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BUDE ROK 2016 PRO OCELÁŘSTVÍ DALŠÍM PŘELOMOVÝM ROKEM? 

Jaroslav RAAB  

Hutnictví železa, a.s. Praha, Česká republika, EU 

 

Přední světové i evropské ocelářské asociace jako WorldSteel, EUROFER nebo STAHL Institute mají na závěr 

roku vždy významné výroční konference, na kterých je zveřejňována predikce výroby a spotřeby ocelářských 

výrobků. Poslední uváděná čísla ukazují, že po letech dlouhotrvajícího růstu dochází k určité stagnaci, nebo 

dokonce poklesu, a to rozdílně dle regionu. Argumentačně jsou jako hlavní faktory, které vývoj ovlivňují 

uváděny nadkapacita - cílené využívání ocelářských kapacit doporučené OECD již v devadesátých letech v 

úrovni alespoň 84%, kleslo na současných téměř 65%. Jako další faktory se jedná zejména o zátěž životního 

prostředí, dostupnost a ceny energií, klesající zájem mladé generace o technické obory a rovněž i nerovné 

podmínky v zahraničním obchodu. 

WorldSteel Association reprezentuje přibližně 85% světové produkce oceli, jeho členy je více než 150 výrobců 
a zahrnuje 9 z 10 největších výrobců světa. Členy jsou i národní a regionální asociace. Pro pravidelná měsíční 

zpracování výrobních dat jsou získávány podklady z 66 hutnicky významných zemí světa.  

EUROFER - asociaci evropských ocelářských výrobců - lze charakterizovat těmito údaji: 500 míst, obrat 166 

mld.eur., 1,3% HDP EU, 328 000 pracovních míst, od roku 2007 snížení zaměstnanosti o 20%.  

1. ÚVOD 

Listopad je měsícem, kdy jsou upřesňovány prognózy výroby a spotřeby ocelářských výrobků jak z globálního, 

tak i národního hlediska. Rovněž jsou charakterizovány obecně podmínky, ve kterých se ocelářský průmysl 

nachází. Konají se významné výroční konference - např. světové ocelářské asociace WorldSteelAssociation 

a Svazu německých hutníků (VDEh), která už má tradiční název STAHL 2015. 

Řeč čísel ukazuje na pokles výroby i spotřeby ocelářských výrobků z celosvětového hlediska. Je to poprvé od 

r. 2009, kdy se zastavil růst spotřeby. Dříve projektovaná stagnace se nyní dostává již do úrovně poklesu. 

Prognóza spotřeby ocelářských výrobků pro rok 2015 je v úrovni 1513 mil. tun, což je ve srovnání s r. 2014 

pokles o 1,7%. Pro r. 2016 je však již uváděna hodnota o 10 mil. vyšší, jak je uvedeno v následující tabulce 

č.1: 

Tab. 1 Vývoj globální spotřeby v letech 2007-2016 v mil. tun 

 

 

 

 

Naskýtá se otázka, které faktory vlastně dnes ovlivňují výrobu a spotřebu ocelářských výrobků, co vedlo, nebo 

vede ke změnám? Již na minulé konferenci ocelářů - zde v Rožnově - jsme zdůrazňovali významný vliv regionů 

a statistické údaje dokumentovaly v tomto smyslu dlouhodobý trend. Jsme však v roce 2016, kdy se hlavní 

ovlivňující faktory dají charakterizovat dle dále uvedených oblastí.  

Rok  Spotřeba Rok Spotřeba 

2007 1220 2012 1439 

2008 1226 2013 1528 

2009 1150 2014 1539 

2010 1308 2015 1513 

2011 1412 2016 1523 
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2. VYUŽITÍ KAPACIT 

Z historického pohledu došlo za dvacet let, přesněji od roku 1950 do roku 1970 o trojnásobné zvýšení výroby 

oceli, a to z 200 mil. tun na 600 mil. tun. Jednalo se o dobu, ve které vzniklo Společenství pro uhlí a ocel - tedy 

v podstatě zakladatel současné Evropské unie a navíc i období studené války. Ocel byla v té době symbolem 

úrovně národního hospodářství. V následujících třiceti letech pak vidíme určitou stagnaci z hlediska objemu 

výroby, ale významné zvýšení kvality výrobků, jejich užitných vlastností a současně i významné snížení 

spotřeby energie a zlepšení celkové ekonomiky hutní výroby. S tím souvisel i vývoj technologie a potřebná 

investiční výstavba. Proto na konci devadesátých let minulého století upozorňovali odborníci z OECD na 

nedostatečné využívání kapacit a hledali politickou podporu pro likvidaci nadbytečných a zastaralých kapacit 

a to z globálního hlediska. Skutečný vývoj však předčil očekávání. Obrovská změna nastala zejména v Číně, 

kde došlo k výraznému zvýšení jak spotřeby, tak i výroby oceli. S tím pochopitelně souvisela i mohutná 

investiční výstavba a tak růst kapacit. Snahou OECD v devadesátých letech bylo dosáhnout využití kapacity 

nad úrovní 84%. Vývoj v Číně však posunul skutečnost na hodnoty přesahující 90%. Problém využití světových 

kapacit, tak přestal být diskutován. Výroba již přesáhla 1600 mil. tun, což je osmkrát více ve srovnání s rokem 

1950.  

Tento trend se však zastavil v období 2012 - 2013, kdy došlo k zastavení růstu spotřeby ocelářských výrobků 

v Číně a současně zvyšování vývozu. Růst kapacit se však ještě nezastavil, podíl nadbytečných kapacit rostl. 

Dříve diskutovaná problematika tak sehrává v současné době opět významnou roli. Jen v Číně přesahuje 

nadkapacita 400 mil. tun. Prezident WorldSteel Association pan Eder, který je současně generálním ředitelem 

společnosti Voest Alpine, uvedl pro média, že i v evropských podmínkách jsou kapacity téměř dvojnásobné 

ve srovnání s potřebou. Je proto zcela na místě, že problém nadkapacit patří mezi základní faktory probírané 

na vrcholných jednáních, týkajících se ocelářského průmyslu.  

3. OCELÁŘSKÝ PRŮMYSL V ČÍNĚ 

Jak již bylo zmíněno výše, globální růst výroby oceli od roku 2000 byl ovlivněn zejména vývojem v Číně. Na 

počátku tohoto období rostly spolu s výrobou a spotřebou také dovozy. V posledním období po roce 2012 

dochází sice k určité stagnaci ve výrobě, ale stále pokračuje další růst kapacit a navíc dochází k významnému 

růstu exportu. Jsou tak zvyšovány rozdíly mezi jednotlivými regiony a navíc k tomu přistupuje i politické 

rozhodnutí, týkající se udělení statutu tržní ekonomiky Číně od roku 2017. Zejména ocelářství v zemích 

Evropské unie žádá evropské politické struktury o pečlivé projednání tohoto rozhodnutí s cílem neudělení 

tohoto statutu. Jsou přesně formulovány důvody pro toto neudělení. Hutníci předních evropských ocelářských 

zemí, včetně České republiky, uspořádali v Bruselu v polovině února t.r. protestní pochod s tím, že předali 

významným představitelům Evropské komise a Evropského parlamentu svoje požadavky. Problematikou 

dalšího vývoje se zabývají i další orgány Evropské unie, např. Rada ministrů pro konkurenceschopnost, 

konference o energeticky intenzivním průmyslu, pořádaná Evropskou komisí. V dokumentech se uvádí, že 

ocelářský průmysl nadále poskytuje důvod k napětí a je třeba urychleně řešit ochranu průmyslu před dalším 

poklesem výroby, uzavíráním závodů a ztrátou pracovních míst. Nadkapacity v Číně, které v roce 2016 

dosahují již 430 mil. tun, jsou vyšší než 50% poptávky po ocelářských výrobcích ve zbytku světa.  

V listopadu loňského roku byl prezentován krátkodobý výhled spotřeby ocelářských výrobků dle regionů. Od 

té doby však důsledky vývoje v Číně zaznamenávají určité změny, které se mohou i v uvedené predikci objevit. 

Jak vyplývá z dále uvedené Tabulky č. 2, tak růst se ukazuje zejména v Indii, v Mexiku a v zemích Severní 

Ameriky, Pokles je pak nejvýznamnější zejména v Číně.  
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Tab. 2 Krátkodobý výhled spotřeby dle regionů v letech 2015 a 2016 - v mil.tun resp.% 

Region Spotřeba 2015 Změna Spotřeba 2016 Změna 

Svět 1513 -1,7 1523 +0,7 

EU 28 150 +1,3  153 +2,2 

Ost.Evropa   40 +8,6    41 +1,3 

SNS   50  -10,9    50 +0,0 

Stř.Východ   54 +4,0    56 +4,3 

Afrika   39 +5,1    41 +6,2 

NAFTA 141 -2,7  144 +2,1  

Stř.a J.Amerika   45 -2,3    46 +2,0 

Asie a Oceánie 995 -2,1  993 -0,2 

4. MEZINÁRODNÍ OBCHOD 

V souvislosti s vývojem v Číně a s udělením statutu tržní ekonomiky je na významných poradách představitelů 

zemí Evropské unie diskutována i problematika dodržování rovných podmínek v podnikání v rámci evropského 

ocelářského průmyslu. Právě posouzení dopadů v energeticky náročných odvětvích je považováno za 

významný faktor z hlediska konkurenceschopnosti. Závěry z uvedených porad upozorňují na nekalé obchodní 

praktiky na trhu s ocelí a potřebu pragmatického přístupu k antidumpingovým šetřením a využívání celé škály 

nástrojů obchodní politiky. V této souvislosti je rovněž Evropská komise oslovována, aby prozkoumala 

možnost rozšíření vyšetřování nezákonných dotací v konkurenčních zemích.  

Hutnictví je z hlediska dumpingových dovozů nejvíce postiženým sektorem a je naprostou nutností k ochraně 

nekalých obchodních praktik využít všech možných nástrojů. Jde o zachování konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu, o zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti celého systému. Jen pro informaci, dle 

sdělení EUROFER se současná antidumpingová šetření týkají 64% plochých výrobků a 57% dlouhých výrobků 

z objemu dovozů do EU. Obdobná šetření se týkají i převážné části dovozu trubek.  

Posuzujeme-li spotřebu ocelářských výrobků dle jednotlivých regionů je nutno do úvah zahrnout i obchodní 

data. Významnou roli v tomto sehrává opět Čína, která, ještě před deseti lety byla dovozcem a nyní je 

největším čistým vývozcem. Vývoz z Číny, a to jak v absolutních hodnotách, tak i trendově, je zejména 

v letošním roce varující. Růst čínského exportu v posledních letech je zřejmý z následující tabulky (za letošní 

rok je uveden odhad): 

Tab. 3 Export ocelářských výrobků z Číny v mil. tun 

Rok Vývoz Rok Vývoz Rok  Vývoz 

2009 28,9 2011 47,8 2013 61,5 

2010 41,6 2012 54,7 2014 92,8 

2015 112 2016 130   

Pro doplnění obchodních údajů uvádíme ještě základní charakteristiky předních vývozních a dovozních zemí, 

k dispozici máme zatím jen údaje za rok 2014. I z tohoto stručného přehledu je zřejmá významná role čínského 

ocelářství. V Tabulce č.4 je uvedeno pět nejvýznamnějších dovozců/vývozců a v Tabulce č.5 pak 

nejvýznamnější země z hlediska  dovozu a vývozu:  
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Tab. 4 Top 5 zemí z hlediska dovozu a vývozu v mil.tun 

DOVOZ 2014  VÝVOZ 2014  

Země Množství Země Množství 

USA 41,3 Čína 92,8 

EU 28 31,0 Japonsko 41,3 

J.Korea 22,3 EU 28 36,5 

Thajsko 15,3 J.Korea 31,8 

Čína 14,9 Rusko 28,1 

Tab. 5 Top 5 zemí z hlediska čistého dovozu a vývozu v mil.tun 

ČISTÝ DOVOZ 2014       ČISTÝ VÝVOZ 2014  

Země Množství Země  Množství 

USA 29,4 Čína 77,9 

Thajsko 13,9 Japonsko 34,6 

Vietnam 10,9 Rusko 21,7 

Indonésie   9,7 Ukrajina 20,3 

Saud.Arábie   6,5 J.Korea   9,5 

5. ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Orgány Evropské unie a jednotlivé členské státy aktivně podporují přechod k ekonomice s nízkými emisemi 

uhlíku s cílem zlepšení energetické účinnosti a konkurenceschopnosti pro tato průmyslová odvětví. Je však 

současně nutné snížit regulační náklady, které brzdí konkurenceschopnost a inovace a to tak, aby byly 

posíleny globální rovné podmínky pro ocelářský průmysl a další energeticky náročná průmyslová odvětví. Pro 

zabránění úniku uhlíku a přemísťování výroby mimo EU je nutno implementovat potřebná opatření a to do 

roku 2030.  

Tato, svým způsobem kostrbatá formulace poukazuje na citlivý přístup v otázkách legislativy, týkající se 

problematiky životního prostředí a důsledků, které může způsobit. Jednodušeji by šlo tento cíl formulovat - 

dohoda k problematice životního prostředí by měla být implementována takovým způsobem, aby Evropská 

unie splnila své cíle, aniž by to negativně ovlivnilo konkurenceschopnost a rovné podmínky pro evropský 

průmysl. Problematika životního prostředí je tak široká, že přesahuje rozsah této prezentace, je však nutno je 

vždy uvádět jako významný faktor dalšího vývoje.  

6. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE 

Z hlediska výše probíraných faktorů jsou asi nejzajímavější ty údaje, které se týkají obchodu. U obchodních 

dat je vždy nutno dodat v jaké fázi jsou jednotlivé antidumpingové případy. Co se výroby týče, tak v konečných 

číslech se projevuje zastavení výroby oceli ve společnosti Vítkovice Steel - údaje, týkající se spotřeby 

v loňském roce budou k dispozici zhruba za jeden měsíc. V roce 2015 bylo vyrobeno v České republice 4,031 

mil. tun surového železa, 5,262 mil. tun surové oceli, 4,894 mil. tun válcovaného materiálu a 570,6 tis. tun 

ocelových trubek.  

Co se týče obchodu, tak přetrvává již delší dobu běžná skutečnost, že dovoz ocelářských výrobků objemově 

převyšuje vývoz ocelářských výrobků. Přitom vývozy ve srovnání s předcházejícím rokem vykazují růst o cca 

2,1%, zatímco dovozy vzrostly o více než 7%. Je to dáno i tím, že narostl dovoz polotovarů, zejména z důvodů 
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uzavření výroby oceli ve společnosti Vítkovice Steel. Podrobnější informace uvádějí následující tabulky - jedná 

se o celkový vývoz a dovoz jednotlivých skupin výrobků. Údaje jsou uváděny v tunách.  

Základními partnery jsou pro výrobky vyrobené v České republice země Evropské unie. Dovoz ze třetích zemí 

dosahuje cca 12% - přesněji v roce 2015 se jednalo o 722,5 tis. tun. Zejména to byly ploché výrobky (309,3 

tis. tun) a ingoty a polotovary (210 tis. tun).  

Samostatnou kapitolou v oblasti obchodu jsou vždy antidumpingová řízení. Česká republika v tomto směru 

úzce spolupracuje s evropskou asociací EUROFER a rozsah uvedené problematiky je mimo téma této 

prezentace. Podrobné informace dostávají obchodní útvary výrobců.  

Tab. 5 Celkový vývoz a dovoz vybraných skupin ocelářských výrobků (v tunách)  

Celkový vývoz  -  skupiny 
vyvážených výrobků 

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Vývoz ingotů a polotovarů 320 843 355 800 393 035 393 035 260 692 284 929 267 934 

Vývoz  dlouhých  výrobků 2 169 326 2 250 849 2434 488 2 434 488 2 395 870 2 037 971 2 140 920 

Vývoz  plochých  výrobků 940 164 1 040 754 891 006 891 006 1 019 706 867 209 911 255 

Vývoz  bezešvých  ocel. trubek 335 886 360 295 339 704 339 704 333 444 347 154 305 113 

Vývoz  svař.  ocel.  trubek 171 141 173 410 228 843 228 843 234 418 261 890 247 792 

Vývoz  ostatních  573 357 607 282 697 848 697 848 751 721 764 742 787 710 

Vývoz  výrobků z oceli   celkem 4 530 716 4 788 392 4 880 924 4 880 924 4 995 851 4 563 895 4 660 723 

 

Celkový dovoz  -  skupiny 
dovážených výrobků 

rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Dovoz ingotů a polotovarů 221 768 621 594 324 926 355 725 356 232 293 124 395 680 

Dovoz  dlouhých  výrobků 780 769 888 642 1 111 801 1 252 510 1 155 592 884 938 1 053 804 

Dovoz  plochých  výrobků 2 190 384 2 818 058 3 175 256 3 287 538 3 358 366 3 430 442 3 525 621 

Dovoz  bezešvých  ocel. trubek 65 903 93 312 96 914 84 634 86 646 89 189 93 379 

Dovoz  svař.  ocel.  trubek 213 034 276 784 395 415 332 105 349 117 385 710 409 063 

Dovoz  ostatních 532 581 619 981 676 418 646 181 688 771 761 352 779 603 

Dovoz  výrobků z oceli  celkem 4 004 440 5 317 371 5 780 730 5 958 692 5 994 724 5 844 755 6 257 150 

7. ZÁVĚR 

Ocel trvale zůstává základem ekonomického růstu a ocelářský průmysl České republiky je plně závislý na 

situaci v Evropské unii. Světový obchod s ocelářskými výrobky významně ovlivňuje situaci v Číně a je i 

politickým úkolem zemí Evropské unie dosáhnout pro zajištění konkurenceschopnosti rovných podmínek 

v obchodním styku. Další vývoj směřuje k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou, k trvalé spolupráci s uživateli, 

ke snižování zátěže životního prostředí a získávání zvýšeného zájmu mladé generace.  

Co, ale říci k naší úvodní otázce? Rok 2016 bude jistě z hlediska ocelářského průmyslu velmi významným, 

bude rokem, ve kterém se budou vytvářet podmínky pro navazující delší období. Aby ocelářství si i v našich 

podmínkách udrželo svoje pozice je nutné nejen uváděné faktory respektovat, ale také na ně ve správném 

směru reagovat. Tradice, současná úroveň a hlavně kvalitní pracovníci, jsou zárukou, garancí a tedy i 

důvodem k optimismu. Naši hutníci byli a jsou ve světě vysoce respektováni, odvádějí dobrou práci stejně jako 

pedagogové a instituce, kteří mladou generaci pro zajímavé a stále perspektivní povolání připravují.   
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STÁTNÍ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE NA MPO 

Miroslav CHLUMSKÝ  

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká republika, EU 

Abstrakt 

Účelová podpora VaV je poskytována projektům VaV na základě výsledků veřejných soutěží. MPO poskytuje 

podporu projektům jim vyhlašovaných programů. Cílem programů je zdokonalení současných praxí, metodik, 

regulačních mechanismů, stejně jako získání nových poznatků, dovedností, služeb, informačních a řídících 

produktů a postupů, které budou určeny ke zvýšení kvality, dovolující zvýšit udržitelnost a prosaditelnost a též 

ke zvýšení hospodárnosti této činnosti. 

Klíčová slova: výzkum, vývoj 

 

Autor neposkytl plný text příspěvku.  

 

 

 

  



31.3. - 1. 4. 2016, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

11 

NĚKTERÉ OTÁZKY ROZVOJE METALURGIE 

Václav KAFKA 

RACIO & RACIO, Orlová, Česká republika, EU, vaclav.kafka@upcmail.cz  

Abstrakt  

Příspěvek se v úvodu zaměřuje na výhled světové ekonomiky. Poté se věnuje predikci výroby oceli. Následně 

rozebírá otázky začínající čtvrté průmyslové revoluce. Diskutuje, jak svět na tuto novou situaci reaguje. Dále 

probírá současné ekonomické problémy metalurgie. Dotýká se výzkumu a vývoje v metalurgii. Dále se 

zaměřuje na vybrané problémy české metalurgie. Zejména na aplikaci výsledků výzkumu a vývoje, zavádění 

inovací a zejména zajištění pracovníků pro metalurgii a udržení dobrých spolupracovníků. Podrobněji se 

zaměřuje zejména na otázky zabránění odchodu špičkových zaměstnanců. 

Klíčová slova: výhled světové ekonomiky, predikce výroby oceli, čtvrtá průmyslová revoluce, zajištění  

                         pracovníků pro metalurgii. 

1. VÝHLED SVĚTOVÉ EKONOMIKY 

Pokud se chceme zamýšlet nad výhledem metalurgie pro současný rok, tak se nejprve musíme zaměřit na 

predikci světové ekonomiky. Podle /1/ od konce finanční krize v r. 2009 dodávají globální ekonomice tempo 

rozvojové trhy. V r. 2016 se ale o globální růst zasadí bohaté země. Řada rozvojových zemí včetně Číny bude 

„úspěšných“, když se vyhnou krizi! V Brazílii se očekává pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 0,7%, 

v Rusku také dojde k poklesu o  0,4%.  Čína by podle vlastních odhadů měla růst o 6,5 %. Reálné hodnoty 

však budou jistě nižší. Musíme si uvědomit, že ekonomika Číny řadu let rostla v dvouciferných číslech ! Svět 

se do jisté míry dokonce bojí možné krize v Číně. Její vývoj měl již v r.2015 doslovně fatální důsledky pro 

ekonomiku Brazilie /3/.  

Poněkud jiná situace se očekává v Indii. Tam dojde k růstu HDP o více než 7 %. Podobně americká ekonomika 

předikuje reálný růst 2,5 %. V USA je zásadní to, že již šestý rok po sobě vytváří minimálně 2  mil. nových 

pracovních míst. Očekávaný růst v Eurozóně  a Japonsku bude 1,6 %, což je lepší než obvykle.  

Pokud se týká České republiky (ČR) tak po solidním výkonu ekonomiky v r. 2015 (zvýšení HDP o 4,3 %) se v 

r. 2016 očekává další růst o 2,3 %. České ekonomice do značné míry pomohlo snížení nezaměstnanosti. 

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků však může být pro následující rozvoj omezující.    

Jaký nás tedy čeká vývoj v metalurgii?  

2.  OČEKÁVANÁ PREDIKCE VÝROBY OCELI  

Uveďme si chronologicky názory na rozvoj metalurgie.  Podle /4/ v červnu 2015 se předpokládalo, že  „hliník 

nebo uhlík se již dostávají na úroveň oceli“. Připomínalo se, že v laboratořích ocelářských koncernů se 

rozhoduje o budoucím dlouhodobém přežití tradičního odvětví v regionu Evropy. Už se začínaly dokonce 

vytvářet scénáře, že Evropa v deseti nebo dvaceti letech již sama nebude ocel vyrábět, ale jen zpracovávat. 

Ale uvádělo se, že ocel hledá cesty k nové generaci automobilů. Například plech na dveřích aut bude 

v budoucnu silný již jen 0,5 mm. Již dnes jsou používány plechy o síle 0,7 mm. Před dvaceti lety to bylo běžně 

ještě významně větší.  

V červenci /5/ se připomínalo, že celosvětová výroba surové oceli v roce 2014 ve výši 1661 mil. t vytvořila 

nový rekord. Růst nastal především na Středním východě (+ 7,7 %) a v Asii (+ 1,9 %). Výroba oceli v Americe 
a Evropě stagnovala. A tlak na ceny v roce 2015 pokračoval. V září /2/ bylo již zřejmé, že Čínu čeká 
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v metalurgii podobné období, jaké bylo v Japonsku a USA začátkem osmdesátých let. Tedy včetně výpovědí, 

uzavírání a krachů podniků. V červnu klesla v Číně poptávka po oceli o 3,9 %, od ledna do června o 4,7 %. 

Podle UBS bude spotřeba oceli klesat i v následujících letech, protože na hlavu v Číně s 551 kg již v roce 2014 

překročila objem „zralých“ národních hospodářství. Dlouhodobě se dá očekávat pokles na 450 kg. Následně 

klesne spotřeba oceli v Číně během pěti až deseti let na 640-675 milionů tun. Aktuální kapacity by tak byly 
využity jen na 55 % a Čína by měla přebytek oceli v objemu 300 až 350 milionů tun. A v říjnu se objevují zprávy 

o tom, že se výrobci oceli téměř nepozorovaně dostali do celosvětové krize /6/. Ceny oceli spadly v září 2015 

na dvanáctileté minimum. Od vrcholu (léto 2008) se ceny z 1265 USD na tunu dostaly v současnosti na 201 

USD /7/. Výroba se smršťuje - ale poptávka ještě silněji, což činí tlak na ceny trvalým. Situace v USA už vede 

k propouštění a uzavírání oceláren, ve Velké Británii také. Turbulence u oceli nevěstily nic dobrého.  Nicméně 

ratingová agentura Moody´s  situaci uklidňovala konstatováním, že výhled pro evropský ocelářský sektor 
zůstává po dobu příštích dvanácti měsíců stabilní. Důvodem je trvající růst na nejdůležitějších trzích koncových 

spotřebitelů ocelářů, jakož i zlepšené regionální výhledy růstu.  To bude podporovat poptávku po oceli 

v Evropě. Úplně růžově však svět pro oceláře ze starého kontinentu dnes nevypadá. Cenový tlak se 
bude negativně projevovat na ziskových maržích výrobců. Prognóza pro ruský ocelářský sektor vypadá 

ovšem mnohem pesimističtěji - hlavním důvodem je trvající recese v zemi.  

A tento výhled akceptují také oceláři /8/. Jak bylo oznámeno na Světové ocelářské konferenci v Chicagu 

v souladu s Worldsteelem v krátkodobém výhledu se rysoval pokles poptávky v r. 2015 o 1,7 % na 1,513 
miliard tun. V r. 2016 se očekává však růst poptávky o 0,7 % na 1,523 miliard t. Období nižšího růstu bude 

trvat tak dlouho, dokud nově zprůmyslněné země nedosáhnou takové síly, aby vyvolaly nový růstový cyklus. 

Ze sedmi vedoucích zemí světa vykáže v r. 2015 růst poptávky po oceli jen Indie. I Spojené státy očekávají 
v r. 2015 pokles o cca 3 %. Obecně je třeba spíše přepokládat ve vývoji poptávky a výroby oceli v Evropě v r. 

2016 spíše metastabilní stav.  

3.  NA CO SE MUSÍME PŘÍPRAVIT  

Zcela zásadní je „příchod“ čtvrté průmyslové revoluce. Dále v oblasti ocelářství v Evropě jsou to ekonomické 

otázky výroby. A znovu je třeba významně připomínat úlohu výzkumu a vývoje v metalurgii. 

3.1. Čtvrtá průmyslová revoluce  

Po éře parního stroje v devatenáctém století, elektrifikace v ranné fázi dvacátého století  přichází 

v sedmdesátých létech automatizace. Odborníci Boston Consulting  Group (BCG) tvrdí /9/, že nyní jsme 

uprostřed čtvrté vlny technologické  vyspělosti vzestupu nových digitálních průmyslových technologií známého 

jako „průmysl 4.0“ /10/. Uvedený termín  pochází z projektu high-tech německé vlády a poprvé byl použit na 

hanoverském veletrhu v r. 2011.  

Experti BCG rozdělují „PRŮMYSL 4.0“ do těchto oblastí:  

-  big data a analytika: velké datové soubory jak z výroby, managementu tak i od zákazníků optimalizují 

kvalitu výroby, šetří náklady a zlepšuje obsluhu zařízení, 

-  používání autonomních robotů, 

-  simulace: ke stávajícímu využívání předvýrobní metody 3D se simulace bude aplikovat u reálných dat 

ve výrobě, 

-  horizontální a vertikální systémová integrace: jedná se o rozvinutí univerzální integrace sítí napříč 

společností a vytvoření automatizovaných hodnotových řetězců, 

-  průmyslový internet věcí: systém umožňující podle potřeby vzájemnou komunikaci provozních zařízení, 

- cybersecurity - počítačová bezpečnost: řešení ochrany průmyslových systémů a výrobní linky, 
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-  cloud computing: rozsáhlé využití na internetu uložených modelů technologií, 

-  aditivní výroba: odstup od tradiční výroby založené na odebírání hmoty z obrobku a přístup k využití 

některé z forem trojrozměrného výrobku (kupř. 3D tisk), 

- rozšířená realita:podpora celého komplexu služeb jako je výběr dílů ve skladu a odesílání pokynů pro 

opravy přes mobilní zařízení. 

Přínos pro zpracovatelský průmysl Německa se kvantifikuje v oblastech: 

- zvýšení produktivity práce: během 5-10 let přínos 90 -150 miliard €, 

- růstu příjmů: 30 miliard € /rok nebo zvýšení o 1 % HDP, 

- zaměstnanosti: v průběhu 10 let k 6 % nárůstu - z toho v technickém sektoru až o 10 %, 

- potřeby investic: během 10 let asi 250 miliard €. 

3.1.1. Jak reaguje svět na začínající čtvrtou průmyslovou revoluci  

V prvé řadě je třeba dodat, že svět zná více iniciativ v této oblasti. Kupříkladu v USA se nazývá Smart 

Manufacturing Leaderschip Coalition. Jedná se o „rozsáhlou koalici“, která má za cíl podpořit spolupracující 

výzkum a vývoj a implementaci výsledků. Ale také prosazující rozvoj nových přístupů vedoucích k přijetí 
výrobní inteligence.  

Je třeba říci, že nejvíce se v této oblasti angažuje Německo. Z iniciativy ministra hospodářství Severního 

Porýní-Vestfálska se 21. 9. 2015 v Düsseldorfu konalo „První vrcholné ocelářské setkání Severního Porýní-

Vestfálska“/11/. Ve společném prohlášení se dohodlo mimo jiné na programu „Industrie 4.0. Čtvrtá průmyslová 

revoluce je u koncernu ThyssenKrupp v plném chodu /12/. Pracuje se cíleně na optimalizaci a digitalizaci 

procesů tak, aby do deseti let byl podnik úplně digitalizován. První osou je vertikální integrace v klasické 

automatizační pyramidě. Jde zde hlavně o kontrolu a řízení výroby. Druhou oblast zahrnuje horizontální 

integrace, výměna sítí. Třetí částí je životní cyklus výrobků, od nalezení řešení, přes definování požadavků, 

jakož i potřeb od vědy a výzkumu, přes výrobu a servis až na konec životnosti.  

U ThyssenKrupp Steel Europe může být příkladem válcovna Hoesch Hohenlimburg /13/. Řešení programu 

PRŮMYSL 4.0 integruje obchodní, administrativní a technická data a tím podporují obchodní procesy, které 

spojují řetězce tvorby hodnot i „přes hranice podniku“. V praxi to vypadá tak, že IBM spojuje data z výroby 

s nadřízenými systémy MES (Manufactoring-Execution) a ERP (Enterprice Resource Planing). Zákazníci tak 

mohou své zakázky pružně termínovat a současně mají v případě potřeby možnost, krátce před začátkem 

válcování ještě upravovat požadavky materiálových vlastností jako je tloušťka, šířka apod.  

Pokud se týká ČR tak již v září 2015 byla zpracována „Národní iniciativa PRŮMYSL 4.0“.  A na začátku října 

2015 byla uzavřena dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a německým Spolkovým 

ministerstvem pro vzdělání a výzkum (BMBF) o spolupráci v této oblasti. Akční plán MPO k této oblasti se 

připravuje tak, aby v březnu 2016 byl předložen vládě ČR.  

Je třeba říci, že informace o zapojení se do 4. průmyslové revoluce technicky vyspělých zemí je významný 

podnět a při jistém vyhranění i memento mori pro naši metalurgii a obecně náš průmysl. 

Je třeba dále dodat, že svět a zejména Evropa mají snahu reagovat  na existující problémy v metalurgii, které 

se promítají do ekonomických výsledků.  

3.2.  Ekonomické problémy metalurgie  

V Evropě se Jobovy zprávy z ocelářského průmyslu koncentrují momentálně ve Velké Británii /14/. Tata Steel 

tam uzavřel dva závody, ocelářská divize Caparo Industries je na mizině a thajská společnost SSI odstavila 

dvě vysoké pece a snižuje  o 2200 pracovních míst. Ohlášená uzavření závodů stojí britské ocelářství cca 



31.3. - 1. 4. 2016, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

14 

6000 pracovních míst. V Německu u vedoucího podniku ThyssenKrupp se zaměstnanci dříve vzdali části své 

mzdy, aby zkrácenou pracovní dobou zajistili svá pracovní místa. Salzgitter snížil právě kvůli „nejasným tržním 

vyhlídkám“ své ziskové prognózy. ArcelorMittal údajně sklouzl opět do červených čísel. Příčiny jsou obdobné 

- obrovský přebytek nabídky díky stoupajícím exportům z Číny zatěžuje trhy a táhne ceny dolů. A vzhledem 

k špatnému vývoji zakázek počítá německé Hospodářské sdružení Ocel pro rok 2016 již jen se stagnující 

výrobou oceli a ne s růstem o jedno procento.  

Zprávy z Itálie /15/ dokládají, že zestátněny podnik Ilva vytváří každý měsíc ztráty ve dvouciferné milionové 

výši a přesto smí být dále provozován. „Nemocná“ ocelárna (nyní je na prodej) byla koncem r. 2014 zestátněna 

a v Tarantu tak bylo zachráněno přes 2000 pracovních míst. Před soudem se musí v souvislosti s touto 

ocelárnou zodpovídat 44 osob a 3 společnosti kvůli zabití z nedbalosti 17 pracovníků a těžkému znečišťování 

životního prostředí.  

Také švédský SSAB /16/ pokračuje v šetření a snižuje o 500 pracovních míst Toto opatření přichází k již 

ohlášeným úsporám nákladů ve výši 1,4 miliardy švédských korun.  

Také USS /17/ ohlásil snížení výrobních nákladů o 15 % na externí zpracování.  

Na závěr statě zaměřené na ekonomické problémy ocelářství je třeba uvést postup /18/, který dokládá, že 

masivní exportní ofenzívou Číny nejsou všichni evropští výrobci postiženi stejně. Ukazuje se, že čím více se 

výrobce specializoval, tím lépe se může udržet mimo cenovou válku. Na samé špici zde stojí rakouský 

ocelářský a technologický koncern VoestAlpine, který již masové jakosti a značky ocelí téměř nevyrábí, nýbrž 

se včas koncentroval na speciální produkty, jako jsou vysokopevné oceli pro automobilní průmysl nebo 

železniční techniku. To stejné platí i pro mnohé německé výrobce jako ThyssenKrupp, Salzgitter nebo 

Saarstahl - ale jen částečně. Aby vytížili své kapacity, vyrábějí ještě stále i masové oceli, které se teď dostaly 

pod cenový tlak.  

Z uvedených příkladů vyplývá, že světová a evropská metalurgie musí  intensivně reagovat na ekonomické 

problémy v ocelářství.  

Je třeba se alespoň rámcově zmínit o situaci ve výzkumu a vývoji v metalurgii.  

3.3.  Výzkum a vývoj v metalurgii  

Fraunhofer-IWU a Univerzita Brusel /19/ dokázali hospodárně vyrobit rotorové listy pro větrné elektrárny 

z oceli. Obvykle se používá plastový materiál s nemožností  recyklace. Výsledkem řešení je možná nejen 

recyklace křídel, ale výrazně klesají i výrobní náklady ve srovnání s obvyklými plastovými materiály až o 90 

%. Navíc lze křídla vyrobit podstatně přesněji, což se odráží v lepší aerodynamice.  

Nejen české silniční mosty jsou v politováníhodném stavu. Podle studie německého Institutu pro urbanistiku 

(Difu) musí být 10.000 mostů strženo a obnoveno. Zdá se, že řešení by mohlo být v žárovém zinkování /20/, 

při kterém se konstrukční díly potahují vrstvou ze železa a zinku. Toto „povrstvení“ je dvacetkrát tvrdší, 

desetkrát odolnější proti otěru a čtyřikrát pevnější než obvyklé potažení barvou a lakem.  

ArcelorMIttal chce ještě tento rok v belgickém Gentu /21/ začít se stavbou projektu za 87 milionů €, na výrobu 

bioetanolu z ocelářských odpadních plynů, prvního komerčního zařízení tohoto druhu v Evropě. Dnes se tyto 

plyny buď spalují, nebo používají k výrobě tepla a elektřiny přímo v ocelárně. Výroba bioetanolu by měla začít 

v polovině roku 2017. Nová technologie využívá k výrobě bioetanolu fermentace CO za přítomnosti mikrobů. 

Každá tuna vzniklého bioetanolu nahrazuje 5,2 barelu benzínu a snižuje emise CO2 o 2,3 tuny.  

Evropská Unie (EU) podpoří zkoušky jednoho z nejnadějnějších projektů, které by mohly výrazně snížit emise 

CO2 při výrobě oceli technologií nazvaného HISARNA /22/. Tata Steel zkouší tuto technologii v holandském 

IJmuidenu od roku 2011. Nová technologie by mohla zvýšit energetickou efektivitu výroby oceli a současně by 

se mohly až o 20 % snížit emise CO2. Výhoda této technologie je v tom, že činí dva energeticky intenzivní 

procesní kroky přebytečnými. Na rozdíl od výroby surového železa v konvenčních vysokých pecích se nemusí 
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uhlí a železná ruda zpracovávat na koks, sintr nebo pelety, nýbrž jsou dodávány do  pece jako prášek. V roce 

2016 by měl proběhnout první dlouhodobý šestiměsíční test. Hisarna je společným projektem Tata Steel, důlní 

společnosti Rio Tinto a evropských výrobců oceli ArcelorMittal, ThyssenKrupp a VoestAlpine.  

ThyssenKrupp se zaměřuje na průkopnické inovace a obnovitelné energie šetřící dlouhodobě mobilitu a zdroje 
/23/. Záměrem je kupříkladu velký projekt „Carbon2Chem“ který má za cíl vytvořit ocelárnu bez emisí. Cílem 

je v průběhu zhruba 15 let proměnit ocelářské emise na cenné základní látky pro chemický průmysl (jako je 

amoniak nebo metanol). Jako zdroj má sloužit energie z hutních procesů a přebytkový proud z obnovitelných 
energií. Druhým průkopnickým projektem je MULTI, což je první vícekabinový výtah, fungující bez lana. Místo 

lan, budou kabiny poháněny lineárními motory.  

Koncem r. 2015 měla Tata Steel /24/ založit na britském ostrově společně s Warwick Manufactoring Group 
(WMG) nové výzkumné a vývojové centrum. Čtyřicet  vědců společně se studenty Warwick University zde 

chtějí v budoucnu společně vyvíjet lehčí a tvrdší oceli pro vozidla, letadla a energetická zařízení 21. století. 

V průběhu příštích dvou let zde chce druhý největší výrobce oceli soustředit své výzkumné vybavení z celé 

Velké Británie. Tata Steel zde bude investovat 20 milionů liber.  

Na závěr této kapitoly je třeba uvést velice pozitivní informaci. Největší evropská konference ocelářského 

průmyslu (ESTAD) v Düsseldorfu konstatovala, že „potenciál oceli nebude ještě dlouho vyčerpán“. 
President hospodářského sdružení Ocel (WV Stahl) to dokladoval tím, že v roce 2014 bylo v Německu 

zveřejněno 4.300 patentů v oblasti oceli. Na začátku devadesátých let bylo takových patentů zveřejňováno jen 

kolem dvou tisíc. Na konferenci bylo potvrzeno, že dynamika výzkumu a vývoje a tím inovační výkon 

ocelářského průmyslu se razantně zvyšuje. 

Následně se zaměříme na některé  problémy čeké metalurie. 

4.  NĚKTERÉ PROBLÉMY ČESKÉ METALURGIE  

Patrně první oblastí, které bychom se měli dotknout je aplikace výsledků  výzkumu a vývoje a zavádění inovací.  

4.1. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje a zavádění inovací  

Není cílem příspěvku provést hluboký rozbor českého výzkumu a vývoje v naši metalurgii. Je obecně známo, 

že naše možnosti jsou v této oblasti omezené. A to i přes to, že česká vláda deklaruje podporu této oblasti a i 

jisté prostředky zejména cestou finančního přispění projektů provádí. Je ale potvrzeno, že v naších 

podmínkách minimálně v dohledné době nevznikne „české Silicon Valley“ /27/. A dále víme, že v českých 

podmínkách se běžně neprosadí devět z deseti start-upů!! A bohužel je problémové poznat, zda jde v případě 

projektů podpořených státem o běžné selhání nebo o promyšlený podvod.  

Asi ztěží v podmínkách ČR můžeme očekávat od našich vysokých škol a některých pracovišť  vývoje 

v závodech původní výsledky, tak jak bylo uvedeno výše. Do jisté míry má však naše metalurgie možnosti 

v aktivním zavádění inovací. Kupřikladu oblast slévárentví má k tomu vytvořeny funkční organizace Svazu 

Sléváren ČR a České slévárenské společnosti se svými odbornými komisemi, semináři a konferencemi. A 

v této oblasti je jak bylo konstatováváno na 31. konferenci OCELÁŘI v r.2015 /25/ tak i na 52. Slévárenských 

dnech v Brně /26/ řada nemalých problémů, které bodužel v české metalurgii do značné míry přetrvávají. Proto 

můžeme na tyto zdroje spíše odkázat.  

Následně se zaměříme na relativně nové problémy, které současný vývoj přináší. Těmi je zejména  zajištění 

pracovníků v metalurgii a udržení si  zejména dobrých spolupracovníků.  

4.2. Zajištění pracovníků pro metalurgii a udržení dobrých spolupracovníků  

Možná někoho překvapí, že počet spokojených pracovníků v ČR relativně stoupá /28/. V srpnu 2015 jich bylo 

podle průzkumu agentury Grafton Recruitment dvě třetiny. Mezi hlavní důvody odchodu ze zaměstnání patří 
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finanční ohodnocení (67%), jiná zajímavá příležitost (47%), neuspokojivé mezilidské vztahy (45%), možnosti 

profesního růstu (33%), nekompetentnost nadřízených (24 %) a monotonnost práce (18%). To je snad pozitivní 

stránka současné situace.  

Skutečností je, že se skutečně naplňují predice o pokračujím intensivním ekonomickém rozvoji české 

ekonomiky. A tento rozmach naráží na zásadní limity u pravovníků. A to je druhá stránka současné situace. 

V současné době se počet nezaměstnaných v ČR pohybuje mezi 400 000 až 450 000 lidí. Těm je nabízeno 

100 000 pracovních míst /29/, které nejsou obsazovány. Firmám začínají citelně chybět vyučenci (svářeči, 

frézaři, slévači, hutníci, atd.). V současné době by české firmy potřebovaly těchto pracovníků minimálně cca 

20 000. Doplňme, že  podle výroční zprávy České školní inspekce za  školní rok 2014-2015, právě nízká vnitřní 

motivace žáků ke vzdělávání a malý zájem o průběh a výsledky vzdělávání ze strany zákonných zástupců 

žáků zejména v učebních oborech souvisejí s vysokou mírou jejich školní neúspěšnosti a odchod ze školy. U 

dvouletých učebních oborů je to v průměru každý třetí /36/.  

K doplnění celkové situace je třeba dodat, že v závěru minulého roku potřebovalo Německo a Rakousko 

900 000 pracovních míst. Kupříkladu odborníky z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu a elektro, atd. 
s platy až třikrát vyššími než  u nás /30/.  

A dále si doplňme, že dětí se rodí v ČR méně a přetrvává známá skutečnost, že na technické obory od 

vyučenců až po vysokoškoláky se mladí lidé netlačí. Jak tedy dál?  

Není účelem příspěvku komplexně řešit tuto problematiku, v niž asi hlavní slovo by měly mít spíše státní 

instituce. Víme, že některé podniky si začaly pomáhat samy. Jak zapojováním se do motivace mladých lidí na 

výuční místa, maturitních oborů a vysokých škol. Zajímavé několikaleté pozitivní zkušenosti má Motor Jikov 

/31/. Tato strojírensko-slévárenská firma v dané oblasti dokonce úspěšně spolupracuje již s mateřskými 

školami. Vkládá do toho nemalé finance zajišťuje pro studenty stráže, praxi a samozřejmě i zadání a pomoc 

při zpracování semestrálních, bakalářských a diplomových prácí.  Pokud nevzejde zcela zásadní iniciativa od 

státních institucí, tak patrně toto bude pro naši metalurgii jediná, byť pracná a nákladná cesta.  

Ale zaměřme se na to, co můžeme nebo bychom mohli udělat snad bezprostředně, abychom zabránili jak 

odchodu našich mladých  a možná i nadějných pracovníků. A dále, abychom zabránili odchodu naších 

špičkových pracovníků v odchodu za vyšší mzdou nebo jak bylo uvedeno výše zajímavou příležitosti.  

4.2.1.  Jak si zajistit mladé lidi a zabránit odchodu špičkových spolupracovníků  

Podle zkušeností personální agentury Advantuge Consalting /32/ až třetinu českých firem ohrožují mladí lidé 

bez loajality k zaměstnavatelům. Podle personalistů se jedná o pracovníky, kteří mají všechny „formální“ 

předpoklady k příjetí. Ale touží se okamžitě stát manažery a vést tým. Pokud po určité době nedostanou 

přidáno podle svých představ a nepostoupí v kariéře, loajalita klesá a rozhlížejí se jinde. Poněvadž je 

prokázáno, že firmy se „dostávají do zisku“ až po roce od jejich zapracování činí jim to závažné problémy. 

Odborníci doporučují tyto kandidáty prověřit do hloubky. Po pěti až šesti hodinách testů se tyto vlastností 

spolehlivě projeví.  

Je však také druhá, možná ještě závažnější otázka. Co děláme pro to, aby naši pracovnici nám byli loajální?  

Podle průzkumu STEM/MARK /34/, jen polovina zaměstnanců tvrdí, že jim management představuje nové 

kroky a iniciativy. To vnímají jako zeď mezi sebou a vedením! Ukazuje se, že řada pracovníků nezná misi 

firmy, tedy proč vlastně existuje! A zejména u menších firem také není známá vize firmy - tedy cíl jejího 

usilování, kam chce jednotka dojít! A to vše vede ke vzkazu zaměstnanců šéfům „mluvte s námi budeme 

loajální“!  

Obvykle asi 20 % ze všech pracovníků ve firmě patří k tak zvaným tahounům. A právě této skupině 

spolupracovníků by měl být věnován mimořádný přístup /33/. Právě u těchto lidí, když začnou cítit, že se o 

jeho názory ve firmě nikdo nezajímá a nemá šanci něco ovlivnit natož změnit, začíná uvažovat o změně 
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zaměstnavatele a dostává se do tak zvané „vnitřní výpovědi“. Tedy přestává se cítit vázán odpovědností či 

povinností! Je to reakce na flustraci a projevuje se zlomem ve výkonnosti. Důvodem může být nesprávná nebo 

jinak „pokřivená“ komunikace. Další příčinou bývá nárůst počtu změn, kterým nerozumí a nepřijal je za své. 

Může tím být také nenaplněné očekávání (hodili mě přes palubu, jsem pro ně starý, atd.).  Obvykle se 

v organizacích dostává více pozornosti  těm problémovým a ne výkonným pracovníkům. Závažnost této 

situace lze rámcově odhadnout podle výše fluktuace. Je-li procento fluktuace 15 % pak můžeme odhadnout, 

že ve „vnitřní výpovědi“ je cca 30 % pracovníků. A musíme si uvědomit, že tito zaměstnanci pracují až pouze 

na 50 % svého původního výkonu ! A to může trvat i celý rok! Samozřejmě, že jsou řešení této situace. 

Zejména v její prevenci. Nejméně jednou ročně jim věnovat minimálně hodinu času k vyslechnutí jejích názoru. 

Poskytovat jim patřičnou pozornost, kdy dosahují nejlepšího výkonu. Musíme si být vědomi, že hovoříme o 

tahounech firmy tedy o její soli!  

Nicméně zajména v současné době to může pro některé výrobní jednotky být vyloženě nebezpečná situace.  

V této stati je třeba připomenout mnohokrát opakované skutečnosti, že vyloženě přednostní je hledat u 

vlastních spoluzaměstananců jejích vrozené talenty, které lze ve firmě cíleně následně rozvinout.  

Musíme si uvědomit, že naši spolupracovníci je to nejcenější co máme. Připomeňme, že řada odborných studií 

v poslední době přinesla přesvědčivé důkazy, podle nichž 60 - 80 % závažných nemocí souvisí s vnějšími 

riziky, které může každý zaměstnanec i zaměstnavatel ovlivnit /35/. A jsme v oblasti, kde se očekává od 

zaměstnavatele skutečně velice zásadní iniciativa. Netýká se to v žádném případě pouze formální kontroly, 

zda absolvuji předepsanou preventivní zdravotní prohlídku, tak jak se to v řadě naších podniků děje. Jedná se 

jednak  o soustavnou péči o zdraví svých zaměstnanců. A dále o výchovu a vedení pracovníků k vlastní 

cílevědomé péči o své zdraví a zdravý životní styl.  K tomu účelu vznikl v r. 2005 záměr o auditované zařazení 

do skupiny společností  označených jako „PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“. Od  firem, které usilují o toto 

označení (I., II. a III. stupeň) se očekává zajištění větší péče o zaměstnance než vyžaduje zákon. Samozřejmě, 

že tento záměr stojí finance a námahu. Je však prokázáno, že se toto úsilí vyplatí. V ČR se pohybuje pracovní 

neschopnost kolem 6 %. Není třeba dokládat jaké vícenáklady si vyžadují náhrady těchto pracovníků. Tato 

aktivita se firmám vysoce vyplatí. Kupříkladu ve společnosti ArcelorMittal došlo ke snížení pracovní 

neschopnosti zejména těmito přístupy na 3,28 % /35/. Což je jistě v těžkém provoze velice pozoruhodné! A ve 

firmě SGC Fiat Glass dokonce na 2,1%! Je třeba si uvědomit, že orientace na zdraví pracovníků  ve firmách 

je jedno z nejvýznamnějších motivačních opatření. Průzkumy dokazují, že důsledkem zaměření firem na péči 

o zdraví pracovníků se více pracovníků do práce těší (v jednom případě až neuvěřitelných 80 %) /35/. A 

uvědomme si jak příznivěji se nám pak bude diskutovat s našimi spolupracovníky o možnosti nástupu jejich 

dětí do naši firmy !!  

LITERATURA  

[1] Abruzzese Leo.: Potápějící se svět,  Ekonom č.50/2015, Svět 2016, s.18. 

[2] Für China noch kein rettendes Ufer, Stahlmarkt 9/2015. 

[3] China bringt den Rohstoffboom in Brasilien zum Absturz, Stahl Aktuell, 01.09.2015. 

[4] Härter, leichter, günstiger: Handelsblatt.com 28.06.2015. 

[5] Kokskohlemarkt 2014 um elf Prozent gewachsen: Stahl Aktuell, 30.07.2015. 

[6] Die Krise kommt: Die Zeit, 29.10.2015. 

[7] Ausblick für Europas Stahlsektor bleibt stabil: Stahl Aktuell, 28.10.2015.  

[8] Globale Stahlnachfrage Word 2015 rückläufig sein: Stahl Aktuell 13.10.2015. 

[9] Přikryl J.: Připravme se na přicházející éru průmyslu 4.0, Moderní řízení 6, 2015, s.28- 30. 

[10] Industry 4.0 - The Future of Produktivity and Growth in Manufacturing Industries, 
htt.ps://wwwbcgperspektives.com/. 

[11] Starke und wettbewerbsfähige Stahlindustrie nicht gefährden: Stahl und Eisen, 10/2015. 



31.3. - 1. 4. 2016, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

18 

[12] Drei Dimensionen von Industrie 4.0: Handelsblatt Newsletter, 13.07.2015.  

[13] Industrie 4.0 in der Stahlindustrie - bei Hoesch Hohenlimburg gilt das „Highlander-Prinzip der Daten“: Dow Jones 

Stahl Monitor, 15.10.2015. 

[14] Stahlkocher in Alarmstimmung: Frankfurter Allgemeine, 10.11.2015. 

[15] Ilva macht monatliche Verluste in zweistelliger Millionenhöhe: Industriemagazin at 17.08.2015. 

[16] Auch schwedische SSAB spart weiter und streicht 500 Stellen: Stahl Aktuell, 23.10.2015. 

[17] USS looking to immediately cut processing costs by 15 %: Steel Business Briefing, 23.10.2015. 

[18] Europa - Masse bringt´s nicht: Handelsblatt, 10.09.2015. 

[19] Rotorblätter erstmals wirtschaftlich aus Stahl - Stahl statt CFK: www.blechnet.com, 29.10.2015. 

[20] Langlebige Brücken aus dem Zinkbad: VDI Nachrichten, 30.10.2015. 

[21] Aus Stahlwerkabgasen soll ab Mitte 2017 Bioethanol entstehen: Stahl Aktuell, 14.07.2015. 

[22] Neue Technologie zur Stahlerzeugung erhält EU-Fördergelder: Stahl und Eisen 135/2015, Nr. 9. 

[23] Neue Schwerpunkte bei Forschung und Entwicklung - ThyssenKrupp zielt auf bahnbrechende Innovationen: Stahl 
Markt 8/2015.  

[24] Neues Forschungszentrum für Tata Steel: Stahlmarkt 9/2015./25/ Potenzial des Stahls lange nicht ausgeschöpft: 
Industriemagazin. at 22.06.2015. 

[25] Kafka V. : Příspěvek  k problémům ekonomického prostředí a jeho vazby na rozvoj metalurgie, In sborník Oceláři, 

31. ročník  konference o teorii a praxi výroby a zpracování oceli, 9. - 10.4.2015 Rožnov pod Radhoštěm, s.11 - 
16, ISBN 978-80-87294-56-7,vydal TANGER, s.r.o Ostrava, 

[26] Kafka V.: Vybrané pohledy na hodnocení současného stavu nákladové náročnosti výroby odlitků v České 
republice, Sborník přednášek z 52. slévárenských dnů, blok A, sekce ekonomická, Česká slévárenská 

společnost, s. 7-13, 10.-11.11.2015 Brno, ISBN 978-80-02-02620-4, ISBN 978-80-02-02619-8 (soubor). 

[27] Hliníková E.: Marné čekání na české Silicon Valley, Ekonom č.50, 2015, s. 22-25.  

[28] Počet spokojených pracovníků roste, Právo 21.10.2015, s. 21. 

[29] Firmy pouští zakázky. Nejsou lidi, Hospodářské noviny,11.1.2016, s. 1. 

[30] Německo a Rakousko nabízejí až 900 tisíc volných pracovních míst, Právo, 6.11.2015, s.17. 

[31] Kazdová A.: Šikovné lidi do výroby i na manažerská místa si připravujeme sami, Moderní řízení, listopad 

2015,s.40 -43. 

[32] Třetinu českých firem ohrožují mladí lidé bez loajality k zaměstnavatelům, Moderní řízení, červen 2015, s. 64. 

[33] Kazdová A.:Malá pozornost výkonným lidem ve firmě se vymstí, Moderní řízení, červen 2015, s. 36 - 38. 

[34] Zaměstnanci vzkazují šéfům: Mluvte s námi, budeme Loajální, Moderní řízení, listopad, 2015, s. 39.  

[35] Kazdová A.:Péče o zdraví lidí zvýší image firmy a motivaci, Moderní řízení, červenec -srpen 2015, s. 7 - 13. 

[36] Mach J.:Třetina učňů vzdělání nedokončí. Nudí je to, Právo, 15.1.2015, s. 3. 



31.3. - 1. 4. 2016, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

19 
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Abstrakt  

Z důvodu nízké účinnosti starého systému sekundárního odsávání prachu z haly kyslíkové konvertorové 

ocelárny (KKO) v Třineckých železárnách (TŽ) a po příslibu Ministerstva životního prostředí ČR poskytnout 

dotaci ve výši až 90%, se vedení TŽ rozhodlo vypsat počátkem roku 2012 veřejné výběrové řízení na 

generálního dodavatele nového systému sekundárního odprášení haly KKO. Účelem nového systému 

Sekundárního odprášení haly KKO je snížení úniku tuhých znečišťujících látek do ovzduší z provozu kyslíkové 

konvertorové ocelárny. Stavba řešila výstavbu kompletní nové filtrační stanice o kapacitě více než 2,2 mil. 

m3/h teplé vzdušniny. Nové sekundární odprášení je provozováno od října 2015.  

Klíčová slova: ekologie, odprášení, konvertorová ocelárna 

1. ÚVOD 

Na konci roku 2015 bylo uvedeno do plného provozu hned několik zařízení, které se postarají o zachycení 

prachu při výrobě železa a oceli. Snížení prašnosti pocítí jak zaměstnanci těžkých provozů, tak obyvatelé v 

okolí hutě. Investice za více než 2,6 miliardy korun pomůžou snížit celkové emise tuhých znečišťujících látek 

v ovzduší asi o třetinu. Historicky největší fáze ekologizace v Třinci je hotová. 

2. SEKUNDÁRNÍ ODPRÁŠENÍ HALY KKO 

Výstavba sekundárního odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny (KKO) byla završena současně se 

zprovozněním konvertoru K2 po jeho střední opravě v říjnu 2015.  

2.1.  Popis stavby a účel 

Účelem stavby Sekundárního odprášení haly KKO je snížení úniku tuhých znečišťujících látek do ovzduší z 

provozu kyslíkové konvertorové ocelárny. Stavba řešila výstavbu kompletní nové filtrační stanice (tj. filtr, 

ventilátorová stanice, komín, odsávací potrubí, odsun prachu) o kapacitě více než 2 mil. m3/h teplé vzdušniny, 

což zajistilo náhradu stávajícího sekundárního odprášení konvertorů K1 a K2, a odprášení exponovaných 

prostorů, které nebyly odsávány vůbec (výšková část haly KKO nad konvertory, havarijní přelévání surového 

železa, odpich oceli z konvertorů), anebo nahradilo některé méně výkonné odsávací a filtrační zařízení 

(filtrační stanici haly přelévání surového železa a filtrační stanici chemického ohřevu IR-UT). 

Jelikož mělo stávající sekundární odprášení konvertorů nízkou účinnost (z důvodu zaústění do primárního 

odsávání) a dostatečně nebránilo úniku znečištěné vzdušiny do haly KKO, rozhodlo se o jeho náhradě. Nově 

budované sekundární odprášení pracuje nezávisle na primárním stupni odsávání konvertorů. Tím se výrazně 

zvyšuje účinnost odprášení v hale KKO. Zvolená koncepce filtrační stanice sekundárního odprášení  

(odprášení pomocí látkového filtru) je vyzkoušena na nově instalovaných zařízeních v hutích v zahraničí. 
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Dosažené provozní 
parametry, zejména množství 

prachu ve vyčištěné vzdušině, 

jsou podstatně nižší, než je 

projektovaná hodnota a tedy i 

povolené emisní limity v 

Evropské unii. Rovněž 

provozní spolehlivost 

navrhované filtrační stanice 

sekundárního odprášení je 
vysoká. V tabulce 1 jsou 

uvedeny hlavní parametry a 
na obrázku 1 je uveden 

model haly ocelárny  

s vyznačenou části 

odprašovacího zařízení 

 

 

Obr. 1 3D model odprašovacího zařízení 

2.2.  Realizace 

Generálním dodavatelem investiční akce Sekundárního odprášení haly KKO byla společnost Třinecký 

inženýring, a.s. a dodavatelem technologie byla společnost Siemens VAI, Rakousko. 

Realizace byla zahájena v srpnu 2013 s následujícími hlavními fázemi: stavební práce a výstavba plošin, 

výroba a montáž technologických zařízení vně objektu KKO, tj. látkový rukávcový filtr s pulsním oklepem a 

ventilátorová stanice. Práce na potrubních rozvodech sloužících k připojení jednotlivých uzlů byly zahájeny již 

v březnu 2014 a postupně byly předmontovávány jednotlivá potrubí v místech, kde tomu nebránila stávající 

stará technologie. Prvními připojenými odprašovanými uzly byly stanice odsíření surového železa č. 1 a č. 2 a 
to na konci srpna 2014. V tabulce 2 jsou uvedeny termíny jednotlivých odsávaných agregátů.  

Tab. 1 Hlavní parametry sekundárního odprášení KKO 

Parametr Hodnota 

Látkový filtr s pulsním oklepem  

- celková filtrační plocha 28 185 m2 

- počet filtračních rukávců 6 800 ks 

2 ks ID ventilátory   

- max. sací výkon ventilátoru 1 150 000 m3/h 

Garantované parametry  

Min. množství odsávané vzdušniny 1 941 000 Nm3/h 

Výstupní koncentrace TZL - průměrná hodnota <=10 mg/Nm3 

Výstupní koncentrace TZL - krátkodobé maximum <=20 mg/Nm3 

Max. hlučnost zařízení ve vzdálenosti 1 m 80 dB 
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Veškeré práce probíhaly za plného 

provozu konvertorů s maximálním 

využitím plánovaných odstávek 

provozu tak, aby nedošlo k 

negativnímu dopadu do výroby oceli 

z důvodu realizace této investiční 

akce. 

Celý investiční projekt byl završen 

začátkem října 2015, kdy bylo 

dokončeno sekundární odprášení 

pro konvertor K2 včetně odsávacích 

zákrytů umístěných na střechách 

haly KKO. 

 

Sekundární odprášení haly KKO bylo realizováno v rámci 36. výzvy Operačního programu životního prostředí 

s 90% dotací z uznatelných nákladů.  

2.3.  Náběh a provozování 

Poslední garanční zkoušky byly ukončeny v listopadu 2015 s tím, že uvedení zařízení do trvalého provozu je 

plánováno na jaro 2016. Množství zachyceného prachu se postupně zvyšovalo podle potupu připojování 

jednotlivých uzlů. Po zprovoznění posledního uzlu je množství zachycených odprašků cca 40t/týden. 
Na obrázku 2 je uvedeno množství zachycených odprašků. 

 

 

 

Obr. 2 Vývoj množství zachycených odprašků 

 

Na obrázku 3 je znázorněn stav před a po připojení konvertoru na sekundární odprášení. Spotřeba elektrické 

energie při provozování je cca. 9 kWh/t vyrobené oceli. 
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Tab. 2 Připojování odsávaných agregátů 

Mimopecní odsíření surového železa č. 1 a č. 2 23.8.2014 

Kyslíkový konvertor č. 1 6.10.2014 

Dílna vypalování trysek 3.12.2014 

Přelévání surového železa č. 2 4.12.2014 

Chemický ohřev 5.12.2014 

Homogenizační stanice č. 1  28.3.2015 

Homogenizační stanice č. 2 24.5.2015 

Přelévání surového železa č. 1 24.5.2015 

Vakuovací stanice RH1 4.7.2015 

Kyslíkový konvertor č. 2 7.10.2015 
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Obr. 3 Stav „před“ a „po“ připojení konvertoru 

3. DALŠÍ EKOLOGICKÉ AKCE 

Celkem bylo za poslední 3 roky započato 19 akcí ekologického charakteru. Na tyto akce je přiznána dotace 

ve výši 40 - 90% z  uznatelných nákladů. Celkové náklady na tyto ekologické akce jsou cca 2,8 mld. Kč a po 

dokončení by měly výrazně snížit emisi Tuhých znečišťujících látek (TZL) do ovzduší. Mezi největší patří: 

• Sekundární odprášení haly KKO 

• Odprášení spalin a uzlů na Aglomeraci č. 2 

• Odprášení multifunkčního zařízení pro výrobu ocelárenského aglomerátu 

• Snížení emisí na zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky 

Snížení prašnosti pocítí jak zaměstnanci těžkých provozů, tak obyvatelé v okolí hutě. Zatímco při přibližně 

stejném objemu výroby oceli přesahující 2 miliony tun Třinecké železárny vypustily před deseti lety do ovzduší 

téměř 5,5 tisíce tun prachu, v roce 2014 to bylo 560 tun, historicky nejméně. V letošním roce se hodnoty prachu 

opět sníží a předpokládáme, že by prach mohl klesnout pod 500 tun ročně, což je přibližně o 90 % méně než 

v roce 1995. 

4. ZÁVĚR 

Třinecké železárny investovaly od počátku roku 2013 do konce roku 2015 jen do ekologizace téměř 3 miliardy 

korun. Velkou část pomohla pokrýt dotace z 36. a 38. výzvy Operačního programu životní prostředí. Na další 

projekty se již nyní největší výrobce oceli v České republice chystá. 

Třinecké železárny plánují do roku 2019 investovat do modernizace a obnovy zařízení asi 12 miliard korun. Z 

toho 2 miliardy představují ekologické akce.  
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM CA-PROFILU PRO MODIFIKACI NEKOVOVÝCH 
VMĚSTKŮ V TEKUTÉ OCELI 

Tomáš HUCZALA 1, Jiří CUPEK 1, David BOCEK 1, Marek BILKO 1, Jan MORÁVKA 2 

1 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Technologie a výzkum, Třinec, Česká republika, EU, 
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Abstrakt 

V současné době je modifikace nekovových vměsků v tekuté oceli běžně používána praxe s cílem 

minimalizace zanášení ponorných výlevek během plynulého odlévání oceli.  Hlavním důvodem je zvýšení 

množství taveb odlévaných v sekvenci během kontinuálního způsobu lití. Dále stabilita regulace přítoku oceli 

do krystalizátoru. Do tekuté oceli je vápník injektován během sekundární rafinace oceli. K injektáži se využívají 

různé plněné profily. Mezi nejčastěji používané profily patří sloučenina vápníku a křemíku CaSi, dále CaFe, 

CaAlFe. V současné době je používán rovněž profil s čistým Ca. V případě použití čistého vápníku pro 

modifikaci nekovových vměsků dochází vyššímu rozstřiku oceli během injektáže oproti použití běžného profilu 

CaSi. Je nutné zabezpečit dostatečný volný prostor nad hladinou pánve, aby nedošlo výhozu kovu mimo 

vnitřní prostor pánve. Příspěvek popisuje provozní zkušenosti s používáním modifikace oceli na bázi čistého 

Ca. Byla srovnávána efektivita modifikace nekovových vměsků během použití profilu CaSi a rovněž během 

používání čistého vápníku. 

Klíčová slova: modifikace vměstků vápníkem, Ca-profil, sekvenčnost 

1. ÚVOD  

V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. je tekutá ocel odlévána plynulým způsobem lití. K dispozici jsou dva 
stroje pro kontinuální odlévání předlitků - blokové ZPO1 a sochorové ZPO2. Tekutá ocel vytéká z licí pánve 

do mezipánve, a dále přes ponorné výlevky do jednotlivých krystalizátorů. Kontinuální odlévání oceli vyniká 

oproti dříve používanému způsobu odlévání oceli do kokil vysokou ekonomickou i energetickou efektivitou. 

Náklady spojené s odléváním oceli jsou jisté míry závislé na množství taveb odlévaných v sekvenci. 

Sekvenčnost taveb je do značné míry dána zejména chemickým složením odlévaných značek oceli. V případě, 

že jsou oceli desoxidovány (uklidněny) hliníkem, dochází k jevu, kdy oxid hlinitý obsažený v oceli reaguje se 

žáruvzdorným materiálem ponorných výlevek. S rostoucím množstvím odlévaných taveb, dochází 

k postupnému růstu vrstvý nekovových částic na vnitřním povrchu výlevek až v konečném stádiu může dojít 

k celkovému ucpávání ponorných výlevek a přerušení lití.  

2. TEORETICKÉ ASPEKTY MODIFIKACE OCELI VÁPNÍKEM 

Jedna z běžně používaných technologií pro zvýšení sekvenčnosti odlévaných taveb je modifikace pevných 

nekovových vměsků pomocí vápníku. Účelem modifikace je transformovat pevné hlinitanové vměstky (Al2O3) 

případně spinely (MgO ∙ Al2O3) na hlinitano-vápenaté vměstky tekutého typu (xCaO ∙ xAl2O3).  

Základní chemické reakce, ke kterým dochází během injektáže profilu obsahující vápník lze popsat 

následujícími rovnicemi [1]: 
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V okamžiku, kdy je Ca-profil injektován do objemu ocelové lázně, dochází k jeho rozpouštění. Jelikož 

má vápník nízkou teplotu vypařování, nastává změna skupenství z kapalného do plynného stavu a jeho 

vypařování. 

Rozsah reakce vápníku s kyslíkem (3) je dle autorů [1] zanedbatelný. V případě oceli s nízkým obsahem síry 

je dominantní reakce (5) následována reakcí (6). Reakce (5) je klíčová při modifikaci hlinitanových vměstku 

do tekutého stavu. Z výše popsaného průběhu rovnic vyplývá, že při překročení kritického obsahu síry 

dominuje reakce (4) následována reakcí (5). 

Grafické znázornění průběhu výše popisovaných dílčích rovnic modifikace nekovových vměstků je znázorněno 
na obr. 1. Z obrázku je patrné, že finální složení jednotlivých části nekovových vměstků (jádro, obal, slupka) 

může být různé v závislosti na termodynamických podmínkách během zpracování oceli. Jednotlivé modifikace 

mohou rovněž vykazovat různé vlastnosti během odlévání (zanášení a odtavování licí keramiky) a různé 

vlastnosti během tváření plynule litých předlitků [2].  

Obr. 1 Mechanizmus postupu modifikace hlinitanu 

vápnikem [2] 
Obr. 2 Rovnováha vzniku sulfidu vápniku pro 

teplotu 1873 K [3] 

Autoři práce [3] ověřovali termodynamické výpočty vlivu síry na vznik sulfidu vápníku v tekuté oceli. Výpočty 
ověřovali praktickým experimentem. Výsledky jsou zobrazeny na Obr. obr. 2. Je patrné, že jakmile při určitém 

obsahu síry tavenině přesáhne obsah hliníku rovnovážnou křivku (čárkovaná čára) dochází k precipitaci 

sulfidu vápníku, který rovněž významně ovlivňuje tekutost vměsků.  
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2.1.  Vyhodnocení efektivity modifikace 

Významnou části technologie modifikace nekovových vměsků (NV) vápníkem je způsob vyhodnocení 

efektivity daného postupu. Stupeň využití vápníku je závislý na mnoha parametrech během sekundárního 

zpracování tekuté oceli. Např. na množství vypařeného vápníku, průběhu reakcí mezi vápníkem a struskou, 

na množství nekovových vměsků, rychlosti injektáže atd. Proto je vyhodnocení běžným způsobem, známým 

jako stupeň propalu (využití) prvku v případě vápníku značně nespolehlivý ukazatel. 

Jelikož je cílem modifikace transformovat NV do tekuté formy, je vyhodnocení stavu (skupenství, chemické 

složení, morfologie) NV mnohem přesnějším způsobem charakterizujícím efektivitu modifikace pro danou 

tavbu [4].  

Na obr. 3 je zobrazen ternární diagram CaO-Al2O3-MgO (1600 °C) s oblastmi charakterizujícími skupenství 

a chemickou povahu dle chemického složení vměsků. Modifikaci nekovových vměsků lze považovat 

za úspěšnou v případě, že NV nacházejí ve světle šedém poli. V této oblasti chemického složení se vměsky 

nacházejí v tekutém stavu.  

Nicméně v praktických podmínkách, jak dokazuje práce [5] v případě plně tekutých NV dochází naopak k erozi 
licí keramiky viz obr. 4. Tento stav rovněž není v praktických podmínkách vhodný, protože dochází k zhoršení 

regulace průtoku oceli do krystalizátoru a materiál licí keramiky je unášen do objemu předlitku. 

  

Obr. 3 Ternární diagram Al2O3-CaO-MgO pro 

1600 °C, generovaný SW FactSage [4] 

Obr. 4 Binární diagram CaO-Al2O3 s vyznačením 

vlivu daných typů vměsků na licí keramiku [5] 

3. POPIS EXPERIMENTU 

Cílem experimentu bylo ověření vlivu profilu na bázi CaSi a Ca na modifikaci NV během sekundárního 

zpracování oceli. Pro ověření vlivu byla vytipována středněuhlíková konstrukční ocel s rozsahem chemického 
složení Tab. 1. Jednotlivé úseky výroby oceli jsou zobrazeny na obr. 5. Surová ocel je vyráběna v kyslíkovém 

konvertoru o kapacitě 180 t. Během odpichu je surová ocel desoxidována komplexními přísadami na bázi 

FeSi, FeMn a Al. Rovněž jsou během odpichu přidávaný struskotvorné přísady - CaO a syntetická struska na 
bázi Al2O3. Po odpichu je ocel homogenizována pomocí argonovací trysky přes hladinu lázně (obr. 5 b). 

Následovalo zpracování oceli na pánvové peci (obr. 5 c), kde bylo provedeno odsíření oceli a ohřev oceli na 

požadovanou licí teplotu. Finální část zpracování oceli na pánvové peci představovalo injektáž CaSi nebo Ca 

profilu. Následovalo čeření oceli za účelem finálního odstranění nekovových vměsků a přeprava pánve k licímu 
stojanu. Ocel byla odlévána na pětiproudem licím stroji (obr. 5 d) do pravoúhlého předlitku o rozměrech 350 

x 300 mm. 
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Tab. 1 Chemické složení experimentální taveb 

prvek C Mn Si P S Cr Al 

min. 0,18 0,65 0,20       0,010 

max. 0,22 0,85 0,40 0,025 0,015 0,30 0,040 

 

Obr. 5 Schéma výrobního toku a) kyslíkový konvertor b) homogenizační stanice c) pánvová pec d) licí stroj  

Vzorkování oceli probíhalo každých deset minut po startu lití v mezipánvi. Vzorkování oceli probíhalo pomocí 

standardních vzorkovačů, avšak bez zirkonových uklidnovačů. Vzorky byly po odběru okamžitě zchlazeny, pro 

maximální zachycení podoby NV v tekutém stavu. Následně byly jednotlivé vzorky analyzovány pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu Hitachi S-3500N, vybaveného EDX analyzátorem.  

Byly provedeny experimenty na dvou sekvencích. Na konci rafinace oceli na pánvové peci byl injektován profil 

obsahující vápník. U taveb č. 1 - 5 byl jako modifikátoru použito kalciumsilicia. U taveb č. 6 - 7 byl použit čistý 

vápník v ekvivalentním množství dodaného vápníku jako v případě kalciosilicia (1/3 hmotnostního množství).  

Vzorky oceli byli odebíraný z mezipánve každých deset minut po začátku lití. Bylo hodnoceno 90 polí, kdy 

každé pole představuje plochu 0,25 x 0,25 mm. Byly detekovány vměsky větší než 1 μm a stanoveno jejich 

chemické složení, které bylo vyneseno do ternárního diagramu CaO-Al2O3-MgO. 

Na základě výsledků jednotlivých vzorků analyzovaných vměsků pomocí skenovacího řádkovacího 

mikroskopu, byly jednotlivé vměsky vyneseny do ternárního diagramu CaO-Al2O3-MgO a stanoven 

procentuální podíl vměsků, které se nacházejí v tekuté oblasti.  Následně byl pro jednotlivé tavby analyzován 

průběh odlévání jednotlivých taveb.  

Pro posouzení míry zanášení ponorných výlevek během odlévání byl použit parametr tzv. poloha stoperu 

(zátkové tyče). Úkolem stoperu je regulovat objemový průtoku kovu do krystalizátoru přes ponornou výlevku 

tak, aby byla v krystalizátoru udržována konstantní hladina. V případě, zarůstání výlevek NV dochází k růstu 

polohy stoperu a v případě odtavování výlevek je tomu naopak. Pro statistické vyhodnocování odlévaných 

taveb byl rovněž zaveden algoritmus, který matematicky popisuje průběh polohy stoperu. Jedná se o 

linearizaci průběhu polohy stoperu, kdy výstupem je absolutní člen a (poloha stoperu) a lineární 
člen b (směrnice) - viz obr. 7 a obr. 8.  

4. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Na obr. 6. Jsou znázorněny polohy stoperu pro jednotlivé tavby. Na obr.  jsou graficky znázorněny 

procentuální podíly tekutých vměstků pro jednotlivé tavby. Z průběhu jednotlivých křivek je na první pohled 
patrné, že u tavby 1 docházelo v první fázi odlévání k zvedání polohy stoperů (obr. 6), i když byl podíl tekutých 

vměsků kolem 50-60 %. Jedná se typický úkaz, kdy lze usuzovat, že v první fázi dochází k intenzivnímu 

nalepování NV na vnitřní stěnu ponorných výlevek. 
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Obr. 6 Podmínky během plynulého odlévání oceli s vyznačením čísel taveb a poloh stoperu 

Tento jev diskutovali autoři v práci [6], a vysvětlují popisovaný proces zvyšováním aktivity kyslíku vlivem 

prudké teplotní změny mezi výlevkou (cca 1200 °C) a tekutou oceli (cca 1550 °C). A rovněž vyšším stupněm 

reoxidace oceli během plnění mezipánve u první tavby v sekvenci (zvyšování podílu pevných vměsků). 

U druhé tavby v pořadí lze rovněž pozorovat zvedání polohy stoperu (b = 0,04 - 0,08), což lze vysvětlovat 

nízkým podílem tekutých vměsků v oceli. U taveb č. 3, 4 a 5 je patrný mírný nárůst polohy stoperu.  

Následně byly odlévány tavby, kdy byl jako modifikátor použit profil s čistým vápníkem. U obou taveb je patrný 

nadprůměrný obsah tekutých vměsků. Je jasně patrné, že směrnice křivky polohy stoperu v průběhu odlévání 

vykazuje záporný charakter, což signalizuje odtavování ponorných výlevek.  

  

Obr. 7 Aproximace změny polohy stoperů: 

absolutní člen (poloha) regresních přímek 

Obr. 8 Aproximace změny polohy stoperů: 

lineární člen (směrnice) regresních přímek 

Z výsledků zkoušek je patrné, že při ekvivalentním množství vápníku dodaného do lázně z profilu Ca vůči 

profilu CaSi dochází při podobných podmínkách modifikace k zvýšení počtu tekutých vměsků po modifikaci. 

Z provozních experimentů je rovněž patrné, že přidávané množství Ca je vysoké, jelikož dochází k odtavování 

licí keramiky a částice vyzdívky licí keramiky jsou zanášeny do objemu oceli. Tato skutečnost je v souladu 

s prací [5], kdy při vysokém stupni ztekutění vměstků dochází k erozi vyzdívky licí keramiky.   

Aproximace změny polohy stopperů
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Obr. 9 Procentuální podíl tekutých vměstků u jednotlivých taveb - zelená 

barva tavby s CaSi - červená tavby s Ca 

Kromě vyhodnocování vlivu použitého modifikátoru na stupeň ztekutění nekovových vměsků je vhodné 

sledovat výslednou mikročistotu produktu. Pro tento účel byly vyhodnoceny konečné mikročistoty 
z válcovaného poloproduktu dle normy ASTM E45. Na obr. 10 je zobrazen histogram srovnávající vměstku 

typu D kategorie jemné. Průměrné hodnoty hrají ve prospěch Ca profilu, testovaných taveb je však o 2/3 méně. 
V případě zhodnocení dle typu D kategorie hrubé obr. 11, jsou rovněž výsledky lepší ve prospěch použití 

čistého Ca, kdy je v oceli menší podíl hrubých globulí.   

  

Obr. 10 Srovnání mikročistoty dle ASTM E45 - typ 
D jemné pro jednotlivé modifikátory. (CaSi - 233 

taveb, Ca - 74 taveb) 

Obr. 11 Srovnání mikročistoty dle ASTM E45 - typ D 
hrubé pro jednotlivé modifikátory. (CaSi - 233 taveb, 

Ca - 74 taveb) 
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Nicméně nejdůležitějším aspektem používání profilu s čistým Ca je aplikace profilu v praxi. Jelikož profil 

obsahuje vysoký hmotnostní podíl Ca (98%), jsou reakce během injektáže mnohem bouřlivější než v případě 

používání CaSi. Dochází k vývinu plynného vápníku, který způsobuje rozstřik kovu. Negativními důsledky jsou 

zvýšená reoxidace během vstřelování a hlavně nalepování reoxidovaného kovu na vnější stěny pánve. Během 

výroby oceli s přísadou Ca je nutné pro snížení rozstřiku kovu množství kovu v pánvi, čímž dochází ke 

snižování výrobnosti.  

ZÁVĚR 

V provozních podmínkách byly porovnávány schopnosti různých modifikovadel (CaSi vs. Ca). Získané 

výsledky lze shrnout následovně: 

• během injektáže je vstřelováno menší množství profilu Ca oproti CaSi (o 2/3 menší množství) 

• podíl tekutých vměsků při ekvivalentní dávce Ca vůči CaSi je na nadprůměrné úrovni 

• mikročistoty při použití Ca vykazují méně hrubých globulárních vměsků 

• během injektáže Ca dochází k bouřlivějšímu průběhu reakcí oproti CaSi, zvýšená pravděpodobnost 

reoxidace a výhoz kovu z pánve 

• je potřeba zajistit vhodný volný prostor nad hladinou kovu, čím může docházet ke snižování výrobnosti 

ocelárny.  
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Abstrakt  

Tento článek se zaměřuje na základní koncepty a trendy v oblasti pokročilých metod řízení technologických 

procesů v ocelářství. Provázanost mezi technologiemi jako je například řetězec: úprava vsázky - vysokopecní 

výroba železa - výroba oceli - odlévání - chladnutí - ohřev - tváření, by proto měla vést i k provázanosti řídicích 

systémů jednotlivých technologií. Znalost technologických dat ze všech uzlů celého řetězce, i přes jejich 

značný objem, umožňuje vytvořit optimalizovaný systém řízení celé výroby. Vytvoření příslušných modelů by 

mohlo alespoň parciálně naplňovat vize představené v projektu Industrie 4.0. 

Klíčová slova: data, Industrie 4.0., metody řízení technologických procesů, systém řízení výroby 

1. ÚVOD 

Cílem tohoto článku je řízení výroby na vyšších úrovních zejména v oblasti procesního řízení, jeho identifikaci, 

charakterizaci, hierarchie a klasifikace, aby byla zřejmá její souvislost (vztah) mezi řízení technologických 

procesů na místní úrovni a řízení na úrovni procesů. To znamená, že tento článek by chtěl platit důraz na 

propojení SCADA / HMI a ERP systémů, jak je znázorněno na následujícím obrázku [1] 

 

Obr. 1 Integrace řídicích systémů [1] 

2. ÚLOHA POKROČILÉHO ŘÍZENÍ V METALURGICKÉM PRŮMYSLU 

Mnohé výrobní technologie, zvláště pak v metalurgickém průmyslu, jsou typické sériovou technologickou 

provázaností. Vlastnosti polotovaru vystupujícího z předcházející technologie do značné míry ovlivňují 

technologii navazující, přičemž tyto vlastnosti jsou určeny nejen celým průběhem technologie předcházející, 

ale také kvalitou jejich vstupů. Z tohoto hlediska v sobě nese finální produkt stopy průběhu všech dílčích 

technologií v sériovém řetězci. 
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2.1.  Současná situace a nasazení umělé inteligence 

Z dříve uvedeného vyplývá, že optimalizace omezená pouze na úroveň jednotlivých technologií nemůže vést 

k vytvoření optimálního finálního výrobku. Provázanost mezi technologiemi jako je například řetězec: úprava 

vsázky - vysokopecní výroba železa - výroba oceli - odlévání - chladnutí - ohřev - tváření, by proto měla vést i 

k provázanosti řídicích systémů jednotlivých technologií. Znalost technologických dat ze všech uzlů celého 

řetězce, i přes jejich značný objem, umožňuje vytvořit optimalizovaný systém řízení celé výroby. Takový 

systém řízení by mohl provádět optimalizující zásahy do systému řízení jednotlivých technologií na základě 

znalostí údajů získaných jak z historie právě zpracovávaného polotovaru, tak z historických údajů pořízených 

z předcházejících technologií, ale pochopitelně také z technologií navazujících a technologie aktuální.  

Aby mohl být takto objemný soubor dat účinně zpracován, je nutno použít prostředků „dolování dat“, které 

zahrnují nejrůznější postupy analýzy dat, často využívající prvky umělé inteligence. Proces dolování znalostí 

z obvykle velkého množství nepřehledně uspořádaných dat končí nalezením jednodušších a přehlednějších 

zákonitostí obsažených v těchto datech. Řídicí systémy jednotlivých technologií sbírají a archivují celou řadu 

provozních údajů, ty obvykle ukládají do samostatných tabulek buď periodicky po uplynutí předvoleného 
časového intervalu, nebo při určité události. To ale velmi znesnadňuje sestavení komplexní informace, která 

by mohla být využita pro tvorbu modelů potřebných k vlastní optimalizaci řízení celé výroby.  

Velkou výhodou modelu využívajícího naučenou neuronovou síť je jeho vysoká rychlost, ve které je schopen 

predikovat čas, kdy systém dosáhne žádané úrovně - hodnoty (např. teploty). Nevýhodou tohoto modelu je to, 

že spolehlivě modeluje chování systému jen na taková vstupní data, na která byl naučen. Přesnost této metody 

závisí na: 

• kvalitě dat určených k učení; 

• kvalitě testovacích dat, která slouží k ověření, jak dalece je síť naučena a na množství vzorků, které 

tvořily data pro učení a následné ověření.  

Při tomto způsobu řešení se předpokládá použití numerického řešení diferenčních rovnic a jejich okrajových 

podmínek. Okrajové podmínky by byly určovány opakovaným výpočtem průběhu celého děje. 

Lze využít také metody postavené na matematických modelech, které jsou schopny predikce i pro případy, 

které neprošly identifikačním procesem. Tyto případy by se lišily zejména ve svých rozměrech a do jisté míry 

i ve svých materiálových vlastnostech. 

Nevýhodou těchto metod je náročnost výpočtu a poměrně dlouhý čas, který je nutný k získání konečných dat. 

Toto je, jak již bylo zmíněno, hlavní nevýhoda matematicko-fyzikálních modelů, pokud jsou využity pro přímé 

číslicové řízení. Zde je nutno obezřetně volit formu, kterou by model měl mít. 

Právě kombinace všech výše uvedených metod může poskytnout jak potřebnou rychlost, tak i potřebnou 

přesnost predikce, neboť pro učení neuronové sítě lze s úspěchem využít data, která jsou zprostředkovaná 

matematicko-fyzikálními modely. 

Možné východisko je možné spatřovat ve využití dolování dat z databází na úrovni řízení technologických 

procesů. 

2.2.  Systémy dolování dat a jejich využití v metalurgickém průmyslu 

Data Mining je interdisciplinární obor spojující následující techniky [2]: 

• Práce s databázemi 

• Zpracování velkých objemů dat 

• Strojové učení 
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• Vizualizace 

• Matematické modelování 

• Rozpoznávání vzorů 

Data mining je vlastně součástí procesu objevování znalostí (KDD: knowledge discovery from data). Dolování 

dat lze považovat za krok vedoucí k získávání znalostí o procesu, který je zobrazen na následujícím obrázku 

(obrázek 2). 

 

Obr. 2 Data mining [2] 

Na závěr této kapitoly je vhodné vymezit základní předpokládané zdroje dat a použití zdrojových systémů. 

Jedna strana může tvořit údaje z ERP systému. Doplněním dat z procesní úrovně řízení by mělo být možné 

analyzovat jednotlivé procesy detailně a doplnit je o informace, které jsou běžně opomíjeny. Z literatury je 

zřejmé, že bez kvalitních dat nemají následné analýzy smysl. Proto je pro správné rozhodování klíčové, aby 

byla data z ekonomického systému ale i z výroby vždy pečlivě připravena. Během takové přípravy je proto 

nutné všechna data validovat, čistit a opravovat.  

Předpokládá se také využití údajů z datového skladu. Tedy místa, kam se ukládají všechna připravená data v 

podrobné formě. Pro zpracování údajů předpokládám využití technologie OLAP. Tato speciální datová 

struktura umožňuje rychlé procházení velkého objemu agregovaných dat. Základními prvky OLAP kostky jsou 

dimenze a měřítka. Měřítka si lze představit jako číslo reprezentující tržbu, zisk, zaúčtovanou částku apod. 

Dimenze, například datum, pobočka nebo zásoba. Tyto pak obsahují jednotlivé atributy. K procházení a 

prohlížení analýz z OLAP databáze je vhodné například využití programu Microsoft Excel, který nabízí velký 

komfort pro všechny základní typy analýz a podporuje i následné plánovaní. [3] 

Z hlediska zpracování dat se nabízí i využití vhodných programů, mezi něž lze zahrnout program Statistica, 

RapidMiner, Orange, SPSS a další. 

3. BUSINESS INTELLIGENCE JAKO SPOJNICE MEZI EKONOMICKÝM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM 
TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ 

Ukazuje se, že přesně měřitelné elementární operace jsou nesmírně užitečné pro zkvalitnění řízení. Může se 

jednat o analýzu efektivnosti výroby, zmetkovitosti, řízení neshod, analýzy jejích příčin a nalezení cest k jejich 
odstranění. Jedna z cest, která může vést k řešení problémů, jsou i nástroje Business Intelligence (BI). 
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Business Intelligence lze definovat jako dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalitu, rizika, 

bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu. Za tímto 

účelem provádí sběr, integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci informací. Mohou zahrnovat samotné 

shromážděné informace nebo explicitní znalosti získané z informací. Pojem Business Intelligence je sice 

poměrně starý, reálně se však používá zhruba 15 let. V principu to totiž není samostatná aplikace, ale něco 

jako služba, sada nástrojů, procesů a metodik práce ve firmě, která pomocí nich získává lepší informace o 

svém vlastním fungování, fungování trhu, chování konkurence, ale hlavně získává hodnotné zpracované 

informace pro přímé rozhodování. [4] 

BI aplikace obvykle zpracovávají data prodeje, výroby, financí a dalších strukturovaných zdrojů dat pro 

obchodní či technologické účely (především v oblasti řízení výkonnosti podniku). BI aplikace mohou 

shromažďovat informace z různých oddělení a provozů společnosti a mohou porovnávat informace ve 

srovnatelných hodnotách. 

4. DISKUZE 

Využití moderních metod zahrnující prostředky umělé inteligence je v oblasti metalurgického průmyslu 
aktuálním trendem. Tyto metody mají pochopitelně i některé nedostatky a slabiny, které lze již nyní (například 

na základě již realizovaných výzkumů a z nich publikovaných studií) předpokládat. Jedná se především o 

následující oblasti: 

• koncepce modelu jako black-box; 

•  nelze přímo stanovit přesnost jejich predikce na neznámých datech. 

Jako perspektivní se ukazuje zejména spojení prvků umělé inteligence a neuronových sítí, s klasickým 

matematicko-fyzikálním popisem dynamických dějů. Pomocí klasických metod identifikace, které zahrnují 

klasikou regresní a statistickou analýzu. Lze potom také předpokládat schopnost korigovat nesprávnou 

predikci umělých neuronových sítí. Pro tyto účely lze využít popis soustav a tím také umožnit jejich snadnou 

implementaci v prostředí simulačních jazyků, například v prostředí MATLABU a Simulinku. Tyto modely však 

nejsou přímo vhodné jako predikční členy v online řízení a jako jádro expertních systémů. [5] 

5. ZÁVĚR 

Řídicí systémy obvykle shromažďují a archivují širokou škálu provozních dat, která jsou uložena v 

samostatných tabulkách a to buď pravidelně po uplynutí nastaveného časového intervalu, nebo když dojde ke 

konkrétní události. Ale je velmi obtížné sestavit komplexní informace, které by mohly být použity k vytvoření 

modelů požadovaných pro optimalizaci celé výroby. 

Velkou výhodou modelů s použitím naučené neuronové sítě je vysoká rychlost, s kterou je schopna 

předpovědět dobu, kdy systém dosáhne požadované úrovně - hodnoty (např. teploty). Nevýhodou tohoto 

modelu je, že dokáže spolehlivě modelovat chování systému pouze na takové úrovni, na kterou byl naučen. 

Bylo by asi zbytečné na tomto místě akcentovat problematiku Industrie 4.0, která s danou problematikou velmi 

úzce souvisí a metody uváděné v článku (resp. jejich využití v praxi) je základní podmínkou rozvoje tohoto 

konceptu virtualizace v oblasti řízení průmyslových procesů. 
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Abstrakt  

V ArcelorMittal Ostrava a.s. byla na konci roku 2013 realizována modernizace sochorového ZPO č. 1. 

V souvislosti s novými technologickými možnostmi bylo zahájeno řešení problematiky zavedení a ověření 
technologie odlévání velkých kruhových sochorů do průměru kul. 350 a 400 mm. Kruhové sochory jsou určeny 

zejména pro válcování bezešvých trubek. Formou řešeného grantového projektu TAČR pod 

ev. č. TA03011277 jsou ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava ověřovány materiálové vlastnosti odlévaných ocelí 

a je vyvíjen numerický model tuhnutí oceli pro optimalizaci podmínek odlévání. V posledním roce řešení 

uvedeného projektu je zaměřena pozornost na ověřování technologie odlévání velkých kruhových sochorů 

s následnou možnou optimalizací. Článek si klade za cíl prezentovat dílčí výsledky z této části řešení, zejména 

z pohledu sběru technologických a kvalitativních údajů a využití výsledků numerických simulací.  

Klíčová slova: ocel, sochor, odlévání, simulace, tuhnutí 

1. ÚVOD 

Na konci roku 2013 byla realizována výstavba prvního zařízení pro vakuování tekuté oceli v historii Ostravské 

ocelárny a současně byla provedena celková modernizace nejstaršího sochorového ZPO č. 1 [1]. Hlavním 

cílem modernizace technologií byla výroba vysoce kvalitních plynule litých kruhových sochorů pro výrobu 

trubkových výrobků v nové válcovně v Saudské Arábii (ArcelorMittal Tubular Products Jubail) a také pro 

dceřinou společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  

2. POPIS TECHNOLOGIE ZPO 

Základní parametry po modernizaci ZPO č. 1 jsou uvedeny v tab. 1. Je patrné, že v rámci modernizace byly 

na ZPO instalovány elektromagnetické míchače oceli (v krystalizátoru), hydraulická oscilace, nové sekundární 

chlazení a nové tažné a rovnací stolice. Bylo nutno také provést úpravy dělícího zařízení a zátkových tyčí. Byl 

instalován nový systém ražení čísel na sochory, nový ohraňovač nálitků po dělení sochorů plamenem. V rámci 

modernizace ZPO byly upraveny chladníky ZPO a taktéž bylo nutno upravit jeřáby pro nakládku sochorů. V 

rámci modernizace ZPO č. 1 bylo zachováno odlévání sochorů kv. 180 mm a kul. 160 mm. Kruhové sochory 

průměru 210 mm byly nahrazeny novým rozměrem kul. 200 mm. Dále byly zavedeny nové rozměry kul. 270, 

350 a 400 mm.  
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Tab. 1 Základní parametry ZPO č. 1 po modernizaci 

n licích proudů 6 

r oblouku  /  l met. 10,5 (16,0; 32,0) m   /   28,95 m 

v max. max. 3,5 - 0,7 m/min (kul. 160, 200, 270, 350 a 400 mm) 

stojan licí pánve dvě otočná ramena; nezávislé točení a zdvih ramen 

stojan mezipánve dva vozy, vážící zařízení, možnost letmé výměny mezipánve 

mezipánev objem 31,5 t (výška 800 mm); snížení opotřebení ve struskové čáře (dle hmotnosti oceli); 
plynulé měření teploty; stínicí trubice; používání turbostopu; zátkové tyče; ponorné výlevky; 

víko na mezipánvi; odběr vzorku oceli; měření vodíku v oceli; odběr vzorku oceli pro stanovení 
celkového kyslíku; detekce výtoku strusky z licí pánve do mezipánve (od roku 2015) 

krystalizátor MEMS kazetový systém (0-500 A, 1-10 Hz); trubkové KR Convex / Multi Convex; délka 1 m 
(0,8 m kul. 270-400 mm); řízení hladiny Co 60; max. f 30-350 cyklů/min; zdvih 3-10 mm (max. 

20 mm); oscilace hydraulická; podavač licího prášku 

oblouk a sekundární 
chlazení 

4 nezávislé zóny vodního chlazení; 4 segmenty; tři rovnací body; 5 tažných a rovnacích stolic; 
spec. spotřeba vody 0,25-1,1 l/kg 

další  dělení sochorů plamenem (4,3-5,5 m kv.180 mm; 8,8-12,0 m); model predikce kvality Concast; 
ražení čísla sochoru; měření teploty povrchu licího proudu (od 2015) 

3. ZAVEDENÉ VÝROBNÍ A KVALITATIVNÍ PARAMETRY PRO OVĚŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE 

Výroba sochorů kul. 350 a 400 mm je realizována v ArcelorMittal Ostrava a.s. v rámci platných detailních 

technologických předpisů (DTP), technologických směrnic a postupů (včetně tzv. licího postupu). Jedná se 

o soubor předpisů obsahující požadované chemické složení oceli, postupy výroby tekuté oceli, mimopecního 

zpracování a plynulého odlévání. Tyto předpisy jsou součástí know-how ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Pro ověřování zavedené technologie odlévání sochorů kul. 350 a 400 mm byly využity dostupné databázové 

systémy, obsahující výrobní a kvalitativní data, která byla dosahována pro jednotlivé parametry při výrobě. 

Ověřování zavedené technologie spočívalo v porovnávání předepsaných hodnot s dosaženými při vlastní 

výrobě.  

Základní oblastí ověřovaných parametrů bylo dosahované chemické složení oceli. Jednalo se o ověření 

obsahu jednotlivých prvků v oceli: C, Mn, Si, P, S, Cu, Ni, Cr, Al (Al kov.), N, Mo, V, Ti, Nb, Ca, Sn, B, As, Sb, 

Pb. Splnění požadovaného chemického složení oceli je základní podmínkou splnění požadavku zákazníka. 

Z pohledu zavádění výroby lze zmínit postupné plnění požadavků na velmi nízké obsahy síry v oceli, a to až 

na úroveň 20 ppm. Vakuování oceli bylo v podmínkách ArcelorMittal Ostrava a.s. zcela novou technologií 

v historii Ocelárny. Tato technologie souvisí s dosahováním velmi nízkých obsahů síry, ale zejména obsahu 

vodíku v oceli. V současné době jsou plněny požadavky až do 2 ppm vodíku v oceli dle přístroje Hydris (měření 

z mezipánve). Další samostatnou podoblastí bylo plnění velmi náročných požadavků na celkový obsah kyslíku 

v oceli, a to do 20 ppm, kde byla řešena problematika odběru a přípravy vzorků s následnou analýzou. Rovněž 

zde byly prováděny optimalizace obsahu Al a Ca, jak z pohledu vlastních obsahů, tak z pohledu způsobu jejich 

podávání. Jako poslední lze zmínit stále přísnější nároky na intervaly dosahování předepsaných prvků (legur). 

Z pohledu zaměření tohoto článku, středová kvalita sochorů (viz dále), lze uvést, že byly prováděny rovněž 

statistické analýzy, jejichž cílem bylo najít možné vazby mezi kvalitou plynule litých sochorů a chemickým 

složením oceli. Lze konstatovat, že nebyly zjištěny silné závislosti, což bylo vysvětleno zejména velmi malou 

proměnlivostí hodnot kvalitativních parametrů (sochory bez výskytu vad) a metodikou hodnocení vzorků 

sochorů (pouze z příčných řezů).   
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V rámci ověřování zavedené technologie je využíváno znalosti hodnot řady výrobních parametrů. Jelikož je 

diskutováno plynulé odlévání, lze uvést seznam základních sledovaných parametrů: 

- teplota oceli (jednorázové měření, kontinuál); 

- licí rychlost; 

- výška hladiny oceli v krystalizátoru, frekvence a zdvih oscilace; 

- frekvence a proud MEMS; 

- teplota vstupní vody do krystalizátoru, delta t, průtok vody krystalizátorem; 

- průtok a tlak pro jednotlivé zóny sekundárního chlazení; 

- tlak tažných a rovnacích stolic. 

Za nejdůležitější parametry byly v průběhu řešení označeny: licí rychlost, teplota oceli, použití a nastavení 

MEMS, hladina oceli v krystalizátoru, licí prášek a způsob jeho dávkování, nastavení primárního a sekundární 

chlazení. 

Za první kontrolu kvality lze považovat vizuální kontrolu odlitých sochorů na překladišti Ocelárny, kterou 

zajišťují pracovníci Vstupní a výstupní kontroly ocelárny. V rámci ověřování technologie byla provedena 

kontrola řady kvalitativních parametrů s následným zápisem výsledků do databázového systému. Jelikož se 

většinou řešily problémy např. s úpravou délky sochorů (nejedná se o metalurgický parametr), tak zde výsledky 

dále nejsou blíže komentovány.  

K ověřování kvality sochorů byla dále použita data z metalografických analýz vzorků sochorů dle zavedené 

metodiky. V rámci hodnocení byly použity výsledky z 38 vzorků sochorů kul. 350 mm a 59 vzorků sochorů kul. 

400 mm. Lze uvést, že v rámci zavedení nových rozměrů vzorků sochorů bylo nutno investovat prostředky do 

nových pil, frézy a nového přístroje pro elektrolytické leptání (v Hutních a chemických laboratořích). V rámci 

zavedené metodiky jsou hodnoceny vady z pohledu výskytu, četnosti a jejich velikosti, přičemž v poslední fázi 

je proveden výpočet tzv. stupně kvality, což je číslo nabývající hodnoty 0 až 5 a dále tzv. kvocienty dle normy 

ASTM E381. Výpočet, určení těchto ukazatelů umožňuje deklarovat objednateli sochorů plnění požadované 

kvality. Zavedená metodika počítá následující stupně kvality: Dmax, Dmin, Ovalita, Vborcení lokální, Rýha, 

Geometrie, Trhlina povrchová, Trhlina podpovrchová, Trhlina mezilehlá, Trhlina středová, Trhlina hvězdicovitá, 

Hodnocení bublin (povrchových, podpovrchových, mezilehlých), Lunkr. V rámci souhrnného hodnocení bylo 

zejména poukázáno na zhoršené stupně kvality u trhliny hvězdicovité, lokálního vborcení a trhliny radiální, a 

to pro zástupce peritektických jakostí ocelí (problematický obsah uhlíku obecně od 0,07 do 0,15 %hm). Je 

známo, že tyto jakosti jsou problematické z pohledu uvedených typu vad. Nutno uvést, že zmíněné zhoršené 

stupně kvality neznamenaly pozastavení dodávek sochorů k zákazníkovi. Na základě rozboru bylo také 

poukázáno na možný výskyt jemné porozity (do velikosti cca 1 mm) u jakosti oceli 34CrMo4, která je určena 

pro kovárenské účely. Kromě navržených opatření a zkoušek, v rámci prezentace zjištěných výsledků, bylo 

rozhodnuto blíže danou problematiku analyzovat pomoci vyvíjeného modelu tuhnutí plynule lité oceli (viz dále). 
Vzhled makrostruktury dané jakosti oceli, v příčném řezu, je uveden na obr. 1. 

V rámci ověřování kvality materiálu lze krátce ještě uvést zejména prováděné analýzy mikročistoty oceli na 

překovaných vzorcích dle normy ASTM E45, metoda A.  
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Obr. 1 Vzhled vzorku příčného řezu sochoru po zvýraznění makrostruktury (kul. 400 mm, jakost 34CrMo4) 

4. PRVOTNÍ NUMERICKÉ SIMULACE 

Numerické simulace tuhnutí plynule litého proudu lze označit za nástroj získávání dalších parametrů (v praxi 

často velmi obtížně měřitelných), dle kterých lze posuzovat (ověřovat) technologii odlévání. Po změně 

okrajových podmínek a na základě výsledků simulací lze následně provádět návrhy pro optimalizaci 

technologie odlévání.  

Příprava vlastního numerického modelu, určeného k predikci chování tuhnutí plynule litého proudu o průměru 

400 mm, byla zahájena v roce 2015. Jelikož trubkové jakosti jsou u odběratelů postupně zaváděny a největší 

rozměry jsou poptávány v rozměrech sochorů do kul. 350 mm, byla pro ověřování technologie plynulého 

odlévání kul. 400 mm vzata jakost 34CrMo4, která je určená pro kovárenské zpracování. Numerický model 

byl vyvíjen tak, aby bylo možno pro různé podmínky plynulého odlévání simulovat teplotní pole, metalurgickou 

délku, tloušťku licí kůry a objemové vady, jako je středová porozita a trhliny. Základní popis numerického 

modelu a problematika identifikace vstupních podmínek výpočtu, jako jsou materiálové vlastnosti oceli či 

výpočet odvodu tepla po délce plynule litého předlitku, či způsob výpočtu byly již publikovány např. v literatuře 

[1, 2, 3].  

4.1.  Popis modelovaných podmínek 

V průběhu přípravy modelu byla testována různá nastavení v oblasti primárního i sekundárního chlazení. Na 

základě studia výrobních a kvalitativních parametrů byla zaměřena zejména pozornost na změnu základních 

parametrů plynulého odlévání, kterými je licí rychlost a teplota oceli. Lze uvést, že stěžejními vstupními 

parametry byly koeficienty přestupů tepla, které byly získány na základě experimentálních měření pomocí 

pyrometrů instalovaných v komoře sekundárního chlazení. Velmi důležité byly rovněž koeficienty pro primární 

chlazení, vypočítané software, který využívá ArcelorMittal Ostrava, a.s.  
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V rámci prvotních numerických simulací s ohledem na licí rychlost a teplotu oceli byly realizovány tři 

technologické varianty odlévání vybrané jakosti kul. 400 mm. Licí podmínky odpovídaly konkrétním 
podmínkám na ZPO č. 1. Přehled modelovaných základních variant je uveden v tab. 2. 

Tab. 2 Přehled modelovaných variant  

Číslo varianty Označení varianty Licí rychlost, (m/min) Licí teplota, (°C) 

1 Z-01,t+16 v - 0,1 t + 16 

2 Z0,t v t 

3 Z+01,t-12 v + 0,1 t - 12 

Z tabulky je patrné, že základní varianta je č. 2. U varianty č. 1 byla nižší licí rychlost o 0,1 m/min a vyšší 

teplota oceli v mezipánvi o 16°C v porovnání s variantou č. 2. U varianty č. 3 byla vyšší licí rychlost o 0,1 m/min 

a nižší teplota oceli v mezipánvi o 12°C v porovnání s variantou č. 2. 

4.2 Výsledky numerického modelování 

Základním výsledkem numerického modelování byl teplotní průběh po délce plynule litého proudu, který byl 

verifikován zejména provozně zjištěnými údaji (povrchovými teplotami plynule litého proudu z instalovaných 

pyrometrů). Po dosažení shody mezi výsledky simulací a výsledky z měření byly teprve zahájeny simulace 
porozity a napěťových stavů. V rámci příspěvku je pozornost zaměřena na srovnání teplotních polí, 

metalurgické délky a porozity u uvedených tří základních technologických variant. Výsledky napětí nejsou pro 

svou obsáhlost zde diskutovány. 

Na obr. 2 je zachyceno srovnání teplotních polí na povrchu plynule litého proudu pro tři diskutované varianty. 

Průběh utuhlé fáze (jednotlivých variant) je uveden na obr. 3.  

 

Obr. 2 Porovnání rozložení teplot na povrchu plynule litého proudu 

Je patrné, že se zvyšující se licí rychlostí se zvyšuje teplota plynule litého proudu a prodlužuje metalurgická 

délka. Konkrétně u varianty 1 činila metalurgická délka pouze 10,4 m a končila přibližně za koncem poslední 

čtvrté zóny ostřiku sekundárního chlazení. U varianty č. 2 sahala metalurgická délka do 13,5 m, a to k místu 
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první tažné a rovnací stolice. U poslední varianty č. 3 byla metalurgická délka nejdelší a zasahovala až k třetí 

tažné a rovnací stolici. (17,6 m). 

 

Obr. 3 Porovnání podílu utuhlé fáze (metalurgické délky) 

Porozita ve středu plynule litého sochoru byla hodnocena pomocí tlaku tekuté fáze (liquid pressure). Srovnání 

výsledků pro část podélného řezu u diskutovaných tří variant (včetně ukázky příčného řezu) je uvedeno na 
obr. 4. Nulový tlak tekuté fáze ve středu předlitku během odlévání indikuje nebezpečí vzniku středové porozity. 

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že výskyt středové porozity by se za daných podmínek neměl vyskytovat 

v plynule litých sochorech. Toto bylo potvrzeno výsledky metalografických analýz vzorků sochorů, odebraných 

za simulovaných podmínek. Na vzorcích nebyly zjištěny žádné vady, včetně středových. Na základě 

provedené analýzy ostatních vzorků sochorů (dané jakosti) bylo konstatováno, že výskyt drobné porozity je 

možný (viz diskuse výše). Proto byla při hodnocení diskutovaných simulací zaměřena pozornost na lokální 

ostrůvky poklesu tlaku tekuté fáze, které by mohly naznačovat riziko vzniku jemné a nesouvislé porozity v ose 

sochoru. Na základě diskusí však zatím nebylo dosaženo shody v názoru, která varianta je z pohledu výskytu 

samostatných periodických ostrůvků, v oblasti přibližně třetí tažné a rovnací stolice (místo utuhnutí všech tří 

studovaných variant) jako nejhorší. Analýzy dále pokračují. 

 

 

 

Obr. 4 Porovnání rozložení metalostatického tlaku v části proudu jednotlivých variant (příčný řez pro var. 3)  
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5. ZÁVĚR 

V ArcelorMittal Ostrava a.s. byla zavedena technologie výroby velkých plynule litých kruhových sochorů 

kul. 350 a 400 mm. Sochory kul. 350 mm byly vyráběny zejména pro výrobu bezešvých trubek, kdežto sochory 

kul. 400 mm zejména pro kovárenské účely, a to v souladu s poptávkou odběratelů. Výrobní a kvalitativní 

parametry byly ověřovány rovněž v rámci citovaného grantového projektu. Za tímto účelem byly definovány 

sledované parametry a provedeno jejich hodnocení. Bylo konstatováno, že náročné požadavky odběratelů 

jsou plněny dle technických dodacích podmínek. Na základě dílčích výsledků se jeví, že pro zajištění nejvyšší 

kvality sochorů je nutné zajistit úzké intervaly licí rychlosti a teploty přehřátí oceli při použití správného typu 

licího prášku a způsobu jeho dávkování, použití technologie míchání oceli v krystalizátoru (MEMS) a 

správného nastavení sekundárního chlazení. Z pohledu cílů řešení zmíněného projektu byla pozornost 

zaměřena na podmínky odlévání sochorů a riziko vzniku vnitřní porozity. Byl sestrojen numerický model pro 

simulaci podmínek tuhnutí plynule lité oceli. Po zajištění nezbytných vstupních technologických dat a odladění 

modelu byly provedeny prvotní numerické simulace a následně simulace pro tři vybrané varianty. Simulace 

byly provedeny u vybrané jakosti oceli (34CrMo4), která je odlévána do sochorů průměru 400 mm. Pro další 
ověřování technologie s možností následné optimalizace, zejména z pohledu výskytu případné jemné 

porozity, bude nutno zavést novou metodiku hodnocení vzorků sochorů. Podélné řezy přes osu sochoru 

umožní posoudit lépe výskyt případné středové porozity. Bylo zjištěno, že výskyt porozity bývá periodický 

v intervalu cca 5 až 10 cm. Řešení problematiky a projektu dále pokračuje. 
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Abstrakt  

Pri plynulom odlievaní ocele slúži medzipanva ako efektívny kontinuálny metalurgický reaktor. Je  jedným 

z najdôležitejších technologických uzlov, nakoľko v podstatnej miere ovplyvňuje stabilitu procesu liatia a tým 

aj kvalitu kontiodliatkov. Okrem rafinačných účinkov troskovej fázy je veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim 

kvalitu vyrábanej produkcie prúdenie ocele v medzipanve, ktoré je ovplyvnené geometriou a rozmermi 

medzipanvy, tvarom a usporiadaním prepážok a hrádzok, hladinou ocele v medzipanve, objemovými prietokmi 

a polohou tieniacej trubice. Príspevok sa zaoberá teoretickou analýzou medzipaniev ako aj skúsenosťami 

z prevádzky pri odlievaní ocele na novom zariadení plynulého odlievania ocele (ZPO) v Železiarňach 

Podbrezová. Stručne popisuje základné technicko-technologické parametre ZPO v ŽP a.s., so zameraním na 

medzipanvu, vrátane prehľadu žiaruvzdorných materiálov používaných pre výmurovku medzipanvy. 

Kľúčové slová: plynulé odlievanie ocele, medzipanva 

1. ÚVOD 

Z pohľadu konštrukcie je medzipanva pozváraná z oceľových plechov s výstužnými rebrami a vybavená 

žiaruvzdornou výmurovkou. V dne medzipanvy sú zamurované výtokové otvory. Špeciálnymi doplnkami 

medzipanvy sú podľa potreby umiestnené hrádzky, prepážky, dopadová doska, tvárnice pre prefúkavanie 

inertným plynom. Všetky doplnky, vzdialenosti výtokových uzlov a tvar a veľkosť medzipanvy je daný 

konštrukciou celkového ZPO. 

Správnou konštrukciou medzipanvy sa rozumie optimálne rozmiestnenie priečok a dopadovej dosky, 

vzhľadom na vypočítané a namodelované hodnoty retenčného času, smerov prúdenia taveniny, vplyvu 

objemu, turbulencie atď. Výsledná kvalita ocele závisí na možnosti, čo najmenšieho strhávania trosky 

a maximálneho vyplavovania nekovových inklúzií, a preto je potrebné dosiahnuť v medzipanve laminárne 

prúdenie namiesto turbulentného. Turbulentné prúdenie však v medzipanve zabezpečuje prenos hmoty 

a teploty v tekutej oceli a teda homogenizáciu taveniny. Naproti tomu neprietočné objemy môžu viesť 

k tepelným stratám a vytváraniu najmä hlinitanových nárastov pri výtokových uzloch. 

Mechanické usmerňovače ako dopadová doska, priečky, hrádzky, atď. majú riadiť dynamiku prúdenia tekutej 
ocele kvôli: 

• zaisteniu dostatočného priemerného retenčného času  

• zaisteniu čo najmenšieho rozptylu retenčného času pre jednotlivé výlevky medzipanvy 

• minimálnemu objemu mŕtvych zón (neprietočných objemov) 

• zaisteniu prúdenia smerom k povrchu taveniny 

• zaisteniu maximálneho priestoru pre laminárne prúdenie taveniny 

Retenčný čas priaznivo ovplyvňuje vyplavovanie nekovových inklúzií z objemu tekutého kovu a je závislý na 

objemovej veľkosti medzipanvy a tiež na vzdialenosti a  umiestnení výtokových otvorov [1,2]. 
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2. ROZDELENIE MEDZIPANIEV ZPO 

Podľa počtu prúdov: 

• 1 - 2 prúdové, odlievanie brám a tenkých brám 

• 3 - 5 prúdové, prednostne odlievanie blokov, niekedy aj sochorov 

• 6 prúdové, prednostne odlievanie sochorov, niekedy aj blokov  

Podľa objemu: 

• malé (do 20 ton) 

• stredne veľké (od 20 do 40 ton) 

• veľkoobjemové (nad 40 ton), pričom najväčšie medzipanve bramových ZPO sú stavané s užitočným 
objemom až cca 80 ton 

Podľa tvaru (obr. 1): 

• obdĺžnikový tvar 

• klinovitý tvar - pre veľkoobjemové jednoprúdové medzipanve 

• delta tvar: 
a) so zadnou stenou medzipanve tvarovanou do tvaru V     
b) s plochou zadnou stenou 

• T tvar 

• C tvar 

• H tvar 

• L tvar  

• Kruhový tvar  

 
Obr. 1 Rozdelenie medzipaniev podľa tvaru 

3. ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V MEDZIPANVE 

Žiaruvzdorná výmurovka medzipanviev slúži hlavne na udržiavanie teploty tekutej ocele v medzipanve pri 

súčasnom zachovaní dostatočnej odolnosti proti korózii a ochranu oceľovej konštrukcie medzipanvy. 

Výmurovka medzipanvy sa pred použitím môže predhrievať na teplotu 1100 až 1500 °C, vtedy ide o teplú 

výmurovku, alebo sa nemusí predhrievať, ak ide o studenú výmurovku. V medzipanvách sa používajú 

trojvrstvové výmurovky: izolačná, trvalá a pracovná. 
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Podľa spôsobu vymurovania rozlišujeme výmurovky: 

a) murované zo žiaruvzdorných tvaroviek 
b) monolitické (dúsané, liate, torkrétované) 
c) kombinované 

Tvar medzipanvy v ŽP a.s. 

Tvar medzipanvy v ŽP a.s. je zrejmý z obrázku č. 2. Jedná sa o oceľovú nádobu tvaru T s tromi výtokovými 

otvormi, ktorá je opatrená žiaruvzdornou výmurovkou. Maximálny objem medzipanvy uvedeného prevedenia 

je 12 t tekutej ocele. 

Tab. 1 Medzipanva pre plynulé odlievanie ocele v ŽP a.s. 

Kapacita medzipanvy 12 ton 

Výška hladiny ocele v medzipanve 700 mm (pracovná úroveň) 

 
 

Obr. 2 Tvar medzipanvy v ŽP a.s. 

Trvalá výmurovka medzipanvy v ŽP a.s. 

Pre trvalú výmurovku bol v spoločnosti ŽIAROMAT, a. s. Kalinovo vyvinutý samotekúci nízkocementový 

žiarobetón pod označením ŽNS 1650B. Charakteristika materiálu ŽNS 1650B je uvedená v tab. 2.  

Tab. 2 Chemické zloženie žiarobetónu ŽNS 1650B 

Al2O3  (%) Fe2O3  (%) Objemová hmotnosť po 110 °C  (g.cm-3) 

87,5 1,2 2,85 

Pracovná výmurovka medzipanvy v ŽP a.s. 

Pracovná výmurovka je tvorená nástrekovou hmotou. Na vlastnosti pracovných výmuroviek sú kladené vysoké 

nároky, pretože ovplyvňujú nielen životnosť trvalej výmurovky, ale radu ďalších faktorov, ako sú napríklad 

tepelné straty a mikročistota odlievanej ocele. Pre pracovnú výmurovku medzipanvy bol navrhnutý a úspešne 

aplikovaný materiál KALMAG 70T, viď tab. 3. 

Tab. 3 Chemické zloženie materiálu KALMAG 70T [3] 

MgO  (%) Fe2O3  (%) SiO2  (%) CaO  (%) Al2O3  (%) 

min. 66,0 5,2 max. 25,0 1,5 2,3 
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Žiarobetónové prefabrikáty v ŽP a.s. 

Výlevky pre medzipanvy sú vyrábané v ŽIAROMAT, a. s. Kalinovo v kvalite ŽN 1750. Prepážky (obr. 3) a 

dopadové dosky (obr. 4) sú vyrábané v kvalite ŽN 1700. 

      

Obr. 3 Prepážka    Obr. 4 Dopadová doska   

Najerozívnejšou zónou medzipanvy je miesto dopadu tekutej ocele z liacej panvy. Na toto miesto sa špeciálne 

umiestňujú dopadové dosky alebo tvarovky. Materiál pre špeciálnu keramiku vo vtokovej zóne má vysoké 

termomechanické parametre. Používajú sa materiály bázické s priamou väzbou, mullitokorundové 

a korundové žiarobetóny. Pre oddelenie tejto zóny od výtokových zón medzipanvy sa používajú prepážky. Vo 

vtokovej zóne sa hromadí zásypový piesok, strhnutá troska z liacej panvy a najviac nečistôt prichádzajúcich 

s oceľou, ktoré sa následne kumulujú v krycej troske a preto je dôležité túto časť trosky pravidelne sťahovať 

a pridávať novú. 

Prepážky môžu byť vymurované z magnezitových tehál, alebo môžu byť monolitické. Výhodnejšie sú 

monolitické, keďže menej erodujú a nerozpadávajú sa, a tým plnia aj ďalšiu funkciu v medzipanve ako 

usmerňovače prúdu a filtre tekutej ocele. 

Podobne sú do dna medzipanvy vsadené aj monolitické hrádzky a stavidlá. Slúžia na usmerňovanie prúdenia 
v medzipanve a na zabránenie vytvárania nechcených prúdov [3,4]. 

4. ZÁKLADNÉ TECHNICKO-TECHNOLOGICKÉ PARAMETRE ZPO V ŽP a.s. 

V Železiarňach Podbrezová a.s. došlo po 31 rokoch práce a čiastočných rekonštrukciách k ďalšej generačnej 

výmene zariadenia pre plynulé odlievanie ocele. Dňa 10. 10. 2013 bola odliata prvá tavba na 

zrekonštruovanom trojprúdovom radiálnom ZPO, ktorého dodávateľom bola talianska firma Danieli. Samotná 

odstávka výroby ocele trvala len 40 dní (posledná tavba na pôvodnom ZPO - 31. 8. 2013 a prvá tavba na 

novom ZPO - 10. 10. 2013). 

Na základe uvedenej rekonštrukcie došlo ku zmenám rozmerov medzipanvy, vrátane tvarových 

a kvalitatívnych zmien žiaruvzdorných materiálov používaných pre medzipanvu. 

Nové ZPO bolo vybudované ako 3 - prúdové (pôvodne 4 - prúdové), pričom výrobná kapacita zariadenia ostala 

nezmenená. Okrem tejto zásadnej zmeny je nové ZPO vybavené najnovšími BAT technológiami v oblasti 

plynulého odlievania. Pre zabezpečenie optimálnych podmienok odlievania bola zvýšená kapacita 

medzipanvy z 8 t na 12 t. Pre zlepšenie povrchu odliatkov, najmä pravidelnosti a hĺbky oscilačných vrások bol 

nahradená elektromechanická oscilácia za hydraulickú. Zvýšenie rýchlosti odlievania si vyžadovalo predĺženie 

kryštalizátora a teda aj zóny primárneho chladenia zo 700 mm na 780 mm. Pre zlepšenie vnútornej štruktúry, 

hlavne potlačenie zóny dlhých kolumnárnych dendritov je nové ZPO vybavené v oblasti kryštalizátora 

elektromagnetickým miešaním ocele (M-EMS). Zlepšenie chladenia ocele sa zabezpečilo novým 

sekundárnym chladením s vodovzdušnými tryskami. Konštrukcia sekundárneho chladenia tiež umožňuje 

pomerne rýchlu zmenu jednotlivých odlievacích formátov, či už kruhových alebo štvorcových. Ďalším dôležitým 

prvkom je viacbodové rovnanie v úseku ťažno-rovnacích stolíc, kedy sa deformácia potrebná na rovnanie 

odliatku rozkladá do troch bodov. Článkované štartovacie (zátkové) tyče boli nahradené pevnými štartovacími 
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tyčami s príslušenstvom. To umožnilo znížiť počet podporných a vodiacich valcov. Zariadenie je taktiež 

vybavené novým delením kontiodliatkov od firmy GeGa. Na výbehovom úseku bolo jednostranné uloženie 

valcov nahradené obojstranným uložením, čo prinieslo presnejšie vedenie najmä kruhových kontiodliatkov,  

Rekonštrukcia ZPO si vyžiadala aj kompletnú rekonštrukciu chladiacich okruhov. Pre zlepšenie spoľahlivosti 

chladenia (upchávanie trysiek, zanášanie kryštalizátorov vodným kameňom a pod.) bolo doplnených niekoľko 

chladiacich okruhov. Nové ZPO v ŽP a.s. má nasledovné chladiace okruhy : 

• uzavretý okruch primárnej demineralizovanej vody  na chladenie kryštalizátorov, 

• uzavretý okruh demineralizovanej vody pre M-EMS (chladenie elektromagnetického miešania), 

• sekundárny - otvorený chladiaci okruch priemyselnej vody na kontaktné chladenie v sekundárnom 
chladení (trysky); uvedený okruh obsahuje pieskovú filtráciu, 

• terciárny - uzavretý okruh priemyselnej vody na chladenie výmenníkov tepla, hydrauliky a strojných 

zariadení. 

Tab. 4 Porovnanie technologických parametrov starého a nového ZPO v ŽP a.s. [5] 

 Pôvodné ZPO Nové ZPO 

Dodávateľ Vítkovice/Demag Danieli (Taliansko) 

Počet liacích prúdov 4 3 

Hlavný rádius [m] 9 

Počet rádiusov pri rovnaní v ŤRS 1 3 ( R1 = 9, R2 = 13,R3 = 25) 

Vzdialenosť prúdov [mm] 1 100 1 650 

 
Odlievané formáty [mm] 

□125, □150, □160, □180, □200, □205, □225; □280; 
Ø150; Ø180; Ø210; Ø240; Ø260; Ø280; v príprave □105 mm 

Hmotnosť tavby [t] 54 

Čas liatia tavby [min] 60 

Kapacita medzipanvy [t] 8 12 

Výška hladiny v medzipanve [mm] -  
Pracovná úroveň 700  

 Max. úroveň 750 
 

Typ kryštalizátora Rúrový, zakrivený, 
dĺžka = 700 mm 

Rúrový, zakrivený, 
dĺžka = 780 mm 

Vodiaci a podporný systém 1 úroveň pätných valčekov 2 - 3 úrovne pätných valčekov 

Meranie výšky hladiny v kryštalizátore Berthold Co 60 Nový systém Berthold Co 60 

Elektromagnetické miešanie Bez miešania 
Externý miešač v telese 
kryštalizátora  (M-EMS) 
s vlastným chladením 

Pohon oscilácie kryštalizátora Elektromechanický Hydraulický 

Primárne chladenie Otvorený okruh, 
chemicky upravovaná voda 

Uzavretý okruh, demineralizovaná 
voda 

Sekundárne chladenie 3 sekcie, 
vodné chladenie 

1. sekcia: vodné chladenie, 2., 3. a 
4. sekcia: vodovzdušné chladenie 

Ťažno-rovnacie stolice 2 ŤRS na každý odlievací prúd 5 ŤRS na každý odlievací prúd 
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Zátková tyč reťazová pevná 

Delenie kontizliatkov Kyslíkové horáky GeGa Nové kyslíkové horáky GeGa 

Dĺžky zliatkov [m] 4 ÷ 9 4 ÷ 9 

Výbehový dopravník Jednostranné uchytenie dopravných 
valčekov 

Nový dopravník s dvojstranným 
uchytením dopravných valčekov a 

centrálnym mazaním 

5. ZÁVER 

Po rekonštrukcii ZPO v ŽP a.s. Podbrezová vrátane optimalizácie technologických parametrov procesu 

odlievania došlo k výraznému zvýšeniu kvality výroby kontiodliatkov. Rekonštrukcia sa pritom dotkla aj 

medzipanvy ako jedného z kľúčových technologických uzlov. Stabilita a regulácia fyzikálno-chemických 

procesov v medzipanve výrazne ovplyvňujú proces kontinuálneho odlievania ocele. Napriek dobrým 

výsledkom venujeme naďalej štúdiu procesov v medzipanve veľkú pozornosť. V súlade s týmto zámerom sa 

v súčasnosti pripravuje v spolupráci s Hutníckou fakultou TU v Košiciach spoločné experimentálne pracovisko 

„Fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s.“ Primárnym cieľom pracoviska bude modelovanie procesov 

prebiehajúcich v medzipanve vrátane ich optimalizácie a regulácie [6]. 
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Abstrakt 

The paper deals with experimental study of formation shrinkages under laboratory conditions. There were use 

stearin and sodium thiosulphate as experimental materials. There were also present experimental ingots for 

obtain samples. There were also make a theoretical analysis of processes and described the mechanism of 

shrinkage using the law of similarity.  

Kľúčové slová: ingot, chyby ingotov, stearín, zmrašťovanie, vzorky 

1. ÚVOD 

V technologickej praxi sú dlhší čas hľadané metódy a spôsoby , ktoré dokážu zabezpečiť porovnateľne 

využiteľné parametre pre reálny proces získané pri experimentoch. 

V nasledujúcom texte je pozornosť venovaná jednému zo spôsobov umožňujúcich objasniť vznik stiahnutiny 

v tele ingotu a tiež štúdium procesu zmrašťovania. 

Už dávnejšie boli urobené experimentálne práce využívajúce ľahko taviteľné materiály. 

Práce publikované v minulosti venujúce sa tomuto fenoménu sú uvedené v knihe od autora ŠMRHA, L. 
1983.takisto aj ŠMRHA,L. - CHVOJKA,J.: Hutnické listy 63/9 a tiež ŠMRHA,L.: Slévarenství 10/62 , č. 7 s. 

245-249. [1,2,3] Takisto JAMES,W. - MIDDLETON,R.: British Foundryman, January /58, pp. 36-46 [4]. 

1.1.  Odlievanie ingotov - praktické hľadiská 

Z pohľadu teórie tuhnutia a kryštalizácie je najvýhodnejšie odlievanie rozmerovo najmenších ingotov. Je to 

vtedy, ak je cieľom dosiahnuť optimálnu homogenitu - chemickú aj štruktúrnu. Praktická výroba oceľových 

ingotov je náročný technicko - organizačný proces a problém, závislý od viacerých činiteľov, ako sú napr.: 

1.  základný druh odlievanej ocele (upokojenej a neupokojenej), 

2.  požadovaný tvar ingotu pre ďalšie spracovanie, 

3.  chemické zloženie materiálu, 

4.  veľkosť výrobného agregátu, 

5.  cyklus prípravy kokilových súprav, 

6.  spôsob odlievania ingotov (spodkom, vrchom), 

7.  počet typov ingotov, 

8.  výrobná kapacita (kováčne). 

Metódy experimentálneho výskumu procesu tuhnutia sa delia na priame a nepriame. 
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Priame 

• vypúšťanie tekutého kovu z kokily a meranie hrúbky zvyšnej stuhnutej taveniny, 

• sledovanie postupu tuhnutia pomocou tyče ponorenej do tekutej ocele pod určitým  uhlom (bar test), 

• ponáranie tŕňa do ocele. 

Nepriame 

• meranie teploty ocele termočlánkami, 

• pridávanie stopových prvkov alebo rádioizotopov do tekutej ocele, 

• porušenie kryštalizácie ocele mechanickým účinkom (otras, vibrácia), 

• modelovanie pomocou nízkotaviteľných zlúčenín. 

1.2.  Zmraštenie ocele pri chladnutí a tuhnutí 

V ingote vzniká stiahnutina zmrašťovaním ocele pri chladnutí a tuhnutí. Pre opis javu možno použiť vzťah: 

( ) ( )22
1 ttttV SSlTVS −−−= ∆ βαα             (1) 

kde: VS -  objem stiahnutiny, 

αV  - súčiniteľ objemového zmraštenia pri tuhnutí (bezrozmerný), 

α∆T   - súčiniteľ objemového zmraštenia v tekutom stave, 

β - súčiniteľ objemového zmraštenia v tuhom stave, 

t1 - stredná teplota tekutej ocele na počiatku tuhnutia, 

tS  -   stredná teplota tekutej ocele na počiatku tuhnutia, 
t2 - teplota tuhnutia.  

Prehľad ďalších vzťahov je v citovanej práci práci Šmrha, L. (1983) na stranách 165-189. 

Pre dobrú tvárnosť má veľkú dôležitosť veľkosť a usporiadanie kryštálov a vycedenín v ingotoch, ktoré nie sú 

ovplyvňované len počtom zárodkov a kryštalizačnej rýchlosti, ale aj objemovou zmenou pri prechode taveniny 

do  tuhého stavu. 

Najpoužívanejším ingotom pre kováčne je ingot so širším koncom hore. Pri malých ingotoch nastáva tuhnutie 

súčasne v celom priereze časti ingotu v kokile. Pri týchto ingotoch je síce možné zistiť dendritickú segregáciu, 

ale chemické zloženie je rovnomerné po celom priereze. Neprejavujú sa takmer vôbec rozdiely v obsahu 

jednotlivých prvkov medzi povrchom a stredom a len celkom málo medzi spodnou a hornou časťou ingotu. 

Inak je tomu pri veľkých  ingotoch, t.j. pri ingotoch s veľkým prierezom. Tuhnutie začínajúce na chladných 

stenách kokily, postupuje so stúpajúcim rozdielom teplôt medzi stredom a povrchom do vnútra ingotu. Preto 

musí byť prvá vrstva, stuhnutá na stenách a spodku kokily, veľmi čistá a bez  vycedenín. Súčasne pri 

segregácii dochádza i k vylučovaniu plynov. Cesty ich úniku z taveniny majú vplyv na usporiadanie vycedenín 

v stuhnutom ingote. Vo veľkom ingote (obr.1) úplne upokojených ocelí sú rôzne oblasti zodpovedajúce 

priebehu kryštalizácie.  

Oblasť 1. Tenká vonkajšia vrstvička jemných, veľmi čistých polyedrických zŕn vytvorených prechladením 

tekutého kovu stenou kokily. 

Oblasť 2. Kolumárne, stĺpcovité, dlhoosové, stále ešte veľmi čisté kryštály.   

Oblasť 3. Štruktúra je tvorená hrubými polyedrickými zrnami. 

Oblasť 4. Stredné pásmo globulitických zŕn stiahnutých vlastnou hmotnosťou a tepelnými prúdmi do tvaru 

pyramíd v spodnej časti ingotu.  
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Oblasť 5. Malé pásmo tesne pod hlavou ingotu, resp. primárnou stiahnutinou. 

Oblasť 6. Pásmo najmenšej homogenity v oblasti pozdĺžnej osi ingotu. 

Oblasť 7. Hlava ingotu so stiahnutinou.  

 

Obr. 1 Schéma štruktúry v ingote 

1.3.  Chyby oceľových ingotov 

Hlavná stiahnutina. Pri ingotoch so stratenými hlavami musí zostať hlavná stiahnutina v hlave. Ak sa objaví 

v tele ingotu, je to dôsledok nedoliatej alebo príliš malej hlavy.  

Riediny sú zavinené nedostatočným doplňovaním tekutej ocele.  

Celková pórovitosť je výsledkom nedostatočnej dezoxidácie.   

Miestna pórovitosť býva zavinená reakciou kovu s nečistým ,príp. vlhkým povrchom kokily alebo nevhodným 

kokilovým náterom. 

Vycedeniny typu A a V sú spôsobené normálnymi segregačnými pochodmi. 

Výrazná dendritická segregácia vzniká príliš veľkou kryštalizačnou rýchlosťou pri malom počte kryštalizačných 

centier. 

Pozdĺžne trhliny na stenách sú výsledkom  pnutia pri príliš rýchlom a teplom liatí alebo pri predčasnom vybratí 

ingotu z kokily a jeho rýchlom vychladnutí.  

Priečne a šikmé trhliny sú spôsobené prekážkami v zmršťovaní ingotu buď kokilou alebo nevhodnou liatou 

teplotou a rýchlosťou. 
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Drobné trhliny (veľkého množstva) na povrchu ingotu vyvoláva potrhaná vonkajšia globulitická vrstva zŕn pri 

opotrebovaných kokilách, nevhodnom nátere alebo povrchovej bublinatosti. 

2. EXPERIMENTÁLNE PRÁCE 

Ako modelový materiál bol použitý sírnatan sodný kryštalický čistý  Na2 S2 O3 . 5H2 O. Experimenty prebiehali 

v chemickom laboratóriu katedry materiálového inžinierstva SjF ŽU v Žiline. Sírnatan sa topil pri teplote 52 až 

56º C. Odlievalo sa do modelovej kokily vyrobenej z plexiskla. 

 

Obr. 2 Vzorky po odliatí 

Uvedený materiál odporúčajú KIESEL.L.-SMUIN,K.-PABST,W. vo Freiberger Forschungshefte 6, B137 , s. 79-

92 [5]. Bod topenia materiálu udávajú 50º C. Tento článok spomína ŠMRHA, L. na s. 82. 

Aplikovaný materiál je nevhodný pre takýto druh skúšok (obr. 2) a je problematický z pohľadu vyberania 

vzoriek, ktoré napriek tomu, že sa povrch dutiny natrie filmom zo silikónovej pasty držia na stenách . 

2.1.  Použitie stearínu 

Ako druhý experimentálny materiál bol použitý stearín. Je to zmes voľných mastných kyselín a to najmä 

kyseliny palmitovej a stearovej. Synonymum: Acidum stearinum, acidumm stearin. Teplota topenia je udávaná 

55 -59˚C. Do oceľovej kokily boli odliate pokusné valčeky a tieto boli sledované ako v predošlom pokuse 
so sírnatanom sodným.  

 

Obr. 3 Stiahnutiny a dutiny vo vzorkách 

Pri aplikovaní stearínu bolo badať rozdiel v kvalite odlievaných vzoriek. Telo vzoriek bolo po stuhnutí v kokile 

relatívne vhodné pre nasledujúce pozorovania. Vzorky po skončení experimentov  ilustruje obr. 3. 
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3. DISKUSIA 

3.1.  Mechanizmus tvorby stiahnutiny 

Tvorba stiahnutiny sa dá vysvetliť podľa obr. 4, ktorý predstavuje osový rez odliatkom plného valca bez náliatku 

(štádia a až d) a na plnom valci s náliatkom (obr.4e). 

 

Obr. 4 Mechanizmus postupu sťahovania objemu 

Štádium a: Zachytáva stav v okamihu odliatia: dutina formy je vyplnená taveninou. 

Štádium b: Tavenina chladne od formy, preto pri povrchu odliatku je už vytvorená stuhnutá kôra a vo vnútri 

kôry je tavenina. Začína sa prejavovať prevaha úbytku objemu ∆VI + ∆VII  nad ∆VIII , preto sa na vrchu oddeľuje 

hladina taveniny od hornej stuhnutej kôry.  

Štádium c: Hrúbka hornej kôry nepribúda, v miestach styku kôry s taveninou naďalej pribúda. Nesúlad medzi 

∆VI + ∆VII  na jednej strane a ∆VIII  na strane druhej sa prehlbuje, preto má dutina už väčší objem. Na hornú 

vodorovnú doposiaľ žeravú kôru pôsobí z vnútra podtlak,  z vonku atmosférický tlak, preto sa kôra môže 

prehnúť dovnútra .  

Štádium d: Koniec rastu stiahnutiny. Tavenina vymizla, v telese zostáva dutina - stiahnutina. Vonkajšia svetlosť 

odliatku sa znateľne zmenšila oproti pôvodnému naliatemu objemu taveniny. Je nutné pripomenúť, že celkový 
objem stiahnutiny Vst  sa má rozlišovať od objemu sústredenej stiahnutiny alebo makrostiahnutiny Vssl, od 

objemu vonkajšej stiahnutiny Vvn  a súčtového objemu rozptýlenej zmrašťovacej pórovitosti Σ Vmst , ktorá sa 

tvorí v určitej oblasti pod stiahnutinou. Pritom platí : 

∑++= mstvnsstst VVVV              (2) 
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Aby sa predišlo vytvoreniu stiahnutiny v odliatku, pripojí sa k odliatku náliatok  N s určitým objemom taveniny 

a s modulom väčšom, než je modul odliatku (obr. 4e) Odleje sa teda odliatok i s náliatkom a hladina kovu v 
náliatku sa zasype exotermickým prostriedkom, aby čo najdlhšie vydržala tekutá („netuhnúca hladina"). 

Sústredená stiahnutina Vsst  sa potom vytvorí v náliatku a pod ňou je oblasť zachvátená zmrašťovacou 

pórovitosťou Σ Vmst. 

Poloha stiahnutiny v hornej časti liateho útvaru je výsledkom účinku gravitácie, ktorej podlieha premiesťovanie 

taveniny pri tuhnutí a sťahovaní. Jej vplyv prevláda, ak ide o makroobjem taveniny. V tom prípade ustupuje 

vplyv kapilárnych síl do pozadia.  

3.2.  Podstata vzniku trhlín 

Voľné zmrašťovanie materiálu 

Tuhá fáza ocelí ihneď od svojho vzniku zmenšuje svoj objem pri chladnutí, pričom jej nepatrné 

predzmrašťovacie roztiahnutie nemá v podstate význam . Priebeh zmrašťovania zliatin od odliatia až do 

vychladnutia sa dá zisťovať zlievarenským dilatometrom. Táto skúška sleduje skracovanie skúšobnej odliatej 
tyče a poskytuje závislosti t - τ (zmena teploty tyče s časom) a ∆l - τ (zmena mernej dĺžky tyče s časom). Z 
týchto závislostí sa dá podľa J. Přibyla  1986, str. 347,  vytvoriť závislosť t - ∆l. [6] 

Z týchto dvoch závislostí je vytvorená závislosť t - ∆l (Přibyl, J. 1986 s. 347, obr. 157) [6]. Závislosť t - ∆l u 

uhlíkových ocelí s rôznym obsahom C je v cit. diele s. 348. Každej teplote odpovedá určitá voľná dĺžka tyče (t. 
j. bez napätí). Z tejto závislosti by sa dali vytvoriť závislosti t - τ t a ∆l - τ v zmysle obr. 157 cit. diela, aj pre 

ďalšie druhy ocelí. 

Vznik pnutí sa podrobne vysvetľuje v práci od citovaného autora. Dĺžka tyče v liatom stavu je l. Jej brzdené 

(skutočné) zmrašťovanie prebieha podľa krivky b (brzdené zmrašťovanie). V zvolenom okamžiku τ1 je rozdiel 

v dĺžke voľného a brzdeného zmrašťovania tyče lb - lv , t. j.  ∆lb - ∆lv. Od tohto rozdielu je nutné odpočítať 

zodpovedajúce plastické predĺženie (ťažnosť) tyče ∆lp v okamihu τ1.  

Všeobecný vzťah pre zmrašťovacie pnutia (exogénne) v ťahu σt je možné napísať: 

E
l

lll
E

l

lll pbvpvb

t ⋅
∆−∆−∆

=⋅
∆−−

=σ            (3) 

pričom E je modul pružnosti pri odpovedajúcej teplote. Nekonvenčne vyjadrený čitateľ zlomku prihliada k 

podielu pružných (lp -  lv) i plastických (∆lp) deformácií. Zo vzťahu vyplýva, že čím väčšie je ∆lp, tím viac se 

znižuje hodnota pnutia. Keď  lb - lv - ∆lp = 0, vychádza nulové pnutie a krivka c sa stotožňuje s krivkou b. Z 

tepelného hľadiska platí : 

t∆⋅=αε                (4) 

pričom ε je pomerné pružné predĺženie:  

l

ll vb −=ε                (5) 

α    -  teplotný súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti,  

∆t -  rozdiel teplôt (vyjadruje nehomogenitu teplotného poľa). 

Dosadením týchto hodnôt do rovnice (3) vychádza 








 ∆
−∆⋅=
l

l
t

p

t ασ               (6) 
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Rovnica je vhodná pre stanovenie vlastného pnutia. Modul pružnosti E v oboch rovniciach je problematický, 

pretože jeho hodnota sa pri solide  nedá stanoviť, ale iba veľmi nahrubo  predpokladať. Napriek tomu je z 

vzťahov možná predstava o kvantitatívnej stránke pnutia. 

Na obrázku 5 je priebeh trhlín v súvislosti so smerom ťahového napätia. 

 

Obr. 5 Priebeh trhlín v súvislosti so smerom ťahového napätia 

4. ZÁVER 

V predošlom texte boli opísané teoretické poznatky o procesoch prebiehajúcich v tuhnúcom ingote. 

Experimentálne sa overili dva druhy materiálu. Ako vhodnejší sa ukázal stearín. Diskusia udáva vhodný pohľad 

na vznik stiahnutiny v ingote. Záverom k uvedenému je potrebné doplniť, prečo sme sa zamerali na oblasť 

výroby ingotu. Je to prednostne z toho dôvodu, že materiál do procesov tvárnenia (kovanie) je dodávaný práve 

vo forme odliatkov, čiže toho sa tvárnenie bytostne dotýka a je potrebné sa venovať tomuto fenoménu, ktorý 

už v prvom vstupe ovplyvní výslednú kvalitu výtvarkov. 
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Abstrakt  

Tento príspevok sa zaoberá štúdiom vplyvu rýchlosti liatia ocele na výskyt nekovových inklúzií na základe 

skúmania jednotlivých vzoriek odobratých pri rôznych rýchlostiach liatia ocele. Cieľom príspevku bolo 

identifikovať a popísať súvis medzi nekovových inklúziami prítomnými v kove a zmenami rýchlostí liatia na 

zariadení plynulého odlievania. Identifikácia nekovových inklúzií v rámci tejto štúdie bola realizovaná pomocou 

metódy (AES) založenej na atómovej emisnej spektrometrii vyhodnocujúcej prítomnosť stanovených prvkov v 

kove. Táto metóda pracuje na princípe emitovaného svetla, získaného budiacim zdrojom vysokonapäťovou 

iskrou. Štúdium vplyvu technologických parametrov výroby a odlievania na čistotu sledovaných obalových 

akostí ocelí  prispieva k ich optimalizácii, ako aj k celkovej minimalizácii výskytu nekovových inklúzií v objeme 

ocele. 

Kľúčové slova: nekovové inklúzie, rýchlosť liatia, čistota ocele 

1. ÚVOD 

Celosvetová produkcia ocele zaznamenáva po finančnej kríze neustály nárast. S nárastom produkcie ocele je 

zvyšovaný tlak aj na jej kvalitu. Výsledkom zvyšovania kvality oceľových produktov sa podľa priloženej 

odbornej literatúry prejavuje v nižšom výskyte nekovových inklúzií v kove a efektívnejšom riadení výrobných 

procesov. Zabezpečiť a zachovať vysokú čistotu ocele je potrebné najmä u typov oceli určených na špecifické 

použitie, ako napríklad v potravinárskom sektore [1,2]. Rozvoj v oblasti obalových materiálov sa podstatnou 

mierou dotýka tenkých elektrolyticky pocínovaných plechov. Tento materiál má v niektorých 

oblastiach baliaceho sektoru takmer nezastupiteľné miesto. Použitie obalových materiálov je všestranné, no 

vďaka širokému rozsahu mechanických vlastnosti, vysokej koróznej odolnosti a samozrejme zdravotnej 

nezávadnosti sa uplatňujú predovšetkým v potravinárskom priemysle. Čistota ocele je v tomto prípade 

definovaná úrovňou výskytov nekovových inklúzií v objeme kovu [3-5]. Nekovové inklúzie sú charakteristické 

zhlukovaním do celkov, respektíve tuhých produktov oxidácie, vznikajúce pri výrobe ocele, kde sa ich 

koncentrácia mení. Zloženie zhlukov nekovových inklúzií pozostáva prevažne z jemných častíc Al2O3. 

V mnohých prípadoch výskytu nekovových inklúzií v oceliarenských výrobkoch zohrávajú dôležitú úlohu ich 

tvary, množstvo a chemické zloženie. Vo všeobecnosti je potrebné vyhnúť sa veľkým a hranatým tvarom 

vyskytujúcich sa nekovových inklúzií v kove, pretože ich výskyt bude znižovať čistotu vyrobených oceľových 

produktov [6-9]. Majoritné množstvo nekovových inklúzií vzniká v oceli paradoxne pri zvyšovaní jej čistoty 

dezoxidovaním, kde množstvo nekovových inklúzií závisí od čistoty a množstva dezoxidujúcej prísady [10-12]. 

Prítomné nekovové inklúzie v objeme kovu pochádzajú okrem zvyškov produktov dezoxidácie z rôznych 

zdrojov vrátane reoxidácie, strhávania trosky do ocele, zo žiaruvzdornej výmurovky, z pôsobenia okolitej 

atmosféry a z chemických reakcií [13-15]. Pri zmenách rýchlosti liatia je vyššia pravdepodobnosť strhávania 

trosiek, liacich práškov a častíc zo zanesenej ponornej výlevky do roztaveného kovu. Z hľadiska čistoty ocele 

je ideálne vyhnúť sa zmenám rýchlosti liatia ocele na zariadení plynulého odlievania, no v praxi sú zmeny 

rýchlosti liatia nevyhnutné [16-17]. Nekovové inklúzie vychádzajú na povrch vo forme povrchových defektov 

ako sú, napríklad trhliny alebo metalurgické šupiny, ktoré zhoršujú a neúmerne predlžujú dobu 

spracovateľnosti vyrobeného materiálu a výrazne degradujú úžitkové vlastnosti produktu. Štádium rozvinutia 



31.3. - 1. 4. 2016, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

56 

defektu charakteristického prítomnosťou nekovových inklúzií je do istej miery závislé od plasticity a pevnosti 

materiálu, ich lokalizácie pod povrchom kovu, intenzity naoxidovania tohto defektu a od druhov spracovania 

[18-20]. Na vznik a množstvo nekovových inklúzií nachádzajúcich sa v objeme kovu má značný vplyv 

množstvo, doba a rýchlosť injektáže argónu pri mimopecnom spracovaní ocele. V tejto súvislosti hovoríme 

najmä o technologických operáciách ako bublanie, či čerenie tavby, prípadne jej odstátie po jej mimopecnom 

spracovaní pred samotným odlievaním. Práve stabilita procesu odlievania z hľadiska rýchlosti liatia patrí medzi 

kľúčové faktory, ovplyvňujúce finálnu čistotu odlievaného materiálu. Regulácia obsahu nekovových inklúzií v 

oceli je najviac dôležitým kľúčom k zlepšeniu kvality oceliarenských produktov [3,21]. 

2. EXPERIMENTÁLNY MATERIÁL 

Počas výroby a spracovania ocele boli sledované obalové akosti. V tomto prípade išlo o akosti, ktorých tavby 

boli určené na výrobu tenkých elektrolyticky pocínovaných potravinárskych plechov. Tento materiál sa odlieva 

štandardne rýchlosťou 1.6 m.min-1, je to maximálna rýchlosť liatia pre tento druh ocele. Zvýšený počet zmien 

rýchlosti liatia ocele vo väčšine prípadov súvisí jednak s realizáciou technologicky nevyhnutných operácií pri 

kontinuálnom odlievaní ocele (ako napríklad výmeny ponorných výlevok), ale aj s aktuálnymi prevádzkovými 
podmienkami z pohľadu včasného dodávania tavieb na zariadenie plynulého odlievania.  

Na základe zvolenej metodiky riešenia bolo primárnym cieľom zmapovať čistotu odlievanej ocele počas 

realizovaných zmien rýchlosti odlievania prostredníctvom odberu vzoriek ocele z kryštalizátora. V tomto 

prípade išlo o zmeny rýchlosti liatia počas procesu výmeny ponornej výlevky. Počas samotnej výmeny 

ponornej výlevky sa rýchlosť liatia ocele nemení. Prvé dve vzorky boli odoberané niekoľko minút pred výmenou 

ponornej výlevky, tretia tesne pred výmenou, štvrtá a piata v intervaloch cca dva a štyri minúty po výmene 
ponornej výlevky. Na nižšie uvedených tabuľkách (Tab. 1-5) sa nachádzajú jednotlivé stĺpce s označeniami 

z ľava do prava: „vz.č.“ označuje číslo vzorky, „štádium odberu vzorky“ charakterizuje štádium odberu vzorky 

pred alebo po výmene ponornej výlevky (VPV) na zariadení plynulého odlievania. „Čas [min]“ poukazuje na 

jednotlivé časy odberov vzoriek vzhľadom k VPV (VPV bola prevádzaná v čase 0 [min] vzhľadom k odberom 

vzoriek). „v[m.min-1]“ identifikuje rýchlosť liatia ocele v metroch za minútu, „AlINS [%]“ identifikuje obsah 

interstitického hliníka v percentách, čiže hliníka viazaného vo forme nekovových inklúzií. „AlxOy [ppm]” 

pojednáva o koncentráciách identifikovaných nekovových inklúzií na báze hliníka a kyslíka, nekovové inklúzie 

na báze ostatných prvkov mali minimálne koncentrácie, ktoré sa pohybovali na hranici identifikácie vzhľadom 

na citlivosť zariadenia. Každá analyzovaná vzorka bola skúmaná v troch bodoch, takzvaných stopách 

(S1,S2,S3) a následne (Sᴓ) poukazuje na vyhodnotený priemer z troch stôp. Koncentrácie prevyšujúce desať 

ppm pri analyzovaných stopách (S1,S2,S3) boli zvýraznené. Toto zvýraznenie bolo prevedené z dôvodu 

výskytu zvýšených koncentrácií nekovových inklúzií (>10ppm), ktoré môžu spôsobiť vznik povrchových 

defektov metalurgického charakteru na báze nekovových inklúzií. 

Tab. 1 Analýza vzoriek tavby (T1) pri výmene ponornej výlevky 

vz.č. Štádium odberu vzorky 
Čas 

[min] 
v[m.min-1] AlINS [%] 

AlxOy [ppm] 

S1 S2 S3 Sᴓ 

1 prvá pred VPV 7-10 1.61 <0.002 04 13 02 06 

2 druhá pred VPV 3-5 1.39 <0.001 09 04 03 05 

3 tretia tesne pred VPV 0.5 1.00 <0.002 00 02 07 03 

4 štvrtá po VPV 2 1.20 <0.002 01 02 01 01 

5 piata po VPV 4 1.40 <0.002 07 02 02 04 
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Tab. 2 Analýza vzoriek tavby (T2) pri výmene ponornej výlevky 

vz.č. Štádium odberu vzorky 
Čas 

[min] 
v[m.min-1] AlINS [%] 

AlxOy [ppm] 

S1 S2 S3 Sᴓ 

1 prvá pred VPV 7-10 1.60 <0.001 06 09 02 06 

2 druhá pred VPV 3-5 1.40 <0.001 01 00 03 01 

3 tretia tesne pred VPV 0.5 1.00 <0.001 04 03 03 03 

4 štvrtá po VPV 2 1.25 <0.002 07 04 05 05 

5 piata po VPV 4 1.40 <0.002 02 12 00 05 

Tab. 3 Analýza vzoriek tavby (T3) pri výmene ponornej výlevky 

vz.č. Štádium odberu vzorky 
Čas 

[min] 
v[m.min-1] AlINS [%] 

AlxOy [ppm] 

S1 S2 S3 Sᴓ 

1 prvá pred VPV 7-10 1.62 <0.001 03 06 02 04 

2 druhá pred VPV 3-5 1.37 <0.001 02 01 03 02 

3 tretia tesne pred VPV 0.5 1.00 <0.001 00 01 01 01 

4 štvrtá po VPV 2 1.31 <0.002 04 03 04 04 

5 piata po VPV 4 1.55 <0.002 03 02 02 02 

Tab. 4 Analýza vzoriek tavby (T4) pri výmene ponornej výlevky z liaceho prúdu č. 1 

vz.č. Štádium odberu vzorky 
Čas 

[min] 
v[m.min-1] AlINS [%] 

AlxOy [ppm] 

S1 S2 S3 Sᴓ 

1 prvá pred VPV 7-10 1.61 <0.002 06 03 09 06 

2 druhá pred VPV 3-5 1.61 <0.002 01 02 15 06 

3 tretia tesne pred VPV 0.5 1.03 <0.001 01 01 00 01 

4 štvrtá po VPV 2 1.15 <0.001 01 03 02 02 

5 piata po VPV 4 1.25 <0.002 03 02 03 03 

Tab. 5 Analýza vzoriek tavby (T4) pri výmene ponornej výlevky z liaceho prúdu č. 2 

vz.č. Štádium odberu vzorky 
Čas 

[min] 
v[m.min-1] AlINS [%] 

AlxOy [ppm] 

S1 S2 S3 Sᴓ 

1 prvá pred VPV 7-10 1.62 <0.001 02 01 00 01 

2 druhá pred VPV 3-5 1.28 <0.002 05 01 01 02 

3 tretia tesne pred VPV 0.5 1.01 <0.001 03 02 00 01 

4 štvrtá po VPV 2 1.25 <0.001 03 01 01 02 

5 piata po VPV 4 1.35 <0.002 07 00 01 03 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V nasledujúcich grafoch (Obr. 1-3) boli umiestnené výsledné priemerné hodnoty z tabuliek (Tab. 6-8) z 

jednotlivých štádií odberov skúmaných vzoriek. Tieto výsledné hodnoty boli spriemerované z titulu získania 
preukázateľných záverov. Priemerná hodnota interstitického hliníka (Tab. 6, Obr. 1) sa tri až desať minút pred 

výmenou ponornej výlevky pohybovala na hodnote <0.0014%, tesne pred (0.5 min. pred VPV) výmenou 

ponornej výlevky sa hodnota ᴓ AlINS pohybovala na úrovni <0.0012%, po výmene ponornej výlevky cca po 

dvoch minútach stúpa priemerná hodnota interstitického hliníka na hodnotu <0.0016%. Posledný odber vzoriek 
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cca po štyroch minútach identifikuje nárast na hodnotu <0.002%. Tieto hodnoty poukazujú na určitý súvis 

medzi hodnotami interstitického hliníka v objeme kovu a rýchlosťou liatia ocele na zariadení plynulého 

odlievania na základe stúpajúcej hodnoty interstitického hliníka súčasne s nárastom rýchlostí liatia ocele. 

Tab. 6 Hodnoty interstitického hliníka zo skúmaných tavieb 

 Vz.č.1 [%] Vz.č.2 [%] Vz.č.3 [%] Vz.č.4 [%] Vz.č.5 [%] 

T1 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 <0.002 

T2 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.002 

T3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.002 

T4L1 <0.002 <0.002 <0.001 <0.001 <0.002 

T4L2 <0.001 <0.002 <0.001 <0.001 <0.002 

ᴓ AlINS <0.0014 <0.0014 <0.0012 <0.0016 <0.002 

 

Obr. 1 Priemerná hodnota interstitického hliníka zo všetkých skúmaných vzoriek 

V grafe závislosti nekovových inklúzií na báze AlxOy a rýchlosti liatia v čase (proces výmeny ponornej výlevky) 
(Obr. 2) sa nachádzajú dve krivky. Prvá červená krivka spájajúca priemerné koncentrácie nekovových inklúzií 

na báze AlxOy s osou na ľavej strane. Druhá modrá krivka spájajúca priemerné rýchlosti liatia ocele s osou na 
pravej strane. Priemerná koncentrácia nekovových inklúzií vo forme AlxOy v skúmaných vzorkách (Tab. 7, 
Obr. 2) a priemerná rýchlosť liatia ocele (Tab. 8, Obr. 2) vykazovala zmeny v rôznych časových horizontoch 

vzhľadom k procesu výmene ponornej výlevky. Pri maximálnych rýchlostiach liatia ocele pred výmenou 

ponornej výlevky vykazovali vzorky najvyššie priemerné koncentrácie prítomnosti nekovových inklúzií vo forme 

AlxOy. So znižujúcou sa rýchlosťou liatia ocele bola zaregistrovaná klesajúca koncentrácia nekovových inklúzií. 

Tesne pred výmenou ponornej výlevky pri rýchlosti cca jeden meter za minútu priemerná koncentrácia AlxOy 

vykazovala najnižšie hodnoty. Po výmene ponornej výlevky vykazovali priemerné koncentrácie AlxOy spolu s 

priemernou rýchlosťou liatia ocele stúpajúcu tendenciu. 
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Tab. 7 Koncentrácia AlxOy zo skúmaných tavieb 

 Vz.č.1 [ppm] Vz.č.2 [ppm] Vz.č.3 [ppm] Vz.č.4 [ppm] Vz.č.5 [ppm] 

T1 6 5 3 1 4 

T2 6 1 3 5 5 

T3 4 2 1 4 2 

T4L1 6 6 1 2 3 

T4L2 1 2 1 2 3 

ᴓ AlxOy 4.6 3.2 1.8 2.8 3.4 

Tab. 8 Rýchlosť liatia ocele pri odoberaní vzoriek 

 Vz.č.1 Vz.č.2 Vz.č.3 Vz.č.4 Vz.č.5 

 [m.min-1] 

T1 1.61 1.39 1.00 1.20 1.40 

T2 1.60 1.40 1.00 1.25 1.40 

T3 1.62 1.37 1.00 1.31 1.55 

T4L1 1.61 1.61 1.03 1.15 1.25 

T4L2 1.62 1.28 1.01 1.25 1.35 

ᴓ v 1.61 1.41 1.01 1.23 1.39 

 

Obr. 2 Závislosť AlxOy a rýchlosti liatia ocele v procese VPV 

Grafická závislosť medzi prítomnými nekovovými inklúziami v objeme kovu a rýchlosťou liatia ocele (Obr. 3) 

identifikuje zrejmý vplyv zmeny rýchlosti liatia na výskyt nekovových inklúzií v objeme kovu. So zvyšujúcou sa 

rýchlosťou liatia, pri zmene rýchlosti liatia ocele dochádza k zvýšeniu koncentrácie nekovových inklúzií na 

báze AlxOy v objeme kovu. 
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Obr. 3 Grafická závislosť medzi prítomnými nekovovými inklúziami a rýchlosťou liatia ocele 

 

Pri výkyvoch rýchlosti liatia ocele na zariadení plynulého odlievania dochádza pravdepodobne k infiltrácii 
nekovových inklúzií do objemu kovu. Z jednotlivých analýz skúmaných vzoriek (Tab. 1-5) vyplýva identifikácia 

troch prípadov výskytu nekovových inklúzií (Tab. 1,2,4), ktoré svojou koncentráciou môžu ovplyvniť čistotu 

ocele pravdepodobným vznikom povrchových defektov počas spracovania na ďalších prevádzkach 
v spoločnosti. Pri hodnotení interstitického hliníka (Obr. 1) je nutné poukázať na fakt, ktorý identifikuje najnižšiu 

hodnotu tesne pred výmenou ponornej výlevky pri najnižšej identifikovanej rýchlosti liatia ocele. Niekoľko minút 

pred výmenou ponornej výlevky bola hodnota interstitického hliníka na mierne vyššej úrovni. Po výmene 

ponornej výlevky bol zaregistrovaný plynulý nárast hodnoty interstitického hliníka. Ďalšia analýza priemerných 
koncentrácií nekovových inklúzií vo forme AlxOy spolu s analýzou priemerných rýchlostí liatia ocele (Obr. 2) 

poukazuje na znižovanie obsahu nekovových inklúzií spolu s rýchlosťou liatia ocele. Následne po výmene 

ponornej výlevky spolu so stúpajúcou rýchlosťou stúpala priemerná koncentrácia nekovových inklúzií vo forme 

AlxOy v objeme kovu. Na tejto grafickej závislosti možno poukázať na vplyv zmeny rýchlosti liatia 

na vyskytujúce sa nekovové inklúzie vo forme AlxOy, keďže výsledné priemerné hodnoty spojené do čiar 

vykazujú podobnú smernicu. V tomto prípade možno poukázať aj na pravdepodobný súvis s vyplavovaním 

nekovových inklúzií po výmene ponornej výlevky v kryštalizátore s uvoľnením nánosov zo sedla zátky 

respektíve medzipanvovej výlevky pri náraste rýchlosti, kde dochádza k pravdepodobnému strhávaniu 

nekovových inklúzií. Je nutné zdôrazniť fakt, že tento stav je pri zmenách rýchlosti liatia, respektíve pri 

turbulentných podmienkach, ktoré sa neskôr stabilizujú. Posledná grafická závislosť prítomných nekovových 
inklúzií v objeme kovu a rýchlosti liatia ocele (Obr. 3) potvrdzuje súvislosť medzi vyskytujúcimi sa nekovovými 

inklúziami a zmenami rýchlosti liatia ocele na zariadení plynulého odlievania, keďže so zvyšujúcou sa 

rýchlosťou stúpa koncentrácia nekovových inklúzií na báze AlxOy. 

4. ZÁVER 

Vplyv zmeny rýchlosti liatia na výskyt nekovových inklúzií v objeme kovu je na základe tejto štúdie analýz 

skúmaných vzoriek zrejmý. Skúmané vzorky vykazovali najnižšie hodnoty interstitického hliníka a najnižšie 

priemerné koncentrácie nekovových inklúzií na báze hliníka pri najnižších identifikovaných rýchlostiach liatia 

ocele. So znižujúcou sa rýchlosťou liatia ocele na zariadení plynulého odlievania boli zaznamenané nižšie 

hodnoty interstitického hliníka a nižšie koncentrácie nekovových inklúzií na báze hliníka a naopak so 

stúpajúcou rýchlosťou liatia boli zaznamenané zvyšujúce hodnoty interstitického hliníka a vyššie koncentrácie 
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nekovových inklúzií na báze hliníka. Na výsledky tejto štúdie majú vplyv aj ďalšie faktory súvisiace s prúdením 

ocele v kryštalizátore, dizajnom používanej ponornej výlevky (uhol sklonu), hĺbka ponoru a podobne. V tomto 

prípade by bolo vhodné do budúcna venovať pozornosť rozoberanej problematike a uvažovať nad 

zdokonalením koordinácie plynulejšieho prechodu do nižších, respektíve vyšších rýchlostí liatia ocele 

v časovom horizonte. Aj napriek jednotlivým vznikom povrchových defektov je nutné uviesť, že takýto materiál 

putuje na opravné technológie a k zákazníkovi je dodaný bez akýchkoľvek defektov pri najvyššej kvalite.   
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Abstrakt  

V práci jsou uvedeny výsledky studia průběhu redukce Cr2O3 ze strusky do oceli v laboratorních podmínkách. 

Cílem laboratorních experimentů byla redukce Cr2O3 ze strusky a zvýšení obsahu chromu v tavenině pomocí 

ferosilicia představujícího redukční činidlo. Pro experimentální tavby byl nejprve proveden návrh teoretického 

výpočtu spotřeby redukčního činidla. Studium redukce v laboratorních podmínkách bylo realizováno při 

aplikaci tří jakostí legované oceli s obsahem cca 9 hm. %, 13 hm. % a 18 hm. % chromu, teplotě experimentů 

1 650 °C, spolu se změnou množství redukčního činidla a doby redukce. Výsledky uvedené v příspěvku 

představují základní informace o průběhu redukce Cr2O3 ze strusky a budou využity při verifikaci výsledků 
v poloprovozních a provozních experimentech, které budou napodobovat provozní podmínky v elektrické 

obloukové peci. 

Klíčová slova: redukce strusky; chromové strusky; legované oceli; laboratorní experimenty 

1. ÚVOD 

Obsah chromu v legovaných ocelích se obecně pohybuje v rozmezí od 8 do 30 hm. %. V průběhu tavení 

ocelové vsázky obsahující chrom dochází při výrobě oceli v elektrické obloukové peci (EOP) ke ztrátě chromu 

jeho oxidací a přechodem do strusky. Vysoký obsah chromu ve strusce ovlivňuje její vlastnosti, což se 

projevuje vytvořením struskové krusty s vysokou viskozitou, která snižuje reaktivitu strusky a zabraňuje tvorbě 

pěnivé strusky. Účinná redukce oxidů chromu ze strusky při výrobě legovaných ocelí závisí na výběru 

vhodného redukčního činidla a aplikované redukční technologii. 

Aplikovaná technologie a vhodné redukční činidlo by měly zajistit vysoký stupeň redukce oxidu chromu ze 

strusky. Volba redukčního činidla však závisí na vybavení a technologických možnostech provozované EOP. 

Mezi používaná redukční činidla patří: křemík, uhlík, hliník a karbid vápníku. V provozních podmínkách bylo 

vyvinuto a aplikováno několik technologií, avšak pro účinnou redukci ztrát chromu v tavenině je nutno 

minimalizovat ztráty již v údobí tavení a především v průběhu oxidačního údobí [1, 2]. 

Příspěvek uvádí výsledky laboratorních experimentů se zaměřením na studium chování chromu a jeho oxidů 

spolu s mechanismem jeho redukce pomocí ferosilicia. Laboratorní tavby byly zaměřeny na verifikaci 

teoretického výpočtu spotřeby redukčního činidla, studium redukce v laboratorních podmínkách při aplikaci 

legované oceli s obsahem cca 9 až 18 hm. % chromu, teplotě 1 650 °C, spolu se změnou množství redukčního 

činidla a doby redukce. Cílem laboratorních experimentů bylo ověření základních možností redukce Cr2O3 ze 

strusky při použití vybraného redukčního činidla. Výsledky budou následně verifikovány v poloprovozních 

a provozních experimentech, které budou napodobovat provozní podmínky v EOP. 

2. CHARAKTERISTIKA LABORATORNÍCH EXPERIMENTŮ 

Laboratorní experimenty byly realizovány při aplikaci tří odlišných vsázek představující legovanou ocel 

obsahující cca 9 až 18 hm. % Cr a strusku s obsahem cca 12 až 24 hm. % Cr2O3. Základní chemické složení 
použité legované oceli a strusky pro laboratorní experimenty je uvedeno v tab. 1 a tab. 2. 
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Tab. 1 Chemické složení chromem legované oceli A, B a C použité pro laboratorní experimenty 

Typ 
oceli 

Chemické složení oceli (hm. %) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo 

A 0,08 0,48 0,30 0,015 0,002 8,65 0,28 0,93 

B 0,02 0,62 0,31 0,023 0,003 12,16 4,1 0,42 

C 0,04 1,57 0,58 0,017 0,003 17,44 10,2 0,07 

Tab. 2 Chemické složení strusky A, B a C obsahující Cr2O3 použité pro laboratorní experimenty 

Typ 
strusky 

Chemické složení strusky (hm. %) 

CaO SiO2 Al2O3 MnO MgO Cr2O3 FeO V2O5 

A 6,1 21,6 9,0 6,4 ××× 23,9 ××× 0,9 

B 8,2 28,6 5,0 3,8 35,7 11,5 4,9 0,16 

C 18,19 20,42 6,18 3,09 35,2 17,7 5,21 ××× 

K redukci všech typů strusek obsahujících Cr2O3 bylo jako redukční činidlo vybráno ferosilicium. Chemické 
složení použitého ferosilicia v laboratorních experimentech je uvedeno v tab. 3. 

Tab. 3 Základní chemické složení ferosilicia použitého jako redukční činidlo 

Redukční  
činidlo 

Chemické složení (hm. %) 

Si S P Mn C 

FeSi 73,5 0,01 0,03 0,28 0,06 

Před laboratorními tavbami byl proveden teoretický výpočet spotřeby vybraných redukčních činidel. Pro vlastní 

výpočet je nutné znát následující parametry, které představují hodnoty získané z provozních podmínek:  

o chemické složení chromem legované oceli, 

o aktivitu kyslíku v tavenině a[O], 

o chemické složení strusky obsahující Cr2O3, 

o hmotnost kovu a strusky. 

Struska kromě základních oxidů obsahuje snadno redukovatelné oxidy FeO, MnO a Cr2O3. K redukci snadno 

redukovatelných oxidů a především Cr2O3 se s výhodou používá redukční činidlo ferosilicium. Reakce křemíku 

s kyslíkem obsaženým v lehce redukovatelných oxidech ve strusce probíhá dle následující obecné rovnice (1): 

2(Cr2O3)+3(Si)=4[Cr]+3(SiO2)            (1) 

Teoretické množství spotřeby redukčních činidel bylo vypočítáno z daného chemického složení strusky uve-
deného v tab. 2. Vlastní výpočty byly realizovány za předpokladu 100 % redukce oxidů Cr2O3 a zbylých snadno 

redukovatelných oxidů FeO, MnO ze strusky. Pro aplikaci ferosilicia byla stanovena teoretická množství pro 
jednotlivé typy strusek, jejichž množství je uvedeno v tab. 4 [3]. 

Tab. 4 Stanovené teoretické množství redukčního činidla pro typy oceli a strusky 

Redukční 
činidlo 

Typ strusky při výrobě oceli (g·100 g strusky-1) 

Struska a ocel A Struska a ocel B Struska a ocel C 

FeSi 24,67 6,7 8,63 
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Pro laboratorní experimenty byla použita indukční pec připojená na vysokofrekvenční generátor GV 22. Pro 

vlastní experimentální laboratorní tavby byl sestaven blok, který byl umístěn uvnitř induktoru a je zobrazen na 
obr. 1. 

Pracovní blok se skládal z ochranné trubice z SiO2 

a dutého grafitového bloku pro nepřímý ohřev vsázky. 

Mezera mezi ochrannou trubicí a grafitovým blokem 

byla zasypána ochranným zásypem z prachového 

Al2O3. Ochranná trubice byla utěsněna žárovzdornou 

vatou TERMOVIT. Do dutého grafitového bloku se 

vkládal pracovní kelímek na bázi Al2O3. Pracovní 

prostor byl uzavřen magnezitovým víkem s otvorem 

pro přívod inertního plynu argonu. Inertní plyn se 

během tavby přiváděl do bloku z tlakové láhve 

konstantním průtokem 0,5 l∙min-1. Kromě přívodu 
argonu zde byl umístěn i termočlánek typu B (PtRh6-

PtRh30) pro průběžné měření teplot. 

V laboratorních podmínkách bylo celkem realizováno 

12 relevantních taveb. Laboratorní experimenty 

probíhaly následujícím způsobem: nejprve byla 

přidána ocelová vsázka v množství 200 až 300 g. Po roztavení a vytemperování ocelové vsázky na teplotu 

1 650 °C byl odebrán vzorek oceli. Odebraný vzorek sloužil pro stanovení počátečního obsahu chromu 
v oceli Crstart. 

Následně byla přidána podrcená redukovaná struska obsahující Cr2O3 v množství 10 hm. % k hmotnosti oceli. 

K této strusce bylo přidáno 10 hm. % CaF2 pro zajištění tekutosti redukční strusky. Po 60 s od přidání strusky 
bylo přidáno vybrané redukční činidlo antracit nebo ferosilicium. Přídavky redukčních činidel byly realizovány 

ve dvou variantách: 
o varianta I - odpovídala teoretickému množství zajišťujícímu 100 % redukci oxidů Cr2O3 ze strusky 

o varianta II - odpovídala dvojnásobnému teoretickému množství zajišťujícímu redukci oxidů Cr2O3 ze 

strusky 

Celková doba působení redukčních činidel byla stanovena na 600 s. V průběhu experimentů byly odebírány 

vzorky oceli pro stanovení obsahu chromu, a to v polovině experimentu po 300 s a na konci experimentu 

po 600 s. Po ukončení experimentů byly jednotlivé vzorky oceli analyzovány pro zjištění účinnosti redukčního 

pochodu v laboratorních podmínkách. 

3. HODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH EXPERIMENTŮ 

Posouzení průběhu redukce Cr2O3 ze strusky do legované oceli v laboratorních podmínkách bylo realizováno 

v několika částech. Nejprve bylo provedeno vyhodnocení průběhu zvýšení obsahu chromu v oceli spolu s 

hodnocením stupně redukce pomocí redukčního činidla a dále bylo provedeno vyhodnocení vlivu změny 

množství redukčního činidla a teploty 1 650 °C. 

 
Obr. 1 Schématický řez pracovním blokem 
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a) ocel A, redukční činidlo FeSi, varianta I a II a) struska A, redukční činidlo FeSi, varianta I a II 

  

b) ocel B, redukční činidlo FeSi, varianta I a II b) struska B, redukční činidlo FeSi, varianta I a II 

  

c) ocel C, redukční činidlo FeSi, varianta I a II c) struska C, redukční činidlo FeSi, varianta I a II 

Obr. 2 Změna obsahu chromu v kovu při aplikaci 
redukčního činidla - FeSi 

Obr. 3 Stupeň redukce oxidů Cr2O3 ze strusky při 
aplikaci redukčního činidla - FeSi 

Výsledky průběhu změny obsahu chromu v oceli jsou uvedeny na obr. 2a až obr. 2c a na obr. 3a a obr. 3c 
jsou uvedeny dosažené stupně redukce. 

U varianty I se nárůst obsahu chromu u všech jakostí ocelí A, B a C pohyboval v rozmezí 9,4 % až 18,13 %, 
což představuje stupeň redukce 46,0 až 59,1 %. Nejvyšší nárůst obsahu chromu a stupeň redukce byl zjištěn 

u oceli a strusky C obsahující na počátku experimentu cca 17,44 % Cr v oceli a strusky 17,7 % Cr2O3 ve 

strusce. Nejnižší nárůst obsahu chromu a stupeň redukce byl zjištěn u oceli a strusky A obsahující na počátku 

experimentu cca 8,65 % Cr v oceli a 23,9 %Cr2O3ve strusce. Tyto parametry byly dosaženy při použití 

ferosilicia a aplikaci teoretického množství redukčního činidla při teplotě experimentu 1 650 °C. 
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U varianty II se nárůst obsahu chromu u všech jakostí ocelí A, B a C pohyboval v rozmezí 9,72 % až 18,25 %, 

což představuje stupeň redukce 65,5 až 69,3 %. Nejvyšší nárůst obsahu chromu a stupeň redukce byl zjištěn 

opět u oceli a strusky C obsahující na počátku experimentu cca 17,44 % Cr v oceli a strusky 17,7 % Cr2O3 ve 

strusce. Nejnižší nárůst obsahu chromu a stupeň redukce byl zjištěn opět u oceli a strusky A obsahující na 

počátku experimentu cca 8,65 % Cr v oceli a 23,9 %Cr2O3 ve strusce. Tyto parametry byly dosaženy při použití 

ferosilicia a aplikaci dvojnásobného teoretického množství redukčního činidla při teplotě experimentu 1 650 °C. 

Porovnání výsledků z obr. 2a až obr. 3c se zaměřením na dosažené výsledky jednotlivých variant vyplývá, 

že při aplikaci ferosilicia jako redukčního činidla a teplotě 1650 °C je dosaženo nejvyššího nárůstu obsahu 

chromu a stupně redukce při aplikaci dvojnásobného teoretického množství redukčního činidla. Dále lze 

konstatovat, že prodloužením doby experimentu z 300 na 600 s dojde ke zlepšení procesu redukce Cr2O3 ze 

strusky do oceli, zvýšením stupně redukce v rozmezí 10,2 až 20,6 % pro variantu I a 12,7 až 25,7 % pro 

variantu II u všech jakostí ocelí A, B a C. 

ZÁVĚR 

V laboratorních podmínkách byly provedeny experimenty s cílem získat informace o průběhu redukce Cr2O3 
ze strusky do tří typů legované oceli a zvýšení obsahu chromu v oceli pomocí redukčního činidla ferosilicia. 

Z experimentálních výsledků lze učinit tyto závěry: 

o zvýšení teoretického množství redukčního činidla (ferosilicia) na dvojnásobek se pozitivně projevilo 

na zvýšení účinnosti redukce Cr2O3 ze strusky. 

o prodloužení doby redukce z 300 na 600 s se také pozitivně projevilo na účinnost redukce Cr2O3 ze 

strusky a zvýšení obsahu Cr v oceli. 

o v další sérii experimentů bude ověřena možnost kombinace různých redukčních činidel za obdobných 

laboratorních podmínek, což bude součástí následujících prací. 

Získané laboratorní poznatky budou následně využity během poloprovozních a provozních experimentů, které 

budou napodobovat provozní podmínky v EOP provozované na ocelárně VHM, a.s. s cílem navržení a ověření 

nové technologie redukce oxidů chromu ze strusky pomocí redukčního činidla představující ferosilicium.  
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Abstrakt 

V předkládané práci jsou uvedeny, popsány a vyhodnoceny experimenty redukce chrómu ze strusky o 

vysokém obsahu Cr2O3 pomocí redukčních činidel uhlíku ve formě antracitu a křemíku ve formě feroslitiny 

FeSi. Experimentální tavby v atmosférické indukční tavící peci byly provedeny s použitím kyslíko-palivového 

hořáku, který byl pro tyto experimenty navržen a vyroben.  Střední obsahy prvků v tavenině během redukce 

činily 16 % Cr, 5 % Ni a 1 % Mo. 

Klíčová slova: antikorozní ocel, struska, chrom, uhlík, křemík, ferosilicium  

1. ÚVOD 

Při výrobě taveniny z legovaného chromového odpadu (dále jen Cr odpad), v elektrické obloukové peci (dále 

jen EOP), dochází k oxidaci chromu a jeho ztráty do strusky ve formě Cr2O3. Ztráty se pohybují většinou kolem 

13-15%, dle použitého Cr odpadu. Zpětná redukce chromu ze strusky do taveniny je v EOP obtížná a 

především časově a následně také energeticky náročná. Z tohoto důvodu byly provedeny experimentální 

tavby, které měly za cíl z chromové strusky redukovat chrom zpětně do taveniny pomocí redukčního činidla 

uhlíku ve formě antracitu a křemíku ve formě feroslitiny.  

Níže jsou popsány experimentální tavby redukce Cr ze strusky do taveniny. 

2. REDUKCE CHROMU ZE STRUSKY 

Experimentální tavby byly realizovány v poloprovozních podmínkách společnosti MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. (dále jen MMV) na zařízení atmosférické indukční tavící peci (dále jen IP) 

s kyslíko palivovým hořákem (dále jen KPH), který simuluje podmínky v intenzifikované elektrické obloukové 

peci (dále jen EOP) ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (dále jen VHM), viz obr. 1. Jako 

zdroj plynu byly použity tlakové propanbutanové láhve, viz obr. 2 a rozvod kyslíku v MMV. Hladina taveniny 

byla kryta pomocí sibralových desek, které byly položeny na horní část kelímku, viz obr. 1. 

Bylo provedeno celkem 5 sad experimentů na tavenině oceli jakosti X4CrNiMo16-5-1. Normované chemické 

složení jakosti X4CrNiMo16-5-1 je uvedeno v tab. 1. Chemické složení bylo modifikováno na podmínky v EOP 

a je v tab. 1 označováno jako X4CrNiMo16-5-1EOP. Toto chemické složení bylo stěžejní pro experimenty 

v MMV. 
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Obr. 1 Atmosférická indukční tavící pec s kyslíko 

palivovým hořákem v průběhu experimentální 

tavby se zakrytým kelímkem pomocí sibralových 

desek 

 

Obr. 2 Série propan butanových lahví pro kyslíko 

palivový hořák 

Tab. 1 Chemické složení jakosti X4CrNiMo16-5-1 normované a pro experimenty shodné s chemií v EOP  

             ve VHM (hmot. %) 

 C Mn Si P S Ni Cr Mo V N 

Norma min - - - - - 4,00 15,00 0,80 - 0,0200 

max 0,06 1,50 0,70 0,040 0,030 6,00 17,00 1,50 - - 

Experimenty 
v MMV 
(X4CrNiMo16-5-
1EOP) 

min 0,15 0,25 0,25 - - 4,50 15,00 0,90 - - 

max 0,20 0,35 0,35 0,025 0,020 5,50 16,50 1,20 0,10 - 

Pro plné převedení technologie výroby, z poloprovozních experimentů prováděných v MMV na metalurgický 

agregát EOP ve VHM, byly pro experimentální tavby v MMV použity vsázkové suroviny, legující a 

struskotvorné přísady a redukční přísady C a FeSi ze společnosti VHM. Protože pro každý experiment byl 

použit odlitý ingot z předchozího experimentu, nejsou zcela stejné vstupní podmínky. 

V nově vyrobeném kelímku IP pro hmotnost vsázky 1750kg bylo pro každou sérii experimentů nasazeno 

celkem cca 1000kg vsázky a legujících přísad. Těsně před jejím plným roztavením byla na hladinu vnesena 

struska o hmotnosti 45kg (4,5% hmotnosti taveniny). Chemické složení externě dodané strusky pro 

experimenty prezentuje tab. 2. Pro lepší roztavení a pokrytí hladiny taveniny, byla struska ručně v MMV 

rozdrcena z granulometrie cca 250-300mm, viz obr. 3 na granulometrii cca 20-50mm, viz obr. 4. Struska 

bezprostředně po vnesení poslední dávky je vyobrazena na obr. 5. 

Tab. 2 Chemické složení externě dodané strusky pro experimenty redukce Cr ze strusky (hmot. %) 

 C S Fe FeO Fe2O3 MnO Cr2O3 V2O5 TiO2 

Obsah komponent 0,12 0,034 12,95 0,01 0,47 2,97 15,87 0,21 3,12 

Tab. 2 Pokračování 

CaO SiO2 P2O5 Al2O3 MgO CaF2 Na2O Zn K2O BaO Nb2O5 

24,63 21,27 0,01 8,94 8,72 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,47 
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Obr. 3 Granulometrie strusky 250-300mm pro 

experimenty před rozdrcením 

 

Obr. 4 Granulometrie strusky 20-50mm pro 

experimenty po ručním drcení

 

Obr. 5 Struska na hladině taveniny bezprostředně 

po nasazení poslední dávky ze 45kg 

 

Obr. 6 Struskotvorná přísada Topex 

 

 

Obr. 7 Roztavená struska v kelímku IP 
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Ihned po vnesení strusky na hladinu taveniny byla přidána struskotvorná přísada Topex s vysokým obsahem 

MgO, která se standardně používá v EOP ve VHM pro zvýšení životnosti vyzdívky pece. Granulometrie 

Topexu byla 20-30 mm, viz obr. 6, následně byla v kelímku zamíchána dohromady se struskou a poté byl 

zapnut KPH pro plné a rychlé roztavení strusky. Po roztavení strusky za cca 20min, viz obr. 7, a zahřátí 

taveniny na teplotu 1650°C, byl odebrán tzv. nultý vzorek kovu a strusky na chemickou analýzu. 

Jedna redukční dávka se skládala z 1,7kg C a a 3,9kg FeSi. Tyto hmotnosti C (s granulometrií 1-3 mm) a FeSi 

(s granulometrií 1-3 mm) dohromady tvořily tzv. jednu dávku redukčních přísad. Tato dávka se u každého 

dalšího experimentu násobila. U první sady 1x, u druhé sady 2x, u třetí sady 3x, u čtvrté sady 4x a u páté sady 

experimentů 5x. 

U každé sady experimentů byla při zapnutém příkonu do kyslíko-palivového hořáku na hladinu vnesena jedna 

dávka redukčních přísad C a FeSi. Tato dávka byla vnesena na hladinu strusky a intenzivním mícháním 

vpravena do celého objemu strusky. Po 5 minutách od vnesení redukční dávky, bylo opticky pozorováno 

natavení redukčních přísad a byly odebrány první vzorky kovu a strusky na chemickou analýzu. 

Následně byla po každých 5ti minutách nejprve změřena teplota taveniny a poté odebrány vzorky kovu a 
strusky na chemickou analýzu a to do 20minut od vnesení první redukční dávky. 

Po ukončení každé sady experimentů byla tavenina odlita z IP do licí pánve a následně na atmosférickém 

licím poli byla tavenina pod ochrannou atmosférou argonu odlita spodem do kokilové sestavy V2A. 

3. VYHODNOCENÍ REDUKCE CHROMU ZE STRUSKY 

Při vyhodnocení průběhu obsahu chromu v tavenině, viz obr. 8 a průběhu obsahu Cr2O3 ve strusce, viz obr. 9 

je patrné, že největší redukční schopnost měla dávka s 3x větším obsahem C a FeSi. Ze strusky se 

vyredukovalo celkem 53% Cr, viz obr. 10. Přepočteme-li ve 3. experimentu celkovou změnu obsahu Cr 

v tavenině před a po redukci, vychází navýšení Cr o 8,42 kg, viz tab. 3 a obr. 11, ale ve strusce se snížil obsah 

chromu pouze o 1,94 kg Cr viz tab. 4 a obr. 11. Z obr. 10 a 11 a tab. 3 a 4 je patrné, že v 1., 4. a potažmo i 5. 

experimentu se snížil obsah chromu jak ve strusce, tak v tavenině. Ve 2. a 3. experimentu obsah Cr neúměrně 

narostl v tavenině oproti úbytku ve strusce. Pro zachování stejných počátečních podmínek obsahu Cr 

v tavenině před vnesením strusky bylo provedeno jeho dolegování na požadovaný obsah. Na základě této 

skutečnosti bylo provedeno „vykopání“ kelímku IP a stěny kelímku byly podrobeny chemické analýze na výskyt 

Cr. Části výdusky kelímku prezentuje obr. 12, ze kterého je patrná penetrace kovu, pravděpodobně chromu, 

který v průběhu experimentů penetruje do výdusky a pravděpodobně se nekontrolovatelně vrací zpět do 

taveniny, což zkresluje výsledky. 

 

Obr. 8 Průběh obsahu Cr v tavenině u všech 

experimentů 

 

Obr. 9 Průběh obsahu Cr2O3 ve strusce u všech 

experimentů 
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Obr. 10 Celková změna obsahu Cr v tavenině a 

strusce ve všech experimentech (hmot. %) 

 

Obr. 11 Celková změna obsahu Cr v tavenině a 

strusce ve všech experimentech (kg)

 

Obr. 12 Vykopaná stěna kelímku IP, červená část byla v kontaktu s taveninou, bílá část je směrem od 

induktoru 

Tab. 3 Změna chemického složení a hmotnosti Cr v tavenině oceli v průběhu jednotlivých experimentů  

Odebrané vzorky taveniny 

Doba 
odběru 

Obsah Cr v tavenině v jednotlivých experimentech 

1. 2. 3. 4. 5. 

[min] [%] [%] [%] [%] [%] 

1 0 16,5 15,57 15,81 16,8 16,18 

2 5 16,4 15,64 16,7 16,14 16,1 

3 10 16,16 16,1 15,97 16,26 16,19 

4 15 16,21 16,31 16,6 16,28 16,19 

5 20 16,18 16,11 16,6 16,31 16,18 

       

 Jednotky 
Experimenty 

1. 2. 3. 4. 5. 

Hmotnost taveniny [kg] 1056 1065 1066 1089 1075 

Změna obsahu Cr v tavenině [%] -0,32 0,54 0,79 -0,49 0,00 

Změna obsahu Cr v tavenině [kg] -3,38 5,75 8,42 -5,34 0,00 
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Tab. 4 Změna chemického složení a hmotnosti Cr2O3 a Cr ve strusce v průběhu jednotlivých experimentů 

Odebrané vzorky strusky 

Doba 
odběru 

Obsah Cr2O3 ve strusce v jednotlivých experimentech 

1. 2. 3. 4. 5. 

[min] [%] [%] [%] [%] [%] 

1 0 14,4 15,9 11,7 7,4 5,5 

2 5 12,4 14,7 10,6 7,2 3,8 

3 10 12,9 15,2 14,0 5,3 3,9 

4 15 14,2 15,0 7,5 4,9 3,8 

5 20 12,9 14,2 5,4 6,6 4,6 

       

 Jednotky 
Experimenty 

1. 2. 3. 4. 5. 

Hmotnost strusky [kg] 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Změna obsahu Cr2O3 v celém 
objemu strusky 

[%] -1,50 -1,70 -6,30 -0,80 -0,90 

[kg] -0,68 -0,77 -2,84 -0,36 -0,41 

Změna obsahu Cr 
[kg] -0,46 -0,52 -1,94 -0,25 -0,28 

[%] -10,42 -10,69 -53,85 -10,81 -16,36 

Z výše uvedených skutečností budeme brát jako nejdůležitější snížení obsahu Cr2O3 ve strusce, které je 

největší u 3. experimentu s trojnásobnou redukční dávkou C a FeSi. 

Bylo provedeno také optické hodnocení vzhledu strusky. Toto hodnocení je pouze orientační, neboli trendové, 

neboť vlivem nejednotného startovacího chemického obsahu taveniny je po natavení také ovlivněn startovací 

obsah Cr2O3 ve strusce. Z tab. 5 lze usuzovat, že struska byla, po vnesení redukčních přísad C a FeSi, plně 

tekutá u 1. a 2. experimentu až po 20 minutách, ve 3. experimentu již po 10. až 15. minutě a v případě 4. a 5. 

experimentu se pravděpodobně vlivem velkého množství redukčních přísad nestačila plně ztekutit. 
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Tab. 5 Srovnání vzhledu odebraných vzorků strusek u všech experimentů, těsně po vychladnutí na kovové 

            podložce 
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4. ZÁVĚR 

Experimentální tavby redukce chromu ze strusky byly navrženy pro podmínky společnosti MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. a to tak, aby byly přenositelné na elektrickou obloukovou pec (EOP) 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.. Experimentální tavby  byly prováděny pro jakost 

X4CrNiMo16-5-1 s chemickým složením, které má v zařízení EOP, při výrobě z vratného chromem legovaného 

kovového odpadu. 

Vyhodnocení změny obsahu Cr2O3 ve strusce je jednoznačné, ale vlivem střídavého sycení kelímku indukční 

pece kolísá zjištěný obsah Cr v tavenině. Použitím jedné vsázkové suroviny pro všechny experimenty byly 

ovlivněny startovací podmínky experimentů, především chemické složení taveniny, které ovlivnilo i chemické 

složení strusky po roztavení. Výsledky byly proto také hodnoceny trendově. 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že největší redukční schopnost měla redukční dávka ve 3. experimentu, 

tedy trojnásobná dávka C (celkově 5,1 kg) a trojnásobná dávka FeSi (celkově 11,7 kg) na 45 kg strusky.  

Na základě provedených experimentů byl proveden návrh, ověření a následně vypracování technologie 

„Redukce chromu ze strusky v indukční tavící peci pomocí redukčních činidel C a Si“, která je ověřenou 
technologií v rámci projektu s číslem krycího listu OT-01/2015 s číslem výsledku QI-ISO-941-10-03. 

Z nejúčinnějšího 3. experimentu, při 3násobné redukční dávce, vyplynulo: 

• nejvyšší 53% redukce Cr2O3 ze strusky. 

• plné využití C na redukci nejenom Cr2O3. Výsledný obsah C ve strusce byl 0,06 % C, při vnesení 

redukční dávky byl 13,8 % C a na konci redukce činil 0,06 % C. Výsledný obsah C byl nejnižší ze všech 

5ti experimentů, 

• optické vyhodnocení všech odebraných vzorků strusek potvrdilo, že struska v půlce 3-tího experimentu 
vykazuje nejvyšší tekutost a lze usuzovat na nejvyšší styčnou reakční plochu mezi taveninou a struskou. 
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Abstrakt 

Zvládnutí technologie plynulého odlévání ocelových předlitků bez vnitřních vad a nehomogenit, jako jsou 

porozita, trhliny či praskliny, je obvykle podmíněno znalostí a optimalizací teplotního pole předlitku, 

metalurgickou délkou, délkou dvoufázového pásma, makrosegregací a napěťových poměrů, ke kterým 
dochází v průběhu tuhnutí a chladnutí předlitku. Jednou z metod, která dnes bývá k verifikaci procesu 

uplatňována, je metoda numerického modelování v komerčně dostupných software. Simulačních softwarů je 

dnes ale na trhu celá řada a ne vždy je snadné pro uživatele se zorientovat, který z nabízených programů je 

nejvhodnější právě pro verifikaci a optimalizaci jeho procesu. Příspěvek proto prezentuje aktuální výpočetní 

možnosti a zkušenosti získané při verifikaci kvalitativních parametrů plynule litých ocelových předlitků 

v software ProCAST, který je využíván na katedře metalurgie a slévárenství Fakulty metalurgie a 

materiálového inženýrství pod záštitou Regionálního materiálově technologického výzkumného centra Vysoké 

školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro řešení projektů s průmyslovými partnery. Pozornost je 

zaměřena především na přehled základních požadovaných výsledků u radiálního plynulého odlévání 

ocelových předlitků, tomu zvolený způsob výpočtu, problematiku identifikace vstupních parametrů 

numerického modelu a interpretaci získaných výsledků. 

Klíčová slova: ocel, plynulé odlévání, numerické modelování, porozita, trhliny 

1. ÚVOD 

V oblasti výroby plynule odlévané oceli je prioritou každého výrobního podniku zvýšení bezpečnosti výroby, 

výrobnosti a kvality vyráběné oceli za současné minimalizace ekologické zátěže. Díky numerickému 

modelování lze dnes již předpovídat chování tuhnoucího předlitku v závislosti na okrajových podmínkách 

odlévání a určit např. teplotní pole předlitku, resp. tloušťku licí kůry na konci krystalizátoru, metalurgickou 

délku, velikost středové porozity či nebezpečí vzniku trhlin a prasklin. Novinkou je i možnost predikce 

uvedených parametrů za současné aktivace elektromagnetického míchání.   

Omezíme-li se na výše uvedený software ProCAST, je možné predikovat všechny zmíněné parametry 

předlitků, avšak za předpokladu vhodně zvoleného způsobu výpočtu. Dalším nezbytným předpokladem 

je správná konfigurace programu (vybavenost výpočetními moduly, specifikaci jednotlivých modulů lze 

dohledat např. v [1, 2, 3, 4]), zkušenosti výzkumných pracovníků a přirozeně definice podmínek výpočtu. 

Nemalou měrou se na kvalitě výsledků podílí i jejich správná interpretace a možnost verifikace dle provozně 

dostupných údajů, např. teplot na povrchu předlitku naměřených pyrometry. 
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2. PREDIKCE TEPLOTNÍHO POLE, METALURGICKÉ DÉLKY A TLOUŠŤKY LICÍ KŮRY  

Podmínkou výpočtu teplotního pole, respektive metalurgické délky a tloušťky licí kůry, je vybavenost software 

teplotním modulem (Thermal Module). Při definici výpočtu lze pak volit ze dvou přístupů (technik výpočtu): 

1) Výpočet za tepelně ustálených podmínek - tzv. Steady State Thermal Conditions (SSTC) 

2) Výpočet technikou cestující okrajové podmínky - tzv. Traveling Boundary Conditions (TBC) 

U výpočtu technikou SSTC, kdy výsledky ukazují tzv. ustálený stav, nás zajímá poslední uložený krok výpočtu. 

U výpočtu TBC lze vývoj výpočtu tuhnutí předlitku sledovat průběžně již při každém uloženém kroku. Výsledky 

oběma způsoby výpočtu by se však měly/musí shodovat. Rozdíl mezi výpočty ale tkví už v samotné přípravě 

geometrie modelované oblasti a tedy následné definici parametrů výpočtu.  

2.1. Výpočet technikou Steady State Thermal Conditions 

Geometrie modelované oblasti je tvořena zjednodušeným krystalizátorem a předlitkem, který obvykle 

představuje celý radiální úsek a část rovného úseku. Ukázka části (detailu) geometrie předlitku radiálního 
plynulého odlévání je zachycena na obr.1a. Při přípravě geometrie krystalizátoru a předlitku je vhodné 

zanedbat konicitu a zvolit jednu velikost průřezu po celé délce. Důvodem je metoda přípravy výpočetní sítě a 

způsob výpočtu. Taktéž tvar krystalizátoru může být omezen pouze na jednoduchou trubku, která je na vnitřní 

stěně v kontaktu s povrchem předlitku. Nezahrneme-li do výpočtu proudění (Flow Module), pak je možné 

zanedbat i výlevku zasahující do taveniny oceli v krystalizátoru. Podstatným zjednodušením výpočtu je úprava 
geometrie pouze na jednu symetrickou polovinu (viz obr.1b), čímž se výrazně omezí doba výpočtu díky 

polovičnímu počtu následně vytvořených výpočetních buněk.  

Jak již předchozí věta naznačuje, dalším krokem při numerickém modelování je příprava výpočetní sítě. 

Software ProCAST využívá k řešení parciálních diferenciálních rovnic numerickou metodu konečných prvků. 

Při přípravě výpočetní sítě je třeba přihlédnout k velikosti modelované oblasti a očekávaným výsledkům. 

Zajímá-li nás např. velikost tloušťky licí kůry na konci krystalizátoru, pak je vhodné provést zjemnění sítě 
v blízkosti povrchu předlitku (obr.1c). Taktéž ve středové části předlitku, kde očekáváme např. vznik středové 

porozity (výskyt lunkrů), je vhodné zvolit jemnější rozložení buněk (obr. 2). Každé zjemnění výpočetní sítě ale 

představuje nárůst počtu výpočetních buněk a tedy prodloužení doby výpočtu. 

   
(a) (b) (c) 

Obr. 1 Příklady přípravy geometrie a výpočetní sítě pro výpočet za tzv. Steady State Thermal Conditions (a) 

zjednodušená geometrie předlitku a krystalizátoru (b) omezení geometrie na symetrickou polovinu a vyznačení 

roviny symetrie (c) detail síťování v blízkosti povrchu k detekci tloušťky licí kůry 
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Jakmile je dokončena výpočetní síť, je nutné 
definovat parametry výpočtu, a to: termodynamické 

a termofyzikální vlastnosti materiálu (fyzikální 

vlastnosti materiálu závislé na teplotě), způsob 

výpočtu přestupu tepla na rozhraní krystalizátor-

předlitek (tzv. interface), způsob odvodu tepla 

z předlitku v oblasti krystalizátoru a sekundárního 

chlazení, licí teplotu a licí rychlost oceli.  

Problematika náročnosti a složitosti identifikace 

materiálových vlastností byla již publikována např. v 

[5, 6, 7, 8]. Taktéž volba rozhraní (interface) byla již 

prezentována např. v [1]. Odvod tepla z povrchu 

předlitku je obvykle definován uživatelskou funkcí. 

Odvod tepla z krystalizátoru lze definovat pomocí 
vodního chlazení (Water Cooling) a chlazení 

vzduchem (Air Cooling), které jsou dostupné 

v nabídce okrajových podmínek software.  

2.2. Výpočet technikou Traveling Boundary Conditions 

Výpočet tuhnutí plynule litého předlitku technikou TBC je, jak již bylo v úvodu kapitoly 2. zmíněno, zajímavý 

už proto, že lze vývoj tuhnutí předlitku sledovat průběžně. Druhým kladným aspektem je zjednodušení přípravy 
geometrie a výpočetní sítě, která je omezena pouze na vlastní předlitek (obr. 3).  

Na druhou stranu je nutné o to větší pozornost 

věnovat definici odvodu tepla v oblasti 

krystalizátoru a sekundárního chlazení, která je 

popsána uživatelskou funkcí, a následné 

verifikaci dosažených výsledků (teplotnímu poli). 

Základní šablony uživatelských funkcí tepelného 

toku v krystalizátoru a změny koeficientů 

přestupu tepla v sekundární zóně chlazení lze 

najít v databázi simulačního software pod názvy 

heatflux.c, a convehtransfer.c. Jak již koncovky 

funkcí napovídají, funkce jsou definovány 

v programovacím jazyce C. Šablony však pouze 

uvádějí základní seznam veličin nezbytných 

k zadání okrajové podmínky, způsob výpočtu 

okrajové podmínky (např. změna tepelného toku 

po výšce krystalizátoru včetně vlivu vzniku 

plynové mezery) je již pouze a jen na uživateli. 

Bližší informace k výpočtu odvodu tepla po délce 

předlitku byly zveřejněny v [9, 10]. 

3. PREDIKCE POROZITY 

Výpočet porozity je dobré realizovat až po „odladění“ teplotního pole. Porozita může být počítána jak technikou 

SSTC, tak TBC. Podmínkou numerické predikce porozity u plynule odlévaných ocelových předlitků je 

vybavenost software tzv. APM modulem (Advanced Porosity Module). Porozita je u výsledků numerické 

simulace představována procentem nezaplněných elementů (větší procento tedy představuje větší porozitu). 

  

Obr. 2 Přiblížený pohled na výpočetní sít předlitku 

určenou k predikci středové porozity 

 

Obr. 3 Geometrie a výpočetní síť kruhového plynule 

odlévaného předlitku připravená pro výpočet tuhnutí 

technikou TBC 
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To znamená, že nezobrazujeme porozitu jako takovou, ale pouze lokalizujeme místo s pravděpodobným 

výskytem porozity. Zobrazení porozity se bude v závislosti na velikosti výpočetních buněk jevit u výsledků 

numerické simulace tedy větší, než tomu bude ve skutečnosti. Abychom docílili co nejpřesnějšího vizuálního i 

objemového srovnání, je vhodné mít při výpočtu tuhnutí jemnější síť s menší velikostí výpočetních buněk. 

4. PREDIKCE NAPĚTÍ, TRHLIN A PRASKLIN 

Před zahájením výpočtu napětí platí stejné pravidlo jako u výpočtu porozity - měli bychom mít již korektně 

nastavený výpočet teplotního pole. Další nezbytnou podmínkou je doplnění termodynamických vlastností oceli 
o napěťové charakteristiky (obr. 4).  

Predikce napětí v plynule litém předlitku, a tedy nebezpečí vzniku trhlin a prasklin, lze opět počítat dvěma 

způsoby. Pro predikci nebezpečí vzniku trhlin v podpovrchových oblastech je vhodnější napěťový výpočet 

pomocí modulu Stress. Výsledkem jsou pak normálová a tahová napětí (vyčerpání plasticity materiálu) a tzv. 

kritérium Hot Tearing Indicator (predikce trhlin za tepla). Pro predikci středových trhlin je vhodnější použití 

výpočtu pomocí HCS kritéria (Hot Cracking Senzitivity). Kritérium HCS zakládá detekci porušení materiálu na 

empirických vztazích, které berou do úvahy teplotní gradienty, rychlost ochlazování a velikost dvoufázového 
pásma. 

Oba typy výpočtu (Stress i HCS) je vhodné ale realizovat na zjednodušené rovné geometrii předlitku a upravit 
i charakter výpočetní sítě (obr. 5).  

 

Obr. 4 Panel materiálové databáze oceli s ukázkou 

napěťových vlastností nezbytných k výpočtu s modulem 

Stress a HCS 

Obr. 5 Geometrie plynule litého předlitku 

použité pro výpočet predikce trhlin a prasklin 

[3] 

5. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ 

Výsledky modelování, které lze získat výše uvedenými technikami výpočtu, jsou dále zachyceny na obr. 6a 
až obr. 6g. Postprocesor ProCASTu, tzv. Visual Viewer, umožňuje zobrazení jak profilů teplot, tlaků, podílu 

utuhlé frakce, porozity, napětí atd., tak průběhu změny např. teploty v čase po délce předlitku pomocí grafů. 

Základním výsledkem, který nás zajímá u výsledků modelování tuhnutí plynule litého předlitku, je teplotní pole, 

a to jak na povrchu předlitku, tak ve středu předlitku. Ukázka teplotního pole na povrchu předlitku je uvedena 
na obr.6a. Příklad průběhu změny teploty na povrchu a ve středu předlitku v čase je zachycen v grafu na 

obr.6b. Metalurgická délka a tloušťka licí kůry na konci krystalizátoru je zobrazena na obr. 6c a obr.6d. Finální 

porozita indikovaná ve středu předlitku APM modulem je zobrazena na obr.6e. Predikce podpovrchových trhlin 

pomocí Hot Tearing Indicator je na obr. 6f a predikce středových trhlin pomocí HCS kritéria je uvedena na 

obr. 6g. 
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(a) (b) 

  

 
 

(c) (d) 

  
Celková 
porozita 
[%] 

 

 Hot 
tearing 
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(e) (f) (g) 

Obr. 6 Příklady výsledků numerického modelování tuhnutí plynule litých ocelových předlitků (a) teplotní pole, 

(b) změna průběhu teploty v čase, (c) metalurgická délka, (d) tloušťka licí kůry na konci krystalizátoru, (e) 

predikce porozity APM modulem, (e) predikce podpovrchových trhlin, (f) predikce středových trhlin 
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6. ZÁVĚR 

Příspěvek prezentoval aktuální zkušenosti autorů z numerického modelování tuhnutí plynule litých ocelových 

předlitků včetně predikce kvalitativních parametrů lití. V rámci příspěvku byla uvedena doporučení pro 

nastavení numerického modelu určeného k získání konkrétního požadovaného výsledku. Bližší informace k 

problematice identifikace vstupních veličin, jako jsou termodynamické materiálové vlastnosti oceli či podmínky 

výpočtu odvodu tepla v oblasti primárního a sekundárního chlazení a jejich verifikace jsou v příspěvku 

odkazovány na již publikovanou literaturu autorů. Na základě stávajících souhrnných znalostí o řešené 

problematice lze potvrdit, že numerické modelování je dobrou volbou při optimalizaci procesu nejen plynulého 

odlévání. A zvláště žádoucí je pak v náročných metalurgických podmínkách oceli, kdy lze jen velmi obtížně 

provádět nákladné experimenty přímo v provozu. 
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Abstrakt 

Je zřejmé, že znalost teplot solidu (TS) a z pohledu odlévání pak především likvidu (TL) u vyráběných jakostí 

ocelí je v dnešní době stále přísnějších požadavků na kvalitu ingotů nezbytná. Existují možnosti stanovit tyto 

teploty pomocí empirických vztahů nebo na základě výpočtu celé řady programů využívajících 

termodynamických databází. Tyto výpočty jsou z principu založeny na chemickém složení oceli a výsledné 

teploty fázových přeměn jsou pak jeho odrazem. Úskalím těchto výpočtů je, že získané hodnoty TL či TS 

nemusí odpovídat skutečnosti. Jak již bylo v minulosti prokázáno, pro konfrontaci vypočítaných TL a TS je velmi 

vhodné využít metod termické analýzy. Povětšinou je ale z ekonomických důvodů realizováno zpřesnění jen 

na základě jednoho vzorku z jedné jakosti. V rámci řešení projektu TA0410035 bylo umožněno odebrat vzorky 

ložiskové jakosti oceli 100CrMo7 ze dvou taveb s odlišným chemickým složením avšak v rámci tolerance dané 

specifikace. Výsledky ukazují, že i u jedné jakosti oceli může dojít k významným rozdílům u obou teplot (TL i 

TS). Navíc v případě studované ložiskové oceli byl posun u obou teplot v rozporu s posunem u vypočítaných 

teplot. 

Klíčová slova: ocel, teplota solidu, teplota likvidu, termická analýza, termodynamické výpočty 

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 oceli. 

Tento příspěvek navazuje na celou řadu předchozích prací, např. [1,2,3]. V  příspěvku [4] byly prezentovány 

výsledky zaměřené na zpřesnění TL a TS z jedné tavby ložiskové oceli 100CrMo7 odlité v roce 2014 (tavba A). 

V roce 2015 pak byly odebrány a analyzovány vzorky z další tavby B jakosti oceli 100CrMo7. Cílem tohoto 

příspěvku je provést hodnocení vlivu změny chemického složení u obou taveb na TL a TS určené pomocí 

metod termické analýzy a predikované pomocí výpočtu. 
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2. EXPERIMENTÁLNÍ PODMÍNKY A CHEMICKÉ SLOŽENÍ DVOU ANALYZOVANÝCH TAVEB 

Ke studiu TS a TL diskutované jakosti oceli 100CrMo7 byla využita osvědčená praxe garantující dosažení 

maximálně možných přesných výsledků. Jedná se o kombinaci dvou metod termické analýzy realizované na 

dvou různých profesionálních zařízeních při různých hmotnostech vzorků. Výstupy z těchto experimentálních 

metod (TS a TL) jsou také porovnávány s predikcemi soudobých softwarů běžně využívaných pro stanovování 

teplot fázových přeměn. 

2.1. Použité metody termické analýzy a výpočty 

Pojem termická analýza [5] je možné vysvětlit jako skupinu metod, které umožňují sledovat změny ve 

studované látce měřením zvolených fyzikálních vlastností v závislosti na čase či teplotě (fázová 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 neizotermní teplotní režim, kterým je zpravidla konstantní ohřev či 

ochlazování vzorku [5,6]. 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 [5-9]. 

Těmito metodami jsou: diferenční termická 

analýza (DTA), diferenční skenovací 

kalorimetrie (DSC) a termo-gravimetrie 

(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 [10]. Tato metoda byla a je využívána 

především pro měření TL a TS kovových materiálů. 

Jak již bylo zmiňováno v předcházející práci [11], 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 - Netzsch STA 449 F3 Jupiter (obr. 1 a)). Další zařízení 

používané v této Laboratoři pro vysokoteplotní termickou analýzu je přístroj Setaram SETSYS 18TM (obr. 1 
b)). 

Na zařízení NETZSCH STA 449 F3 JUPITER byla provedena měření s využitím metody PTA - přímé měření 

teploty vzorku v závislosti na čase (velké vzorky, hmotnost vzorku cca 22 g). Byly získány teploty likvidu a 

solidu při režimu ohřevu i ochlazování v režimu cyklických experimentů (byly provedeny 2 cykly ochlazování 

za totožných podmínek). Nastavení teplotních režimů ohřevu a ochlazování bylo následující: vzorek byl 

ohříván na teplotu 1200 °C rychlostí 20 °C/min. Následně byl vzorek ohříván rychlostí 5, resp. 10 °C/min až 

na teploty nad 1560 °C, při které byl vzorek zcela v kapalné fázi, z této teploty byl ochlazován rychlostí 5 nebo 

10 °C/min (1. ochlazování) až do kompletního utuhnutí a následně opět ohříván do kompletního natavení a 

následně opět ochlazován rychlostí 5 nebo 10 °C/min (2. ochlazování).  

Zařízení SETARAM SETSYS 18TM s metodou DTA - principem metody je měření teplotního rozdílu mezi 

vzorkem a referencí) bylo využito pro stanovení teploty likvidu a také solidu (malé vzorky, hmotnost vzorku 

 

 

a) Netzsch STA 449 F3 Jupiter b) Setaram SETSYS 18TM 
Obr. 1 Zařízení pro vysokoteplotní termickou analýzu 
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cca 120-210 mg) pouze při ohřevu. Vlastní ohřev vzorku byl realizován vyšší rychlostí (30 °C/min) z teploty 

20 na 1200 °C, následně od 1200 - 1600 °C rychlostí 10 °C/min. Z DTA křivek získaných v průběhu 

ochlazování nebyly TL a TS stanoveny. U analyzované jakosti bylo díky vyšší citlivosti senzoru možné stanovit 

rovněž teplotu solidu.  

Kromě výše uvedených metod termické analýzy byly od průmyslového partnera společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. (VHM) k dispozici TL a TS stanovené na základě výpočetních vztahů používaných 

na této ocelárně. Tyto hodnoty byly dále doplněny o vlastní výpočty realizované při zahrnutí komplexního 

dostupného chemického složení ve specializovaných programech IDS (Solidification Analysis Package) 

a ThermoCalc (databáze TCFE7). 

2.2. Analyzované tavby oceli jakosti 100CrMo7 

V rámci tohoto příspěvku byla pozornost zaměřena na studium TL a TS ložiskové jakosti oceli 100CrMo7. 

Chemické složení obou taveb (tavba A, tavba B) sice spadá do specifikace jakosti 100CrMo7, ale existují zde 
rozdíly v obsazích klíčových prvků, jak je uvedeno v tab. 1, obr. 2. 

Z tab. 1 a obr. 2 je zřejmý rozdílný obsah uhlíku, kdy tavba B obsahuje o 0,042 hm.% uhlíku více, než tavba 

A. Tavba B naopak obsahuje o 0,040 hm.% méně manganu. Další rozdíl v chemickém složení je možné 

identifikovat u síry a fosforu (+0,006, resp. -0,006 hm.%). Z ostatních prvků je možné za významnější 

považovat rozdíl v obsahu niklu, případně ještě chromu a molybdenu. 

3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 

Vlastnímu určování TS a TL pomocí metod termické analýzy předcházela celá řada metodických experimentů. 

Mj. byla na obou zařízeních při využití obou metod provedena kalibrace zařízení na vzorcích standardu, niklu 
o čistotě 4N5, u kterého je známa teplota tání (1455 °C). Odchylky získané při experimentech s „čistým“ niklem 

Tab. 1 Srovnání chemického složení dvou taveb 

           jakosti oceli 100CrMo7 

 Obr. 2 Změna v obsahu prvků (Tavba B - Tavba A) 

Změna
A B B-A

hm.% hm.% hm.%

C 0,988 1,030 0,042

Mn 0,360 0,320 -0,040

Si 0,240 0,240 0

P 0,007 0,013 0,006

S 0,016 0,010 -0,006

Cu 0,130 0,130 0

Ni 0,191 0,110 -0,081

Cr 1,763 1,840 0,077

Mo 0,159 0,170 0,011

V 0,005 0,010 0,005

Ti 0,002 0,003 0,001

Al 0,015 0,019 0,004

Nb 0,004 0,005 0,001

Sn 0,010 0,004 -0,006

N 0,005 0,005 0

Prvek

Tavba
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pak umožnili kvantifikovat hodnotu pro teplotní korekci vyjadřující vliv experimentálních podmínek na hodnoty 

TS a TL reálných jakostí oceli.  

Na obr. 3 jsou pro ilustraci uvedeny příklady výsledných křivek jednotlivých experimentů realizovaných pomocí 

dvou výše zmiňovaných metod termické analýzy na obou laboratorních zařízeních při zpřesňování TS a TL 

studované jakosti oceli.  

a) Křivka ochlazování vzorku oceli 100CrMo7 na zařízení 

NETZSCH STA 449 F3 JUPITER 

b) DTA křivka z ohřevu vzorku oceli 100CrMo7 

na zařízení SETARAM SETSYS 18TM 

Obr. 3 Příklady křivek získaných při vysokoteplotní termické analýze studované jakosti oceli, tavba A 

Na obr. 3a) je vykreslena křivka ochlazování získána metodou PTA na zařízení NETZSCH STA 449 F3 

JUPITER. Vzorek z tavby A o hmotnosti kolem 22 g byl ochlazován rychlostí 10 °C/min. Lokální maximum této 

křivky (1441 °C) pak bylo vyhodnoceno jako TL. Poté dochází k postupnému poklesu teploty vzorku 

způsobeného snižováním podílu exotermického efektu dalšího průběhu fázových přeměn. 

Na obr. 3b) je vykreslena DTA křivka získaná na zařízení SETARAM SETSYS 18TM tentokrát při ohřevu, 

konkrétně rychlostí 10 °C/min. Na základě zkušeností s hodnocením DTA křivek byly na této křivce 

identifikovány TS (1274 °C) a TL (1449 °C). 

Jak již bylo prokázáno v celé řadě publikovaných prací, z hlediska robustnosti výsledků je možné považovat 

výstupy z vyvinuté experimentální metodiky využívající výše rozvedenou kombinaci metod termické analýzy 

za reprodukovatelné a spolehlivé. Společně s TL a TS získanými od průmyslového partnera (VHM), kteří 

k výpočtu využívají svou empirickou rovnici a s výpočty získanými využitím programů IDS (Solidification 

Analysis Package) a ThermoCalc (databáze TCFE7) jsou výsledné hodnoty TL a TS získané na základě 
termické analýzy (TA) vzorků obou taveb oceli 100CrMo7 uvedeny a srovnány v tab. 2. 

Tab. 2 Srovnání TL a TS pro ocel 100CrMo7 pro dvě tavby s odlišným chemickým složením 

 

TL TS TL TS TL TS TL TS

°C °C °C °C °C °C % %

TA 1441 1280 1447 1307 6 27 0,4 2,1

VHM 1469 1125 1463 1097 -6 -28 -0,4 -2,5

IDS 1451 1319 1448 1302 -3 -17 -0,2 -1,3

ThermoCalc 1453 1318 1451 1309 -2 -9 -0,1 -0,7

Metoda

Tavba: A Tavba: B Rozdíl: B-A B/A*100-100
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Změny obsahů jednotlivých prvků, které bývají klíčové pro různé empirické i komplexnější termodynamické 

výpočty vedou podle výpočtu VHM, IDS a ThermoCalc k predikci nižších TL a TS u tavby B. Při pohledu do 
tab. 1 a na obr. 2 je zjevné, že k predikcím snižujícím TL a TS vedlo převážení vlivu zvýšení obsahu prvků 

v tavbě B, oproti jejich obsahu v tavbě A.  

Především pak výsledné vypočtené hodnoty TL 
a TS ovlivnil růst obsahu chromu a uhlíku. Z tab. 
2 je patrné, že rozdílné chemické složení obou 

taveb (tab. 1) ve skutečnosti, na rozdíl od 

predikcí, vedlo k opačné změně TL a TS. Tato 

změna v chemickém složení se v případě 

laboratorních experimentů metodami TA projevila 

ve zvýšení obou sledovaných teplot (+6, resp. 

+27 °C) u tavby B. 

Vliv změny v chemickém složení mezi dvěma 
tavbami oceli jakosti 100CrMo7 je možné také 

vyhodnotit z pohledu odchylek predikovaných 

(vypočtených) a skutečných (naměřených) 
hodnot TL a TS, jak je uvedeno v tab. 3 a na obr. 
3. 

Je patrné, že téměř všechny tři zvažované 

metody predikce TL a TS jsou vzhledem ke 

skutečným hodnotám TL a TS prověřených 

metodami termické analýzy přesnější v případě 

tavby B. Opačný trend je možné sledovat jen u 

odhadu TS v případě výpočtu VHM, kde došlo 

k nárůstu odchylky z -155 °C u tavby A oproti  

-210 °C u tavby B. Je vhodné na tomto místě 

zmínit, že vzorec VHM pro predikci TS se v praxi 

nepoužívá. Z pohledu technologie výroby 

apředevším odlévání oceli je zřejmé, že v případě 

využití výsledků termické analýzy je možné u této 

konkrétní jakosti oceli dosáhnout snížení přehřátí 

oceli teoreticky až o 28, resp. 16 °C. 

4. ZÁVĚR 

V příspěvku byly prezentovány metody komplexního prověřování teplot solidu a likvidu vybrané jakosti oceli 

100CrMo7. Bylo využito dvou metod termické analýzy. Na zařízení STA 449 F3 Jupiter byla aplikována metoda 

přímé termické analýzy (PTA). Na zařízení Setaram SETSYS 18TM byly vzorky podrobeny diferenční termické 

analýze (DTA). Byly analyzovány dvě tavby jakosti 100CrMo7 s odlišným chemickým složením. Výsledky 

metod termické analýzy byly porovnány s predikcemi teplot likvidu a solidu získanými pomocí empirických 

vztahů dodaných průmyslovým partnerem (VHM) a s výsledky výpočtů sofistikovaných programů IDS a 

TermoCalc. 

Získané poznatky je možné shrnout do následujících bodů: 

1. Odlišné obsahy klíčových prvků u obou sledovaných taveb vedlo k získání odlišných teplot solidu a 

likvidu. 

2. U tavby B byly vypočteny nižší TL a TS než u tavby A, kdežto výsledky termické analýzy svědčí o opaku. 

Na skutečných vzorcích došlo u tavby B oproti tavby A ke zvýšení teplot TL a TS. 

Tab. 3 Vliv změny v chemickém složení mezi dvěma 

             tavbami oceli 100CrMo7 na přesnost predikce 

            TL a TS 

 

Obr. 3  Vliv změny v chemickém složení mezi 

dvěma tavbami oceli 100CrMo7 na 
přesnost predikce TL a TS 

TL TS TL TS

°C °C °C °C

VHM 28 -155 16 -210

IDS 10 39 1 -5

ThermoCalc 12 38 4 2

Tavba: B

Metoda

Tavba: A
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3. Z pohledu odchylek výpočtů od naměřených hodnot je zřejmě možné považovat za klíčové to, že u 

tavby B došlo ke zvýšení obsahu Cr a C, což zřejmě ovlivnilo výpočty a vedlo ke snížení predikovaných 

teplot TL a TS. 

Zjištěné skutečnosti naznačují, že problematika prověřování TL a TS vyžaduje komplexnější přístup s využitím 

více přístupů a metod řešení. Větší rozdíly oproti výpočtům lze očekávat zejména v případě speciálních ocelí, 

s vysokým obsahem uhlíku, nebo legujících prvků. V konečné fázi by mělo být přistoupeno k provozním 

experimentům, které by umožnili upravit nastavení technologie vlastního odlévání tak, aby došlo k nemalým 

úsporám 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. 
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Abstract  

The paper deals with the study of thermo-physical properties of real tool steel grade. The work is focused 

mainly on phase transition temperatures, particularly liquidus and solidus temperatures determination. These 

key phase transition temperatures were studied using two thermal analysis methods: “direct” thermal analysis 

(TA) and Differential Thermal Analysis (DTA). Temperatures of solidus and liquidus are discussed with values 

used for real casting process and with theoretically calculated temperatures using selected polynomial 

equations and by SWs, such as Thermo-Calc 2015b version with database TCFE8 and IDS (solidification 

analysis package). Differences between solidus and liquidus temperatures were encountered between 

theoretical and experimental values and values used for real casting process. Temperatures of solidus and 

liquidus were specified with use of thermal analysis methods. Discussion of obtained temperatures is 

performed with possible impact to the real casting process.  

Keywords: solidus and liquidus temperature, thermal analysis, steel 

1. INTRODUCTION 

It is necessary, for each steel production company, to improve and optimize production processes continuously 

to compare favourably with other competitors. The better control of the entire steel production cycle - from 

selection of quality raw materials, through proper control of primary and secondary metallurgy processes, and 

finally, the optimum setting of casting and solidification conditions, is necessary for modern competitive steel 

making company (e.g. the refining processes, optimizing the slag regimes [1] thermal and chemical 

homogenization of the melt [2] or filtration of steel is very important to improve). 

To improve and optimize the technological processes of steel production is it necessary to know, among 

others, the proper material data. One of many important data for steel production process are phase transition 

temperatures (from low [3, 4] and also high temperature region [5-7] up to 1600 °C). In the high temperature 

region are the most important temperatures of solidus and liquidus [5-7], which are important mainly for setting 

of casting conditions and for a simulation (as one of crucial input quantity) of real technological processes 

related to steel production - modelling of casting processes using e.g. PROCAST SW [8] etc.  

This paper presents results obtained by two methods of thermal analysis. Presented results (temperature of 

solidus TS, liquidus TL and peritectic transformation TP) were obtained using TA - “direct” thermal analysis and 

DTA - Differential Thermal Analysis. Experimentally obtained data were discussed and compared with results 
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calculated using SW Thermo-Calc (ver. 2015b, TC SW) and database TCFE8 and also with results obtained 

using kinetic SW IDS.   

2. THERMAL ANALYSIS 

Thermal analysis methods are very often used methods (mainly) for characterization of materials from 

thermophysical and thermodynamic point of view. More about group of thermal analysis methods can be found 

e.g. in [9, 10]. The principle of these methods is monitoring of sure quantity by linear heating/cooling rate, 

isothermal dwell or combination of both: linear heating/cooling changing with isothermal dwell [9, 10]. 

2.1.  Direct thermal analysis (TA) 

The “direct” thermal analysis [10] is based on the direct measurement of the temperature of the sample during 

its continuous linear heating/cooling or isothermal dwell. The result is the so called heating/cooling curve if 

heating/cooling is performed. Focused on phase transitions there is a deviation on heating/cooling curve from 

the otherwise linear curve progression during the running phase transformation in the samples. It is possible 

to obtain temperatures of phase transformations based on the curve deviations (e.g. liquidus and/or solidus 

temperatures) if the heat effect of phase transition and sensor sensitivity is large enough. 

2.2.  Differential thermal analysis (DTA) 

Differential Thermal Analysis (DTA) [9] is based on the measurement of the temperature difference between 

the measured sample and reference. Reference can be an empty reference crucible or reference crucible with 

a standard material. The sample and reference are subjected to the same settings of temperature program of 

the continuous linear heating/cooling (in special cases isothermal dwell). The result is the DTA curve 

expressing the dependence of temperature difference between the measured sample and reference. If there 

is on-going any phase transformation in the sample, there is a deflection from the baseline (peak is formed). It 

is possible to obtain the temperatures of phase transformations by interpretation of such peaks for given 

experimental conditions and many other parameters. If heat calibration is performed, DTA can be used for 

heat effects of phase transitions determination [11]. 

2.3.  Experimental base at our working site 

There are used many experimental systems for determination of phase transition temperatures of many 

materials included steels also: Setaram, Netzsch, Mettler, TA Instruments and others.  

There are three devices at our working site [10] that can be used for obtaining of phase transition temperatures. 

These equipments are from two different manufacturers and are used in three modifications. Two of them were 

used for obtaining of phase transition temperatures in the region of melting: Netzsch STA 449 F3 Jupiter for 

direct thermal analysis (TA, S - type thermocouple) and Setaram SETSYS 18TM with DTA sensor (S - type, tri-

couple) for Differential thermal analysis. More specific information about these equipments can be found in 

e.g.: [10].  

3. EXPERIMENT 

Samples of tool steel grade were prepared by Vítkovice heavy machinery a.s. Chemical composition of steel 

grade presents Table 1. Samples were machined in to the desired shape for each equipment and method, 

then polished and cleaned by ultrasound impact in acetone. Samples were analysed in corundum crucibles in 

inert atmosphere of Ar (6N). Before analyses was the inner space of the furnaces flushed by inert gas, 

evacuated and again filled with inert gas. Temperature calibration was performed using Ni (4N5) or Pd (5N). 

Corrections respected influence of heating rate and influence of mass of sample were performed.  
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Tab. 1 Chemical composition of analysed steels, wt.% 

 

For determination of phase transition temperatures (TS, TL and TP; solidus, liquidus and peritectic 

transformation) were used two equipments for thermal analysis: SETARAM SETSYS 18TM (DTA, sample mass 

approx. 200 mg) and NETZSCH STA 449 F3 JUPITER (TA, sample mass approx. 22 g). Phase transition 

temperatures were obtained by use of DTA at heating process - heating rate was 10 °C.min-1 and also TA 

method at controlled cycling experiments - two heating runs and two cooling runs were performed; heating and 

cooling process at 5 °C.min-1.  

4. CALCULATIONS 

Theoretical calculations were performed using kinetic SW IDS [12] and newest version of Thermodynamic SW 

Thermo-Calc [13], version 2015b and database TCFE8. Some simplifications of adopted models are 

presupposed for these SWs and also the basis of data needed for calculations are limited. IDS SW was used 

as a “black box” for calculation of obtained temperature values. Thermo-Calc SW was used for calculation of 

phase transition temperatures, isoplethic metastable phase diagram with variable carbon content only and 

property diagram expressing the amount of a phase on temperature; default phases were included for 

calculation. 

5. RESULTS AND DISCUSSION 

From experimental measurements were obtained DTA, heating and cooling curves, Figures 1-3. Experimental 

phase transition temperatures are presented in Tables 2-4, theoretical values in Table 5.  

 
 

Fig. 1 DTA curve of analyzed steel, heating 

10 °C.min-1, melting 

Fig. 2 Heating curve of analyzed steel, heating 

5 °C.min-1, melting  

Figure 4 shows comparison of experimentally obtained temperature intervals for solidus, liquidus and peritectic 

reaction with isoplethal equilibrium phase Fe-C diagram. Figure 5 presents comparison of temperature 

intervals of experimentally obtained solidus, liquidus and peritectic temperatures with property diagram 

(amount of phases in dependence on temperature). 

C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Ti Al Nb Sn N

0.38 0.40 0.94 0.010 0.001 0.11 0.30 5.00 0.15 0.404 0.002 0.022 0.005 0.012 0.0100

Sample 

(steel)
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Fig. 3 Cooling curve of analyzed steel, cooling 5 °C.min-1, solidification 

5.1.  Temperature of solidus, TS 

Temperature of solidus obtained by DTA is 1365 °C, by TA (heating) 1389 °C and by cooling regime 1389 °C 

also. Temperature range of detected solidus temperature is 24 °C (1365-1389). Solidus temperature 

calculated using IDS SW is 1382 °C, by TC SW 1404 °C and according to the VHM relation used for 

technological purpose 1354 °C. Theoretical range for solidus temperature is 1354-1404 °C that is the range 

of 50 °C - twice higher than experimental range. Experimental solidus temperature range is also compared 

with theoretically calculated phase diagram and property diagram, see Figs. 4 and 5. There are very often 

differences between solidus temperatures obtained experimentally and also theoretically. The differences are 

usual in order of dozens of degrees of Celsius [12]. If the experimental values considered that is the problem 

especially with relatively slow melting process start (low amount of heat is absorbed by sample) - there are 

very often problems with proper start of melting process determination, especially by direct thermal analysis 

(TA). Also the theoretical values calculated from polynomial relations or using special SWs relatively differ from 

each other, because the basis is in the earlier experimental values (not so proper data are known like for e.g. 

liquidus temperatures).  

Tab. 2 Experimental liquidus (TL), solidus (TS) and 

            peritectic transformation (TP) temperatures, 

            DTA, heating 

Tab. 3 Experimental liquidus (TL), solidus (TS) and 

            peritectic transformation (TP) temperatures, 

           TA, heating 

  

5.2.  Temperature of peritectic transformation, TP 

The start of peritectic transformation temperature (TP) is at 1447 °C (DTA), 1444 °C (TA, heating) and 1390 °C 

(TA, cooling). Very good agreement was achieved at heating process for start of peritectic transformation. In 

case of cooling relatively high shift to lower temperatures was observed (undercooling often can occur 

connected with nucleation difficulties). The solidus temperature at cooling is then very close to TP (if high 

undercooling takes place). So, the value of TP seems not to be a representative value. Theoretical value 

TS TP TL

run 1 1358 1447 1465

run 2 1360 1447 1465

run 3 1377 1449 1466

Mean value 1365 1447 1465

St. deviation 8 1 0

Var. coeff. (%) 0,62 0,06 0,03

(°C)
Sample 1

TS TP TL

2_1 H1
* - - -

2_1 H2
* - - -

2_2 H1
* 1385 1444 1477

2_2 H2
* 1393 1443 1478

Mean value 1389 1444 1478

St. deviation 4 1 1

Var. coeff. (%) 0.29 0.03 0.03

(°C)
Sample 1

* Heating
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calculated using TC SW is 1455 °C and is about 8 (11) degreases higher than experimentally obtained and TP 

value calculated by IDS SW is 1441 °C and is only about 3 °C (6 °C) lower than experimental values. 

Experimentally obtained peritectic transformation range is also compared with calculated phase diagram and 

property diagram, see Figs. 4 and 5. 

5.3. Temperature of liquidus, TL 

Temperatures of liquidus are of a large importance mainly in connection with adjusting the casting temperature 

at real technological process. The results of thermal analysis of investigated steel lead to obtaining of liquidus 

temperature TL. Theoretical calculations were performed also with IDS, Thermocalc and empirical equation 

(VHM). Experimental liquidus temperature range is compared with calculated phase and property diagram, 

Figs. 4 and 5. 

Tab. 4 Experimental liquidus (TL), 

                solidus, (TS) and peritectic 

                transformation, (TP) 

                temperatures, TA, cooling 

Tab. 5 Theoretical liquidus (TL), solidus (TS) and peritectic 

              transformation (TP) temperatures 

 

 

Temperature of liquidus obtained by DTA is 1465 °C, by TA (heating) 1478 °C and by TA (cooling) 1468 °C. 

The difference between DTA and TA (cooling) results is 3 °C (very good agreement). If compared values with 

TA (heating) the differences are 13 (10) °C. Theoretical value obtained by IDS is 1474 °C, by TC SW 1482 °C 

and by relation used by industrial partner 1493 °C. Theoretical values are substantially higher than 

experimental, including the value used for real casting process. The higher difference is between 1465 °C 

(DTA) and 1493 °C (VHM) - difference 28 °C.  

  

Fig. 4 Comparison of experimental ranges of 

liquidus, solidus and peritectic transformation. 

Fig. 5 Comparison of experimental ranges of 

liquidus, solidus and peritectic transformation. 

TS TP TL

2_1 C1
** 1390 1390 1467

2_1 C2
** 1381 1382 1468

2_2 C1
** 1384 1385 1469

2_2 C2
** 1402 1402 1468

Mean value 1389 1390 1468

St. deviation 8 7 1

Var. coeff. (%) 0.58 0.53 0.04
** 

Cooling

(°C)
Sample 1

TS TP TL TS TP TL TS TL

1382 1441 1474 1404 1455 1482 1354 1493

IDS
1

ThermoCalc
2

VHM
3

Rovnovážné

2 
SW ThermoCalc: elements not included for calculation: Sn.

3 
Vítkovice Heavy Machinery, a.s. calculation (empirical relation), not. incl.:

 
Ti, Nb, N, As a W.

(°C)

1 
SW Solidification analysis package: elements not included for calculation: Sn, As, Sb, Ce, H a O.

Sample 1
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This fact could has a large importance in case of casting and subsequent solidification of steel in to the ingots 

(segregation, porosity,…, economic aspects also,…). The real experimental values, if considered DTA and TA 

(heating/cooling) are about 15-28 °C lower. From this point of view the adjusting of casting temperature should 

be modified according to the new findings related to liquidus temperature (but it has to be done very carefully). 

Temperatures of liquidus, peritectic reaction and solidus were more specified for investigated tool steel. 

6. CONCLUSIONS 

Liquidus (TL) and solidus (TS) temperatures and also temperature of start of peritectic transformation (TP) were 

obtained experimentally and theoretically and consequently discussed and compared. Phase transition 

temperatures for investigated tool steel were specified. It is evident that experimentally obtained phase 

transition temperatures (obtained by DTA and TA) are lower than calculated. The widest temperature region 

was observed for temperature of solidus, lowest for start of peritectic transformation and mild for temperature 

of liquidus. The most important value is temperature of liquidus. There were observed relatively mild 

differences between experimental values. It is presupposed that experimental values of TL (1465; 1468) will 

be discussed for next implementation in to the real technological process directly or via a simulation and 
subsequently optimization of real casting process. 
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Abstrakt  

Skuteczność procesu próżniowego odgazowania stali metodą RH zależy od wielu czynników. Jednym 

z ważniejszych są procesy hydrodynamiczne zachodzące w kadzi stalowniczej i komorze próżniowej. 

Określenie sposobu przepływu i mieszania się stali w urządzeniu przemysłowym jest bardzo trudne 

i kosztowne. W związku z tym do tego celu wykorzystuje się m. in. metody modelowania fizycznego. 

W artykule przedstawiono rezultaty badań przeprowadzonych na wodnym modelu fizycznym urządzenia RH, 

dotyczące wpływu rozmieszczenia dysz w króćcu ssącym na czas trwania pełnego obiegu stali. Wyniki badań 
przedstawione zostały w postaci krzywych rezydencji RTD. Celem tego typu badań jest optymalizacja 

przemysłowego procesu próżniowego odgazowania stali metodą RH. 

Słowa kluczowe: stal, odgazowanie stali, proces RH, modelowanie fizyczne 

1. WSTĘP  

Urządzenie do obiegowego odgazowania stali RH składa się z komory próżniowej, kanału odciągowego oraz 

dwóch króćców, jednego ssącego i drugiego wylewowego. Pancerz komory próżniowej wykonany jest z blach 

stalowych.  Wyłożona ona jest od wewnątrz materiałami ogniotrwałymi. Króćce wykonywane są na ogół z 

materiałów ceramicznych i łączone z komorą próżniową. Króciec ssący wyposażony jest w zestaw dysz 

wtłaczających gaz obojętny (najczęściej argon), rozmieszczonych równomiernie wokół obwodu w jednym lub 

dwóch rzędach w dolnej części (ok. 1/3 długości króćca licząc od dołu). W przemyśle urządzenia do 

próżniowego odgazowania stali typu RH są stosowane głównie do obróbki [1]: 

• stali dla kolejnictwa, 

• stali do przerobu na zimno 

• stali gruboziarnistych, 

• stali do ulepszania cieplnego, 

• stali specjalnych i głębokotłocznych, 

• wysokowytrzymałych stali konstrukcyjnych. 

Proces odgazowania rozpoczyna się po zgarnięciu żużla i zanurzeniu obu króćców do odpowiedniej 

głębokości w kąpieli metalowej. Zanurzanie może być realizowane poprzez podniesienie kadzi ku górze albo 

poprzez opuszczenie całego urządzenia w dół do kadzi. Przed rozpoczęciem odciągu powietrza z komory za 

pomocą systemu pomp próżniowych zostaje zainicjowana aplikacja gazu obojętnego przez dysze w króćcu 

ssącym. Wraz z obniżaniem się ciśnienia w komorze stal zostaje zasysana poprzez oba króćce do komory 

próżniowej. Różnica wysokości pomiędzy lustrem stali w kadzi, a powierzchnią stali zassaną do urządzenia w 

warunkach spoczynku nazywana jest wysokością barometryczną. Jej wartość wynika z zależności [2]: 

m,
g

p
hb ⋅ρ

∆
=                 (1) 
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gdzie:  

Δp  - różnica pomiędzy ciśnieniem zewnętrznym a ciśnieniem panującym w komorze, Pa 

ρ  - gęstość ciekłej stali, kg · m-3 

g  - przyspieszenie ziemskie, m · s-2 

Ciśnienie atmosferyczne wywierane na powierzchnię ciekłej stali w kadzi o temperaturze 1600°C i przyjętej 

gęstości wynoszącej około 7000 kg/m3 powoduje jej zassanie do wysokości barometrycznej wynoszącej w 

przybliżeniu 1,5 m. Próżnia powstała w komorze zapoczątkowuje reakcje wydzielania się gazów z kąpieli. 

Następnie do dysz zainstalowanych w króćcu ssącym doprowadzany jest gaz wznoszący (argon). Jest on 

dodatkowo ośrodkiem zarodkowania gazów (CO, N2, H2), zwiększając w ten sposób powierzchnię reakcji 

odgazowania, a tym samym przyspieszając cały proces. Najistotniejszą jednak rolą stosowania gazu 

wznoszącego jest utrzymanie obiegu stali pomiędzy komorą urządzenia RH, a kadzią stalowniczą. Cyrkulacja 

ciekłej stali utrzymywana jest dzięki energii powstałej przede wszystkim na skutek rozprężania się gazu 

obojętnego oraz gazów wydzielających się z kąpieli, a także częściowo poprzez zasysające działanie komory. 

Istotnym parametrem opisującym cyrkulację stali jest szybkość obiegu Qob. Może ona zostać wyrażona 
następującą zależnością [3]: 

15,0
g

3,0
n

1,1
w

3,0
s

3
ob minMg,hGdd108,3Q −− ⋅⋅⋅⋅⋅⋅=            (2) 

gdzie:    

   ds  - średnica króćca ssącego, mm 

  dw - średnica króćca wylewowego, mm 

  Gn - natężenie przepływu gazu wznoszącego (argonu), Nm3 · h-1 

hg - wysokość części króćca, na której aplikowany jest gaz obojętny, m 

lub uwzględniając ciśnienie w komorze próżniowej [4]: 

1

3,0

2

13,13,0
n

3
ob minMg,

p

p
ln)D()G(1043,7Q −− ⋅








⋅⋅⋅⋅=                       (3) 

gdzie:    

   D  - średnica króćca, mm 

  p1 - ciśnienie atmosferyczne, Pa 

  p2 - ciśnienie w komorze próżniowej, Pa 

Poszczególne zmienne w równaniu (2) w sposób graficzny przedstawiono na rys. 1. 

 

Rys. 1 Schemat przestrzeni reakcyjnej procesu RH 
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2. MODEL FIZYCZNY URZĄDZENIA RH  

Model fizyczny urządzenia RH zbudowany jest zgodnie z zasadami teorii podobieństwa. Podobieństwo 

dynamiczne określono na zasadzie zgodności liczb kryterialnych w modelu i urządzeniu rzeczywistym. Jako 

dominujące kryterium podobieństwa przyjęto zmodyfikowaną liczbę Froude’a: 

4

2

l

2
Tg

n
dL

Q
C

Lg

v
Fr

⋅
⋅=

⋅⋅ρ

⋅ρ
=             (4) 

gdzie: 
ρg  - gęstość gazu, kg/m3; 

ρl  - gęstość cieczy, kg/m3; 

g  - przyspieszenie ziemskie, m/s2; 

L  - wysokość cieczy, m; 

Q  - objętościowy strumień przepływu gazu, m3/s; 

vT  - prędkość wprowadzania gazu, m/s; 

M  - masa molowa gazu, kg/mol; 

d - wewnętrzna średnica dyszy, m; 

C  - stała ( 










ρ⋅ρ
⋅= −

lg

2
10 M

10159,9C ). 

Modyfikacja tego kryterium umożliwia uzyskanie wymaganego podobieństwa dynamicznego w przypadku 

przepływów dwufazowych ciecz-gaz. Podobieństwo kinematyczne dotyczące strumienia przepływu gazu 

w modelu urządzenia RH wyznaczono metodą skal [5,6,7].  

Segment roboczy modelu fizycznego urządzenia RH wykonany jest z materiałów przezroczystych w celu 

wizualizacji procesu. Czynnikiem modelującym ciekłą stal jest woda. Skala liniowa modelu wynosi SL = 1:10. 

Moduł kontrolno-pomiarowy modelu stanowi mobilna szafa sterownicza wyposażona w urządzenia do regulacji 

przepływu mediów oraz rejestracji wyników pomiarów realizowanych dzięki zainstalowanym na segmencie 

roboczym czujnikom. Głównymi urządzeniami modułu są: regulator mikroprocesorowy AR642, precyzyjne 

zawory automatyczne, elektroniczne urządzenia regulacyjne poszczególnych kanałów przepływu mediów oraz 

rejestrator danych MultiCon CMC-99/141. Widok stanowiska badawczego przedstawia rys.2. 

 

Rys. 2 Widok modelu fizycznego urządzenia RH 
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3. PLAN BADAŃ MODELOWYCH 

Przeprowadzone badania modelowe miały na celu określenie wpływu sposobu wprowadzania gazu 

obojętnego do króćca ssącego urządzenia RH na warunki hydrodynamiczne procesu obiegowego 

odgazowania stali. Jako kryterium oceny tych warunków przyjęto minimalny czas wymieszania się cieczy 

modelowej w modelu kadzi stalowniczej. Czas ten wyznaczano w oparci o wygenerowane w trakcie 

eksperymentów krzywe rezydencji RTD typu E, będące odpowiedzią impulsową na wymuszenie delty Diraca. 

Jako znacznika użyto wodnego roztworu NaCl wprowadzanego iniekcyjnie, do jednej z dysz króćca ssącego 

modelu urządzenia RH.  

Do badań przyjęto nominalne natężenie przepływu gazu obojętnego (argonu) stosowane w warunkach 

przemysłowych równe 3 Nm3/min, co w przeliczeniu na warunki modelowe wynosi 0,0034 Nm3/ min. 

Plan badań wraz z oznaczeniami wariantów eksperymentu przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1 Plan badań modelowych 

Wariant Warstwa dysz 
Przepływ gazu rzeczywisty 

[m3/min] 
Przepływ gazu w modelu 

[dm3/min] 
A 1 

3,0 3,4 B 2 
C 1 i 2 

 

Model króćca ssącego wyposażony jest w 12 dysz usytuowanych w dwóch warstwach po 6 dysz w każdej. 

Odległość między tymi warstwami wynosi 20 mm.  

Schemat usytuowania dysz w króćcu przedstawiają rys. 3 i 4. 

 

 
 

 

 Rys. 3 Rozmieszczenie dysz w 

warstwie króćca 

Rys. 4 Wymiary modelu króćca ssącego z 

dwoma poziomami dysz 
 

Dla realizacji badań opracowano następującą metodykę: wprowadzenie cieczy modelowej (wody) do modelu 

kadzi stalowniczej, opuszczenie modelu komory próżniowej do modelu kadzi stalowniczej, uruchomienie 

pompy próżniowej i zassanie cieczy modelowej do modelu komory próżniowej, wprowadzenie do króćca 

ssącego strumienia powietrza, regulacja wartości podciśnienia w modelu komory próżniowej, stabilizacja 

układu, włączenie aparatury pomiarowej, wprowadzenie znacznika do króćca ssącego, rejestracja i 

archiwizacja mierzonych wartości, zakończenie eksperymentu. 
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4. WYNIKI BADAŃ MODELOWYCH 

Dla poszczególnych wariantów eksperymentu przeprowadzono serie doświadczeń w celu uzyskania 

średniego minimalnego czasu wymieszania znacznika w modelu kadzi stalowniczej. Czas ten określano 

w oparciu o wyznaczone krzywe rezydencji RTD, których przykłady przedstawiono na rys. 5. 

A 

 

B 

 

C 

 

Rys. 5 Przykładowe krzywe rezydencji RTD dla poszczególnych wariantów eksperymentu 

W tabeli 2 przedstawiono wartości wyznaczonych minimalnych czasów wymieszania się cieczy modelowej w 

modelu kadzi stalowniczej. 

Tab. 2 Wartości minimalnych czasów wymieszania cieczy modelowej w poszczególnych seriach wariantów 

            eksperymentu. 

Wariant 

Minimalny czas wymieszania cieczy modelowej w modelu kadzi stalowniczej, 

s 

Seria 1 Seria 2 Seria 3 Seria 4 Seria 5 Seria 6 

A 77,5 79,0 78.0 76,5 75,5 77,3 

B 67,5 65,0 67,0 68,5 66,5 66,9 

C 51,0 53,5 52,0 55,0 52,0 52,8 

  

Na rys.6. przedstawiono w postaci graficznej wartości uśrednione minimalnego czasu wymieszania się cieczy 

modelowej w poszczególnych wariantach eksperymentu. 
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Rys. 6 Średnie minimalne czasy wymieszania cieczy modelowej dla poszczególnych wariantów 

eksperymentu 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzone badania modelowe, wpływu sposobu wprowadzania do króćca ssącego urządzenia RH gazu 

na szybkość obiegu stali, miały na celu potwierdzenie znaczenia tego parametru dla praktyki przemysłowej. 

Istotne to jest szczególnie z ekonomicznego punktu widzenia prowadzonego procesu oraz jego skuteczności. 

Efektywność odgazowania ciekłej stali w obiegowym urządzeniu próżniowym RH zależy w głównej mierze od 

cyrkulacji w nim ciekłej stali. Cyrkulacja ta uzależniona jest od szeregu czynników. Przyjmuje się, że 

najważniejsze z nich to: natężenie przepływu gazu wznoszącego, średnica króćca, ciśnienie w komorze 

próżniowej oraz wysokość części króćca na której aplikowany jest gaz obojętny. Wielkości te wynikają 

bezpośrednio z przytoczonych w artykule równań (2) i (3). Analizując zagadnienie z punktu widzenia natężenia 

przepływu gazu wznoszącego, przeprowadzone badania modelowe wykazały, że przy zużyciu tej samej ilości 

gazu obojętnego w jednostce czasu, można uzyskiwać różne wartości cyrkulacji. O ile warianty A i B 

eksperymentu potwierdziły słuszność członu równania (2), dotyczącego wpływu na cyrkulację ciekłej stali 

wysokości części króćca na której aplikowany jest gaz obojętny, to wykazały również, że istotnym czynnikiem 

wpływającym na cyrkulację w urządzeniu RH jest dyspersja gazu wznoszącego w ciekłej stali. Wprowadzenie 

gazu przez dysze ulokowane w dwóch warstwach (wariant C eksperymentu) umożliwiło zmniejszenie rozmiaru 

pęcherzyków gazu i bardziej równomierne ich rozproszenie w objętości przepływającej przez króciec stali. 

Spowodowało to polepszenie warunków hydrodynamicznych w króćcu, a w konsekwencji skrócenie czasu 

obiegu ciekłej stali. W związku z tym, na podstawie przeprowadzonych badań modelowych można 

sformułować następujące wnioski: 

• sposób aplikacji gazu wznoszącego do króćca urządzenia RH ma istotne znaczenie z punktu widzenia 

cyrkulacji w nim ciekłej stali, 

• im większy stopień dyspersji gazu w przepływającej przez króciec stali, tym krótszy czas minimalnego 
wymieszania, 

• zastosowanie większej ilości dysz sprzyja poprawie warunków hydrodynamicznych z punktu widzenia 

optymalizacji cyrkulacji ciekłej stali w urządzeniu RH, 

• korzystny wpływ na cyrkulację ciekłej stali w urządzeniu RH ma zastosowanie warstwowego 

rozmieszczenia dysz w króćcu ssącym, 
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8)Slévárny Třinec, a.s, 9)ŽĎAS,a.s., Žďár nad Sázavou, Česká republika, EU 

Abstrakt  

Odborná komise ekonomická ČSS od r. 2000 nákladově posuzuje hlavní fáze výroby odlitků. Postupně je 

analyzuje a vytváří nákladové modely, které umožní zjistit náročnost konkrétního odlitku.  Zjištěné skutečnosti 

by měli sloužit jako nástroj pro řízení nákladů výroby odlitků. Již pátým rokem se kolektiv řešitelů věnuje oblasti 

apretace odlitků. Příspěvek stručně shrnuje závěry Projektů XII -  XV. Seznamuje s dokončením vývojových 

prací na přídavném zařízení DSTP® monitorující tryskací proces a hodnotí konkrétní přínosy zavedení 

motivačního programu pro obsluhy tryskačů. V oblasti tepelného zpracování odlitků informuje o výsledcích 

nákladového porovnání vybraných typů tepelného zpracování, včetně hledání statistických závislostí spotřeby 

plynu na konkrétních charakteristikách. Závěr příspěvku naznačuje  úvodní postupy v šetření nákladovosti 

rozsáhlé kapitoly odstraňování nálitků. Problematika tepelného zpracování odlitků a oddělování nálitků by 

měla být nosným tématem i pro PROJEKT XVII. 

Klíčová slova: apretace odlitků, náklady tryskání odlitků, náklady na tepelné zpracování, monitoring 

1. ÚVOD 

Odborná komise ekonomická ČSS od r. 2000 nákladově posuzuje jednotlivé hlavní fáze výroby odlitků. 

PROJEKTEM XII byla v roce 2011 zahájena analýza závěrečné fáze výroby odlitku - apretace [5]. V roce 2015 

pokračoval kolektiv řešitelů v detailním rozboru dalších operací apretace [1,3,4]. Výsledky PROJEKTŮ jsou 

prezentovány každý rok na speciálním celodenním semináři. Stalo se dobrým zvykem, že zástupce řešitelů 

stručně informuje o práci komise také spřátelené konference. 

Postup při analýze nákladů nedoznal zásadnějších změn. Kolektiv zástupců sléváren a dodavatelů zařízení 

shromažďuje konsolidovaná data pro vybrané operace a tyto pak podrobuje detailnímu rozboru s cílem 

definovat obecné závislosti a doporučení pro efektivní ekonomickou výrobu. Rozdílné technologické postupy, 

výrobní zařízení ale i metody řízení a sběru dat jednotlivých sléváren jsou pro účastníky jednoznačně 

inspirativní. Zároveň však kladou nároky na vytvoření odpovídající metodiky a ukazatelů nákladovosti, které 

budou srovnatelné.  

2. CÍLE PROJEKTU XVI 

Na základě závěrů PROJEKTŮ XII, XIII, XIV a XV si řešitelský kolektiv pro PROJEKT XVI vytkl následující 

cíle: 

Prvním cílem v oblasti tryskání odlitků bylo dokončit vývojové práce na přídavném zařízení. Seznámit s jeho 

funkcí řešitelské slévárny. V oblasti tepelného zpracování se pokusit porovnat nákladovost vybraných režimů 

TeZ (normalizace a popouštění) ve slévárnách zařazených do řešení. Dále provést porovnání získaných 

výsledků a alespoň naznačit oblasti možných nákladových úspor. U oddělování nálitků jsme plánovali pouze 

provedení úvodních prací. Tedy vstupní pohled na aplikované metody odstraňování nálitků odlitků 

v jednotlivých slévárnách. 
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3. TRYSKÁNÍ 

Oblast tryskání již považujeme prakticky za dokončenou. V minulých projektech byla zpracována doporučení 

týkající se správného nastavení tryskacích zařízení a to jak v oblasti metaček tak i v oblasti separace. 

Seznámili jsme se s různými typy abraziva, s důležitostí jeho kvality i s metodami jak hlavní parametry jakosti 

měřit. Rovněž jsme definovali optimální složení pracovní směsi abraziva i postup jak tuto směs vytvořit a měřit. 

Samotná realizace těchto doporučení není ještě zárukou efektivní a levné výroby. Proto je také nutné se 

zaměřit na lidský faktor - obsluhu tryskacích zařízení (TZ). Teprve zodpovědná činnost obsluhy v kombinaci 

s výše uvedenými doporučeními přináší žádoucí efekty. Vytvořili jsme proto ukazatele pro sledování efektivity: 

spotřeba abraziva (kg/hod), JSA - jednotná spotřeba abraziva (kg/hod/kWh), tryskací časy (min/cyklus). 

Průběžné sledování těchto ukazatelů sebou sice nese nároky na detailní monitoring procesu, ale umožňuje 

přijímat opatření k nápravě nebo jej využít v motivačních programech pro obsluhy.  

3.1. Zapojení obsluhy  

Jeden z účastníků řešitelského týmu zavedl motivační program pro obsluhy tryskačů, kde hodnotí kombinaci 

vybraných ukazatelů. Pokud pracovník nepřekročí mezní hodnoty těchto ukazatelů v daném časovém 
intervalu tak se podílí na vzniklých úsporách. Ve výsledku profituje z programu jak firma, tak i obsluhy 

tryskacích zařízení. Proti původnímu stavu došlo k poklesu spotřeby abraziva v průměru o 18 %. Měsíční 

úspora v Kč se pohybuje v desítkách tisíc Kč. Zkušenosti s motivačním programem ukazují, že obsluhy TZ 

jsou schopny zodpovědně sledovat stav tryskacích strojů i průběh operace, aby nedocházelo k navýšení 

spotřeby. Pracovníci sami vyžadují aktivnější přístup svých nadřízených k zajištění nutných oprav. Účinná 

práce s lidmi a jejich zapojení do procesu jsou samozřejmě přínosné v celém výrobním procesu obecně. 

3.2. Vývoj přídavného zařízení 

Monitoring údajů souvisejících s tryskáním byl u řešitelských sléváren značně nesourodý a byl vytvářen buď 

ručním zápisem dat nebo jeho kombinací s počitadlem provozních hodin. Výše uvedené skutečnosti byly 

podnětem pro vývoj zařízení, které by nezávisle na lidském faktoru trvale monitorovalo provoz TZ a na základě 

získaných informací bylo možno vyhodnotit následující charakteristiky: 

tryskací časy,  

zatížení turbín, 

vytížení tryskacího zařízení v průběhu pracovních směn, 

spotřebu abraziva v kg/hod, 

spotřebovanou energii v kWh/turbínu a celkovou spotřebu, 

efektivitu zařízení danou spotřebou abraziva na kWh (viz JSA), 

náklady na tryskací hodinu (Kč/hod), 

náklady na otryskaný kg odlitku. 

3.2.1. Popis zařízení DSTP® 

V PROJEKTU XVI již došlo k sestavení a instalaci zařízení dle předchozích návrhů. V současné době je 

nabízeno případným zájemcům. Obětavým patronem realizace návrhu byl ing. Pavel Jelínek (Techconsult 

Praha). 

Zařízení nazvané DÁLKOVÉ SLEDOVÁNÍ TRYSKACÍHO PROCESU - DSTP®  - pracuje na principu trvalého 

snímání odběru elektrického proudu turbínami [2]. Signál s těmito daty je odesílán do serveru uživatele. Ten 

si pak pomocí obslužného programu může kdykoli provést vyhodnocení potřebného časového intervalu. DSTP®  

je prvním zařízením svého druhu, určené pro provoz TZ na trhu. Umožňuje provozovateli plnou kontrolu 

nad tryskacím pracovištěm. V aplikačním programu je možno zvolit mezi sledováním v reálném čase 

nebo vyhodnocováním již uložených dat. Pokud jde o vyhodnocení tzv. reportů, je možno volit mezi grafickým 
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vyhodnocením průběhu tryskání, statistickým rozborem a informací o nákladech. Zařízení DSTP® je nástroj, 

který umožňuje získat skutečné a na lidském faktoru nezávislé informace o provozu TZ, byť jsou to informace 

ne vždy pro slévárnu potěšitelné. Nicméně mohou být „pevným bodem“, který umožní soustředit se na zjištěné 

nedostatky a tryskací operace optimalizovat. Toto byl také záměr při vývoji zařízení DSTP® a možno říci, 

že zařízení očekávané požadavky splňuje. Při využití informací z DSTP® pomocí zpětné vazby je při současné 

pořizovací ceně (cca 30 000,- Kč) předpokládaná návratnost cca 2-3 měsíce (na základě informací z prvních 

instalací). Praktické zkušenosti z dalších instalací budou prezentovány ve zprávě následujícího PROJEKTU 

XVII. 

4. ZAMĚŘENÍ PRACÍ NA OBLAST VYBRANÝCH DRUHŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

Podobně jako u tryskání i v oblasti nákladovosti TeZ již minulé projekty definovaly základní podmínky pro 

efektivní výrobu. Z hlediska zařízení šlo především o využití spalin k ohřevu spalovacího vzduchu 

(rekuperace), aplikace lehčených žáruvzdorných vláknitých izolací, vybavení pecí sofistikovanou měřící, 

regulační a záznamovou technikou, správnou volbu plynových hořáků pro daný technologický proces a jejich 

počet a umístění. Z pohledu vsázky pak jednoznačně optimální využítí objemové i hmotnostní kapacity pece 

vhodnou skladbou a uložením vsázky v pracovním prostoru. Jednotlivým pecím účastnických sléváren jsme 

na základě statistických údajů stanovili jejich průměrnou účinnost a spotřebu plynu na kg odlitku. 

Je tedy logické, že v následném PROJEKTU XVI jsme se již zaměřili na posuzování konkrétních režimů TeZ, 

které se mohou významně lišit jak v teplotě prodlevy nebo délce cyklu. Ocelový odlitek může během výroby 

absolvovat celý soubor tepelných režimů v závislosti na materiálu a požadavku zákazníka (normalizace, 

homogenizace, kalení, popouštění, žíhání na měkko, atd.). Nákladovost těchto režimů bude značně odlišná a 

bude ovlivněna teplotou prodlevy, rychlostí ohřevu i chlazení. Cílem bylo posoudit nejpoužívanější typy TeZ 

tedy  normalizace, popouštění a částečně kalení.  Zaměřili jsme se zásadně na nákladovou stránku stávajících 

technologických postupů. Snažili jsme se na základě nákladových charakteristik při nezměněných 

technologických postupech - tedy při respektování diagramů jednotlivých druhů TeZ - hledat v organizačních 

postupech a logistických operacích zdroje nákladových úspor. Je nutné zdůraznit, že pokud v této kapitole 

mluvíme o nákladech TeZ (měrných či celkových) máme na mysli náklady na palivo (zemní plyn), které tvoří 

60 - 70 % i více z neúplných vlastních nákladů (NVN) tepelného zpracování. 

Zcela zásadním pro další práci bylo vytvoření výchozí databáze. Podařilo se sestavit soubor několika stovek 

vsázek s údaji o hmotnosti vsázky, spotřebě plynu, teplotě prodlevy, délce prodlevy, délce cyklu. Následný 

rozbor těchto dat umožnil definovat nálezy, které většinou byly logické a očekávané. Pro jednotlivé typy TeZ 

nás zajímaly vlivy na skutečné náklady na plyn na kg hrubé hmotnosti odlitku, ale i na náklady celého výpalu. 

Detailní rozbor výsledků dle jednotlivých pecí účastníků je podrobně popsán ve zprávě PROJEKTU XVI. 

Příklad dosažených výsledků je naznačen v tab.1. 

Tab. 1 Příklad shrnutí získaných výsledků  

Sledované ukazatele Normalizace Popouštění Popouštění s řízeným 
chladnutím. 

Kalení 

Náklady: průměr (Kč/kg) 1,07 0,57 0,77 1,10 

               min. (Kč/kg) 0,61 0,24 0,24 0,68 

               max. (Kč/kg) 1,90 1,36 4,82 1,71 

Využití pece průměr (%) 34 39 37 45 

Účinnost cyklu, Ø (%) 24 30 21 26 

Průměrné hodnoty nákladů vybraných typů TeZ odpovídají logickým očekáváním, ale jednotlivá měření 

vykazují značnou variabilitu. Je to dáno mimo jiné i proměnlivou hmotností vsázek. Proto bylo vhodné zaměřit 
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se také na sledování nákladů na výpal jako celku. Z naměřených dat je zřejmé, že při rostoucí vsázce prudce 

(téměř lineárně - R2 =0,85 až 0,9) klesají měrné náklady. To znamená, že náklady výpalu se s rostoucí 

hmotností vsázky sice zvyšují, ale ne přímo úměrně (R2 = 0,21 až 0,28). To je dáno nízkou účinností zařízení, 

kdy přes 70% příkonu jde do ztrát. Potvrdili jsme statistickou závislost mezi měrnými náklady spotřeby plynu 

a vsázkou v peci. Tato závislost byla prokázána prakticky ve všech posuzovaných výběrových souborech.  

Náklady na libovolný druh výpalu ovlivňuje teplota prodlevy, délka cyklu a hmotnost vsázky a to ve stejném 

pořadí. Přesnější určení vlivu bude ještě nutno došetřit. Poté bude možno v souladu s úvodním cílem 

PROJEKTŮ najít matematický vztah pro predikci nákladů odlitku. Tedy vytvořit vzorec, který na základě 

vstupních údajů (teplota, délka cyklu, hmotnost vsázky, a další) stanoví náklady výpalu, potažmo měrné 

náklady odlitků ve vsázce. 

Pro ověření předpokládaného  rozložení spotřeby energie režimu jsme separátně sledovali spotřebu plynu 

na náhřev a prodlevu. Zatímco poměr doby náhřevu a prodlevy je např. u normalizace 50:50 spotřeba energie 

probíhá v poměru 75:25. 

Při porovnání nákladovosti různých typů pecí zúčastněných sléváren se prokázalo, že značný vliv na finální 
měrné náklady má také umístění hořáku v peci, nastavení jejich výkonu nebo i rozdílné technologické zvyklosti 

(kupř. normalizace ocelových odlitků bez nálitků). 

Využití motivace pracovníků u žíhacích pecí je, vzhledem ke skutečnosti, že ve většině sléváren je celý proces 

automatizován, do jisté míry omezeno. Jakékoliv zásahy do průběhu předepsaného režimu jsou technologicky 

téměř nepřípustné. Námět Ing. Michala Fíka na zkracování doby prodlevy také není ještě dopracován. Tedy 

zatím je možné zaměřit se na uložení vsázky nebo včasné odhalení poruch zařízení a sledování výstupních 

dat k režimům. 

5. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ SLITIN HLINÍKU 

Řešení tohoto tématu bylo v PROJEKTU XVI  v úvodní podobě naznačeno. Poněvadž nezapadá do náplně 

konference OCELÁŘI, proto je zde zvlášť neposuzujeme. 

6. ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLITKŮ VE SLÉVÁRNÁCH 

V závěrečné stati jsme se zaměřili na operaci oddělování nálitků. Tato oblast je velmi široká z hlediska 

používaných technologií. V úvodu došlo zatím pouze k detailnímu popisu způsobů oddělování nálitků 

účastnických sléváren. V následujícím PROJEKTU XVII budou slévárny sledovat náklady pro veškeré u nich 

používané technologie odstraňování nálitků (např. pálení acetylenem, pálení zemním plynem, urážení, 

řezání). Na konkrétním příkladu oddělení nálitku o ø 200 mm budeme prezentovat náklady na tuto operaci pro 

různé slévárny i technologie. Po vyhodnocení dostatečného objemu dat předpokládáme, že budeme moci 

nákladově porovnat jednotlivé metody a formulovat doporučení pro jejich použití. Již v tomto PROJEKTU XVI 

jsme takto např. porovnali účinnost diamantových řezných kotoučů s klasickými aluminiumoxidovými kotouči. 

V úvodu jsme si vytkli, že se soustředíme pouze na náklady samotné operace odstranění nálitku. Ale je zřejmé, 

že v rámci komplexního pohledu bude nutné též hodnotit náklady, které vznikají před operací (podnálitkové 

podložky) nebo náklady následné (drážkování či broušení zbytku, ztráty kovu propalem,…). Vhodné bude také 

stručně popsat operaci i z pohledu pracovních podmínek a ekologie.  

7. ZÁVĚR 

Na závěr lze konstatovat, že kolektiv řešitelů plánovitě prověřuje nákladově oblast apretace plněním cílů 

jednotlivých PROJEKTŮ. Tak tomu bylo i v PROJEKTU XVI.  Tempo zpracování PROJEKTŮ  je dáno složitostí 

problematiky a nutností vytvářet vlastní metodiky hodnocení. Koncept apretačních projektů, kdy činnost 

zástupců sléváren a dodavatelů zařízení je řízen koordinátorem se ukazuje jako funkční a prospěšný pro 
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všechny zúčastněné. Zde je třeba připomenout nároky na čas a energii každého řešitele nad rámec jeho 

pracovních povinností.  Největší přínosy mají jednoznačně přímí účastníci PROJEKTŮ, ať již formou výměny 

zkušeností a názorů při samotném řešení témat nebo formou vzájemných návštěv ve firmách. Prezentace 

závěrečných zpráv PROJEKTŮ formou seminářů nezúčastněným zájemcům má efekty o poznání nižší. 

Problematické je také získávání nových spoluřešitelů. Současní věrní členové řešitelského týmu si tedy za 

svoje nadšení zaslouží uznání. 
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VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ ROVNACÍHO PROCESU 

Tomáš NÁVRAT, Jindřich PETRUŠKA, Marek BENEŠOVSKÝ 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, Česká republika, EU 

Abstrakt 

Optimální nastavení stroje pro kosoúhlé rovnání pro danou sadu vstupních parametrů rovnané tyče je stále 

složitý problém. Numerické simulace procesu a optimalizace jeho parametrů pomocí standardního MKP kódu 

vede k časově náročné proceduře. V tomto příspěvku prezentujeme efektivní algoritmus založený na 

Eulerovském popisu toku materiálu skrz rovnací stroj. Je dokumentováno podstatné zrychlení novým 

algoritmem a výsledky jsou srovnány s nezávislými výpočty a experimentálním měřením. 

Klíčová slova: rovnání, kruhové tyče, MKP, experiment 
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NOVÉ VYSOKOTEPLOTNÍ POMĚROVÉ PYROMETRY ENDURANCE 

Libor KELLER 

TSI System s.r.o., Brno, Česká republika, EU, info@tsisystem.cz  

Abstrakt 

Fluke Process Instruments představuje novou řadu vysokoteplotních poměrových pyrometrů Endurance pro 

teploty od 550 °C do 3200 °C. 

Pyrometry Endurance poskytují robustní řešení pro výrobce, kteří chtějí zlepšit kvalitu výrobků, snížit 

zmetkovitost, maximalizovat propustnost výroby a minimalizovat náklady na energii. Nabízejí vynikající optické 

rozlišení (až 150 : 1) pro sledování kritických výrobních postupů a inovativní funkce, které pomáhají lépe 

charakterizovat výrobní parametry. K dispozici je řada objektivů s rozdílnými optickými charakteristikami pro 

různé potřeby montážní vzdálenosti a velikosti měřicí stopy. Vestavěná kamera umožňuje přes Ethernet ověřit, 

že je pyrometr správně zaměřený. Laserový zaměřovač usnadní nastavení, když je pyrometr obtížně 

dostupný. Osvětlovací dioda slouží k zobrazení aktuální velikost měřené oblasti. Příslušenství SpotScan 
umožňuje měření větších objektů. 

Instalací pyrometrů Endurance je možné snížit náklady na údržbu díky jejich spolehlivosti. Jednotky jsou 

vybaveny robustními galvanicky izolovanými vstupy a výstupy, jsou v pouzdru z nerezové oceli, mají odolnost 

IP65 a odolají teplotě okolí do 65 °C nebo až do 315 °C při použití chladicího příslušenství. Signalizace 

zašpiněné vstupní čočky objektivu odstraní potřebu jejího pravidelného čištění. 

Pyrometry Endurance jsou mimořádně všestranné a snadno se instalují. Jejich široký teplotní rozsah pokryje 

celý výrobní proces. Pyrometry mají průmyslová rozhraní (Ethernet, Profinet a RS-485), napájeny mohou být 

systémem Power over Ethernet (PoE). Intuitivní ovládací panel usnadňuje uživatelské nastavení. Programové 

vybavení pro nastavování a monitorování zjednodušuje konfiguraci a nasazení, vestavěný webový server 

umožňuje archivaci naměřených dat pro jejich sledování a řešení případných problémů. 

Klíčová slova: Endurance, teplota, pyrometr poměrový, SpotScan. 

1. PYROMETRY ENDURANCE JSOU FLEXIBILNÍ 

Poměrové pyrometry Endurance mají velký měřicí rozsah od 550 °C do 3200 °C, který pokrývá většinu 

průmyslových vysokoteplotních aplikací. Poměrový režim umožňuje měření v obtížných podmínkách, kdy je 

měřený objekt malý nebo tvarově proměnný anebo když není stabilně v zorném poli pyrometru. V tomto režimu 

je také možné přesně měřit v případě až 95 % obstrukce zorného pole mechanickými překážkami nebo 

prachovými částicemi.  

Jejich zařazení do libovolného systémového uspořádání umožňuje široká nabídka výstupů a komunikačních 

rozhraní. Standardní analogový výstup 0/4 - 20 mA je opticky oddělený a má přesnost v 16 bitovém rozlišení. 

K dispozici je také signalizační kontakt vestavěného relé. Základním rozhraním je protokol RS-485 s plně 

duplexní komunikací, který umožňuje vytvoření sítě pyrometrů. Dále jsou k dispozic rozhraní Ethernet a 

Profinet. 

Napájení pyrometrů Endurance je běžným průmyslovým zdrojem stejnosměrného napětí od 18 do 42 V nebo 

prostřednictvím moderní technologie PoE (Power over Ethernet), která umožní napájení a přenos dat po 

jednom kabelu. 

Jednoduchá a pohodlná instalace pyrometru je zajištěna centrální maticí při využití dodávaných pevných nebo 

nastavitelných držáků nebo vlastních konstrukcí. 
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Obr. 1 Pyrometr Endurance - pohled na objektiv 

2. PYROMETRY ENDURANCE JSOU ODOLNÉ 

Aby mohly být pyrometry Endurance použity pro měření v nejtvrdších průmyslových podmínkách, jsou 

vestavěny do pouzdra z nerezové oceli. Jejich odolnost je deklarována stupněm krytí IP65. V základním 

provedení vydrží pracovat do teploty okolí 65 °C. 

Pro vyšší okolní teploty se nabízí provedení s chladicím pláštěm. Pokud v tomto provedení použijeme ke 

chlazení vzduch, zvýší se pracovní teplota na 120 °C, při chlazení vodou může být pracovní teplota okolí až 

175 °C. Pro další zvýšení odolnosti je možné pyrometry Endurance instalovat do osvědčených termopláštů, 

které jsou vyrobeny jako dvouplášťové odlitky z odolné hliníkové slitiny. V této konfiguraci je teplotní odolnost 

pyrometrů až 315 °C a navíc se dále zvýší i jejich mechanická odolnost. Nezbytnou součástí výbavy pyrometrů 

Endurance jsou také kabely s vysokoteplotní odolností. 

V prašném prostředí je použití pyrometrů usnadněno instalací ofukovacího límce optiky, aby nebyla nutná 

periodická ruční údržba. Ofukovací systém je také samozřejmou součástí vysokoteplotního termopláště. 

Pyrometry Endurance jsou také vybaveny signalizací zašpiněné přední čočky objektivu, což dále snižuje 

nutnost pravidelné údržby. 

Pro specifické podmínky použití je k pyrometrům Endurance dostupné rozsáhlé instalační příslušenství, jako 

jsou příruby, uzávěry a ochranné trubice. 

3. PYROMETRY ENDURANCE JSOU SNADNO NASTAVITELNÉ 

Použití průmyslových systémových pyrometrů je mnohdy limitováno možností jejich zaměření kvůli 

nedostupnosti instalačního místa nebo z důvodů bezpečnosti obsluhy. Zlepšení instalačních možností přináší 

nové zaměřovací vybavení, které umožňuje, aby byly pyrometry nastaveny na měřený cíl snadno a bezpečně. 

Optická charakteristiky pyrometrů Endurance je dvojí: pro nižší teplotní rozsah od 550 °C do 1800 °C má 

poměr 100 : 1, pro vyšší teplotní rozsah od 1000 °C do 3200 °C má pak poměr 150 : 1. Ohnisková vzdálenost 

je pro standardní optickou charakteristiku ručně nastavitelná od 600 mm do nekonečna, při optice pro měření 

nablízko je ohnisková vzdálenost nastavitelná od 300 do 600 mm. 
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Základní zaměřování je u pyrometrů Endurance stejné, jako u předchozích modelů. Mají průhledový hledáček 

se zaměřovacím křížem, který ohraničuje měřenou oblast. 

Laserové zaměřování vestavěný bodovým laserem umožňuje vnější kontrolu správného zaměření. Toto 

zaměření se uplatní zejména tam, kde může dojít v průběhu času ke vzájemnému posunu měřené plochy a 

optické osy pyrometru a je nutné zaměření průběžně kontrolovat bez přímého přístupu k pyrometru. Laserová 

stopa ukazuje průmět optické osy na měřeném povrchu. 

Světelné zaměřování využívá vestavěnou výkonnou světelnou diodu, která osvětluje měřenou plochu přes 

objektiv pyrometru. Využití tohoto zaměřování je obdobné jako u laserového. Jeho výhodou je, že je díky 

zelené barvě světla viditelné i na površích, kde laserová stopa barevně zaniká, zejména na horkých kovech. 

Navíc světelné zaměřování zobrazuje na měřeném povrchu stopu, která odpovídá průmětu optické 

charakteristiky pyrometru v použité  měřicí vzdálenosti. 

Video zaměřování prostřednictvím vestavěné kamery umožňuje vzdálené monitorování nastavení pyrometrů 

Endurance. Navíc je možné sledovat výrobní proces a předejít tak případným haváriím. Zaměřování může 

využívat programovou aplikaci Endurance nebo video přehrávač VLC na lokálním počítači nebo může být 
obraz přenášený sítí Ethernet. Rozlišení obrazu závisí do jisté míry na přenosových vlastnostech sítě. 

V případě využití aplikace Endurance nebo při síťovém přenosu je v obrazu kamery viditelný i zaměřovací kříž. 
 

Obr. 2 Pyrometr Endurance - pohled na ovládací panel  

Pro nastavení pracovních parametrů pyrometrů Endurance slouží ovládací panel, který je chráněný 

ochranným skleněným krytem. Segmentový displej panelu zobrazuje měřenou teplotu a mezní stavy. Grafický 

displej slouží pro zobrazování měřicích parametrů, jako je režim měření, vnitřní teplota pyrometru, nastavená 

emisivita nebo strmost a procento pokrytí při dvoupásmovém měření. Zelené podbarvení displeje signalizuje 

normální režim, červené podbarvení varuje před zvýšenou pracovní teplotou pyrometru. Fóliová tlačítka 

umožňují nastavení všech parametrů pyrometru. Pro zpracování měřicího signálu lze nastavit průměrování, 

přidržení minima a maxima, teplotu signalizace a pásmo hystereze. 

4. PYROMETRY ENDURANCE JSOU VARIABILNÍ 

Nové pyrometry Endurance budou postupně nahrazovat dosavadní modely poměrových pyrometrů Raytek a 

Ircon. Proto byla vyřešena jejich plná zpětná kompatibilita k modelům Marathon MR a Modline 5. 
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V případě náhrady pyrometru Marathon MR je možné použít veškeré mechanické příslušenství, jako jsou 
montážní prvky, termoplášť, ofukovací límec a jiné a navíc lze použít stejný propojovací kabel. Je tedy původní 
pyrometr Marathon MR možné přímo nahradit novým přístrojem Endurance. 

Při náhradě pyrometru Modline 5 je kvůli větší tvarové odlišnosti nutné použít navržené adaptéry, které umožní 

vestavět pyrometr Endurance do stávajících termoplášťů. Kabelové propojení však může zůstat jako 

v předchozím případě stejné. 

Obr. 3 Pyrometr Endurance - umístěný v termoplášti 
  

 

5. PYROMETRY ENDURANCE VYUŽÍVAJÍ SPOTSCAN 

Zařízení pro řádkové skenování SpotScan optimalizuje výkonost infračervených teploměrů při vyhledávání 

horkých nebo chladných míst na velkých plochách. 

SpotScan umožňuje využívat pokročilé objektivy infračervených snímačů teploty, které dovolují přesné 

zaostření na malý bod měřeného objektu, a přitom monitorovat větší plochu - a tak získat více informací o 

kritických výrobních procesech. 

Zařízení SpotScan umožňuje zpracovávat signál z pyrometrů a získávat tak informaci o teplotě mnoha různými 

způsoby. Například využití funkce „peak picker“ pomáhá identifikovat na velké ploše horká místa. Funkce 

průměrování poskytuje průměrnou teplotu měřenou na velké ploše a za určenou dobu. Tak lze získat širší 

přehled o podmínkách probíhajících procesů. 

Zařízení SpotScan má volitelně funkci zaměřování a periodické kontroly přesnosti zaměření. Vestavěný řídicí 

systém usnadňuje nastavení hranice nebo středu skenování, stejně jako frekvence měření. U snímačů 

vybavených laserem může uživatel jednotku jednoduše využít k tomu, aby viděl, kam přesně je snímač 

zaměřen. U snímačů vybavených průhledovým hledáčkem může být skenování zastaveno v koncových 

polohách, aby bylo možné snímač přesně nastavit. 
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Zařízení SpotScan pro řádkové skenování využívá stávající napájení pyrometrů. Jeho provedení s třídou krytí 

IP65 je navrženo tak, aby zařízení odolávalo okolní teplotě do 60 °C. Pro použití v prašném prostředí lze použít 

volitelné ofukování vzduchem. 

Obr. 4 Zařízení SpotScan 

6. PYROMETRY ENDURANCE MAJÍ ŠIROKÉ VYUŽITÍ 

Díky svým vlastnostem, jako je flexibilita nasazení, odolnost vůči okolnímu prostředí, snadnost nastavení a 

provozování a variabilita při nahrazování starších přístrojů, jsou nové poměrové pyrometry Endurance široce 

použitelné v celé řadě průmyslových odvětví. Jmenujme alespoň ta nejčastější využití v hutním a 

zpracovatelském průmyslu kovů: při výrobě oceli, ve slévárnách, v kovárnách, ve válcovnách, při indukčním 

ohřevu a při tepelném zpracování kovů. 
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