/t byl proveden dle aktuálního kurzu ČNB ze dne 10. 2. 2013.  Jehož výše  je 
25,240 Kč/ €. 

2.3   Metodika stanovení energetické náročnosti 

Energetická  náročnost  je  stanovena  jako  součet  všech  energií  na  danou  výrobní  fázi.  Toto  stanovení 
energetické náročnosti můžeme provést v zásadě dvěma přístupy. 

Prvním  je,  že  pracujeme  pouze  s energiemi,  které  se  přímo  spotřebovávají  na  danou  výrobní  fázi.  Tedy 
přímo vykázaná  spotřeba  kupříkladu  tavící elektrické energie, energie na výrobu  stlačeného vzduchu, na 
spotřebu  plynného  kyslíku, manipulaci,  apod.   Dále  energii  na  apretační  úkony  (tryskání,  sekání,  pálení, 
atd.). 

Druhý přístup  je  ten, že ke spotřebě přímé energie  (viz první pojetí) připočítáme spotřebu energie přímo 
nevykázanou.  Kupříkladu  u  spotřeby  kovových  přísad,  které  v prvním  přístupu  vůbec  energeticky 
neoceňujeme,  počítáme  s vynaloženou  spotřebou  energií  na  jejich  výrobu.  Stejně  tak  pracujeme  se 
surovým  železem,  apod.  Druhý  přístup  je  samozřejmě  komplexnější  a  výsledek  má  větší  vypovídací 
hodnotu.  

V předloženém  příspěvku,  poněvadž  se  jedná  o  úvodní  práci  v této  oblasti  jsme  pracovali  s přístupem 
prvním. 

Následně  jsme  podle  nastíněné  metodiky  stanovili  nákladovou  a  energetickou  náročnost  pro  obě 
posuzované výrobní fáze. 

3.   ZÍSKANÉ VÝSLEDKY NÁKLADOVÉ A ENERGETICKÉ FÁZE VÝROBY TEKUTÉHO KOVU A APRETACE 

3.1   Stanovení neúplných vlastních nákladů výroby tekutého kovu LKG a jeho energetické náročnosti 

S pomoci naznačené metodiky (viz výše) byly v [3] stanoveny NVN pro soubory taveb dvou tavičů. Tavič A 
pracoval s průměrnými NVN 13 665 Kč/t. Tavič B vykazoval průměrné náklady 13695 Kč/t. Pro naše potřeby 
jsme  použili  průměrnou  hodnotu  ‐    13  680  Kč/t  tekutého  kovu.  Pro  stanovení  energetické  náročnosti 
tekutého kovu používáme první přístup a vycházíme tedy pouze ze spotřebované tavící elektrické energie. 
Opět postupujeme stejným postupem jako u stanovení nákladové náročnosti. Tavič A vykazovat průměrnou 
spotřebu  elektrické  energie  720  kWh/t.  Tavič B  pracoval  s průměrnou  spotřebou  elektrické  energie  767 
kWh/t.  Byla  tedy  významně  vyšší  než  u  taviče  A,  téměř  o  50  kWh/t.  Vypočítáváme  opět  průměrnou 
spotřebu elektrické energie u obou souborů. Ta činí 744 kWh/t tekutého kovu. 

3.2   Stanovení neúplných vlastních nákladů apretace odlitku z LKG a jeho energetické náročnosti 

Pro porovnání obou náročností byl  zvolen odlitek  z  české  slévárny Y. Tento odlitek označený  jako O. 21 
(s názvem Laterne) o hmotnosti 147 kg měl v práci  [1] stanovenu nákladovou náročnost ve výši 762,9 Kč. 
V měrných jednotkách to pak činí 5190 Kč/t apretovaných odlitků.  

Stanovení energetické náročnosti je provedeno ‐  jak bylo výše popsáno souhrnem všech přímých energií na 
apretaci. V daném případě se jednalo o energie na: 
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- převoz a manipulace s odlitkem, 

- spotřebovaná energie na tryskání odlitku, 

- odřezávání nálitků a vtoků, 

- energie spotřebovaná na broušení (stlačený vzduch, elektrická energie), 

- spotřeba elektrické energie při zavařování vad, 

- spotřeba směsného a zemního plynů při tepelném zpracování, 

Uvedeným postupem byla vypočtena celková spotřeba přímé energie (nebo‐li energetická náročnost podle 
prvního přístupu) ve výši 222,3 kWh/odlitek. Vezmeme‐li do úvahy, že jeden kus odlitku má hmotnost 147 
kg  pak  měrná  energetická  náročnost  činí  1512  kWh/t  odlitků.  Vzhledem  k tomu,  že  energetickou  a 
nákladovou  náročnost  na  apretaci  u  odlitků  z LKG  jsme  stanovali  poprvé  a  nemáme  dosud  srovnání 
provedeme porovnání s energetickou náročností u LLG a oceli. 

3.2.1   Nákladová a energetická náročnost apretace LLG, LKG a oceli 

Pro  odlitky  z LLG  jsme  použili  výsledky  nákladové  náročnosti  z  [1,2].  Jejich  energetická  náročnost  byla 
použita z [4]. Výsledky jsou soustředěny v tab. 1. 

Tab. 1 Porovnání nákladové a energetické náročnosti u odlitků z LLG a LKG 

Z tab. 1  je  zřejmé,  že posuzovaný odlitek 
z LKG  se  hmotnostně  v zásadě  zařazuje 
mezi sledované odlitky z LLG v PXII a PXIII. 
Jeho  měrná  nákladová  náročnost  5190 
Kč/t  také  v prvním  přiblížení  zcela 
významně  „nevybočuje“  ze  souboru 
odlitků  z LLG.  Jejich  nákladovost  se 
pohybuje  od  1207  Kč/t  (viz O.  15)  až  po 
6205 Kč/t (O. 19). 

Zcela  odlišná  je  situace  u  energetické 
náročnosti.  EN  u  odlitku  O.  21  činí 
vzpomínaných  1512  kWh/t,  což  se  zcela 
zásadně vymyká souboru odlitků z LLG (od 
119,4 kWh/t až po 401,8 kWh/t). 

Následně  jsme  se  zaměřili  na  porovnání 
energetické  náročnosti  s ocelovými 

odlitky. Dle  [1,2,4]  činí  energetická  náročnost  pro  odlitky O.  1  – O.  5,  7442,  16842,  2101,  2601  a  1878 
kWh/t. Tyto odlitky prošly  všemi  fázemi apretace  (stejně  jako posuzovaný odlitek  z LKG O. 21).  Je  třeba 
dodat,  že  jejich  hmotnost  se  pohybovala  od  805  kg  do  1050  kg.  Je  tedy možné  dodat,  že  stanovená 
energetická náročnost odlitku O. 21 se již těmto hodnotám v prvním odhadu přibližuje.   

Podobně  jsme  hodnotili  i  nákladovou  náročnost  těchto  ocelových  odlitků  apretace.  Ta  činila  6915  Kč/t, 
8974, 5060, 9751 a 3560 Kč/t. Opět můžeme konstatovat, že odlitek O. 21 se svými 5190 Kč/t se může spíše 
řadit do tohoto souboru. 

  

Odlitek  Náročnost  

litina   označení   hmotnost  NVN  EN 

      [t]  [Kč/t]  [kWh/t] 

  1  2  3  4  5 

1 

LLG 

O. 11  0,089  4865  191 

2 O. 12  0,136  3566  132,4 

3 O. 13  0,141  3887  156 

4 O. 14  0,878  1413  275,6 

5 O. 15  4,64  1207  136,4 

6 O. 16  3,4  1570  177,9 

7 O. 17  27,9  1540  132,5 

8 O. 18  0,56  4982  401,8 

9 O. 19  0,127  6205  157,5 

10 O. 20  0,084  4893  119,4 

11 LKG  O. 21  0,147  5190  1512 
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Můžeme  tedy  konstatovat,  že  úvodní  orientační  srovnání  odlitků  na  apretaci  z obou  litin  udává  pro 
nákladovou náročnost jistou podobnost. U náročnosti energetické se však odlitek z LKG zcela vyděluje. 

Odlitek z LKG ve své apretační oblasti lze spíše formálně „přiřadit“ k odlitkům ocelovým.  

Následně se již můžeme zaměřit na závěrečné porovnání náročností tekuté fáze apretace. 

4.   ZÁVĚREČNÉ POROVNÁNÍ NÁROČNOSTI TEKUTÉ FÁZE A APRETACE PŘI VÝROBĚ ODLITKŮ. 

Pro závěrečné hodnocení porovnání nákladové a energetické náročnosti tekutého kovu pro odlitek z LKG a 
jeho apretaci jsou soustředěny údaje v tab. 2. Z ní vyplývá, že náklady na jednu tunu tekutého kovu LKG činí 
13 680 Kč (ř. 1 sl. 4). Naproti tomu náklady na apretaci jedné tuny odlitků činí 5 190 Kč (ř. 3, sl. 4). Je tedy 
nákladovost na tavení této litiny více ne 2,6 krát vyšší. 

 Když  porovnáváme  zdánlivě  srovnatelné  jednotky  (jednu  tunu  tekutého  kovu  a  jednu  tunu  hrubé 
hmotnosti  odlitků)  tak  si  klademe  otázku,  zda  jsou  skutečně  obě  hodnoty  porovnatelné. Musíme  si  být 
vědomi, že na tunu hrubé hmotnosti odlitků musíme vytavit více než tunu tekutého kovu. Je třeba uvažovat 
i s nálitky, kovem na licí soustavu a další ztráty. Musíme vzít v úvahu jistou minimální předváhu. Zvolme si ji 
opět  v prvním  přiblížení  jako  1,2  kg  tekutého  kovu/kg  surové  hmotnosti  odlitků.  Pak  dojde  k navýšení 
nákladů a samozřejmě i EN.  Tyto hodnoty jsou uvedeny  v ř. 2 , tab. 2.  

Tab. 2: Porovnání obou náročností u výrobních fází  

  

Litina   Výrobní fáze   Upřesnění  Náročnost  

        
Nákladová Energetická 

Kč/t   kWh/t 
   1  2  3  4  5 
1  LKG   Tekutý kov  na žlábku 13680 744
2        na odlitek 16416 893
3    Apretace      5190 1512
4  LLG        3412 188
5  Ocel        6852 6173

Můžeme tedy uzavírat, že náklady na tavení tekuté LKG činí 16 416 Kč/1 t odlitku.  Srovnatelné náklady na 
apretaci  jsou  vzpomínaných 5190 Kč/t hrubé hmotnosti odlitku  (ř. 3,  sl. 4). Nákladová náročnost  výroby 
srovnatelné tekuté fáze je tedy 3,16 krát vyšší. 

U náročnosti energetické  jsou poměry  zcela odlišné. Na  srovnatelnou hmotnost  tekutého kovu  (1,2  t)  se 
musí vynaložit 893 kWh (ř. 2, sl, 5). Naproti tomu energetická náročnost 1 t hrubé hmotnosti apretovaného 
odlitku činí 1512 kWh (ř. 3, sl. 5). Je tedy u apretace vyšší cca 1,7 krát vyšší.  

V ř. 4, a  ř. 5 tab. 2  jsou uvedeny pro doplnění průměrné odpovídající hodnoty na apretaci pro 10 odlitků 
z LLG   a 5 odlitků  z oceli. Naznačují,  že pro průměrnou nákladovou náročnost  se odlitek  z LKG  spíše blíží 
souboru ocelových odlitků. U EN  je od  litinových odlitků řádově odlišný a v prvním přiblížení  jej můžeme 
opět spíše přiřadit k odlitkům ocelovým.  

5.   ZÁVĚR 

Tento příspěvek pojednává o výsledcích  porovnání výrobní fáze tavení tekutého kovu a apretace odlitků u 
LKG. Srovnává nákladovou a energetickou náročnost výroby tekutého kovu a apretace odlitků.  
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Vstupní data byla  čerpána z 33  tavebních  listů dvou  tavičů poskytnutých  slévárnou X.  Jednalo  se o  tavby 
LKG na elektrické obloukové peci. Tavič A provedl 17 taveb, tavič B 16 taveb. Nákladová náročnost tavby je 
13680 Kč/t  (po  zohlednění předváhy 1,2  je  to 16416 Kč/t). Energetická náročnost  výroby  tekutého  kovu 
tedy činí 744 (respektive 893) kWh/t.  

Pro  porovnání  obdobných  náročností  byl  zvolen  147  kg  odlitek    Laterne.  Jeho  nákladová  náročnost  na 
apretaci  činila 5190 Kč/t.   Energetická náročnost  činila 109 kWh/odlitek. Po přepočtu na  tunu byla 1512 
kWh/t .  

Došli  jsme  k závěru,  že  tavení  LKG  je 3,16krát  vyšší než náklady na apretaci. U energetické náročnost  je 
situace zcela odlišná. Tam je EN u apretace odlitku z LKG 1,7 krát vyšší než tavení tekuté fáze. 

Přesto,  že  jsme prováděli  srovnání  s obdobnými výsledky u odlitků  z LLG   a  z oceli musíme  tyto výsledky 
považovat za předběžné a doložit je na dalších odlitcích z LKG. 

Uvedený  příspěvek  jednoznačně  dokládá,  jak  je  důležité  se  zaměřit  na  energetickou  náročnost  výroby. 
Víme, že zásoby energetických zdrojů jsou omezené a jejich cena bude stoupat. 
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