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21. STOLETÍ - NOVÁ VÝZVA PRO OCELÁŘSTVÍ 

RAAB Jaroslav, MANNHEIM Jiří  

Ocelářská Unie, Třinecké Železárny, a.s. 

Ocel si díky svým užitným vlastnostem stále udržuje nezastupitelné místo v široké škále aplikací a vše 

nasvědčuje tomu, že si udrží své postavení královny mezi materiály i ve 21. století. Proto je z dlouhodobého 

hlediska zcela přirozené, že globální výroba oceli stále roste a že to byly právě výrobky z oceli, které byly 

základem všech dosavadních průmyslových revolucí. Své místo si bez pochyby najde i v nastupující etapě, 

která je známá pod heslem PRŮMYSL 4.0. 

Při globální analýze výroby oceli lze sledovat určitou míru periodicity; v určitých cyklech dochází ke změnám 

trendu růstu výroby a významné rozdíly jsou mezi jednotlivými regiony. Ocel ovlivňuje a je ovlivňována celou 

řadou faktorů, od vlivů politicko-ekonomických až po řešení důsledků vlivu na životní prostředí. Tato fakta jsou 

zřejmá z následujících tabulek: 

Tab. 1 Trendy růstu globální výroby oceli 

Rok Výroba [mil. t] Trend [%] 

1950 189  

1960 347 83,6 

1970 595 71,5 

1980 717 20,5 

1990 770 7,4 

2000 850 10,4 

2010 1433 68,6 

2018 1809 26,2 

Tab. 2 Podíl výroby oceli dle regionů [%] 

Region / Rok 1967 2000 2016 

Globální výroba [mil. t] 493 850 1630 

Evropa 54,2 36,3 18,6 

Amerika 27,2 20,5 9,3 

Asie 16,1 35,9 66,0 

Ostatní svět 2,5 7,3 6,1 

Je nutno si uvědomit, že na počátku 50. let minulého století, kdy bylo založeno Společenství pro uhlí a ocel - 

ECSC, tedy vlastně zárodek budoucí Evropské unie, dosahovala globální výroba oceli cca 200 milionů tun. 

Tento objem je v současnosti více než devětkrát větší. 

V grafickém vyjádření je tento průběh na obr. 1 

Stručně lze průběh komentovat tako: Po století devatenáctém, které bývá charakterizováno jako století páry a 

kdy se člověk naučil vyrábět ocel jako základ průmyslové výroby. S nástupem dvacátého století je vývoj výroby 

ovlivňován zejména politickou situací, která vrcholím uplatněním oceli v dosud nevídaném válečném konfliktu. 
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Ekonomickou situaci navíc ovlivnila celosvětová krize, která vlastně vyvrcholila další válkou. Po druhé světové 

válce byl prioritou zejména objem výroby - globální výroba vzrostla za 20 let trojnásobně.  

Následovalo dalších 20 let, kdy nad objemem začaly převládat užitné vlastnosti oceli, jako nutnost se projevila 

úzká spolupráce výrobců oceli s odběratelskými odvětvími, a navíc byla řešena i ekonomika výroby. Postupně 

začal růst i tlak na vliv výroby na životní prostředí. V tomto období došlo ke zvýšení globální výroby oceli o 

zhruba 150 milionů tun, tj. na 750 - 800 milionů tun. Těžiště výroby se postupně přesouvalo z Ameriky přes 

evropské země do Asie.  

 

Obr. 1 Globální výroba oceli od roku 1915 

Následovala další intenzifikace výroby, růst spotřeby, ale i výroby ocelářských výrobků v Asii a 

restrukturalizace ocelárenských společností v rozvinutých zemích. To všechno probíhalo v podmínkách 

překotných politických a ekonomických změn. 

Nástupem 21. století dochází k významnému růstu výroby v Číně. K dosavadním faktorům přibývají i vlivy 

obchodního charakteru, protože se Čína z významného dovozce stává předním exportérem oceli. Podíl výroby 

oceli v Číně již překročil polovinu globální produkce. 

Cílem této prezentace je charakterizovat jednotlivé faktory, které daný vývoj nejvíce ovlivnily a dále formulovat 

podmínky dalšího vývoje s ohledem na uvedené parametry. 
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NĚKTERÉ PROBLÉMY ČESKÉHO OCELÁŘSTVÍ 

KAFKA Václav 

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

Abstrakt 

Příspěvek se nejprve zaměřuje na problémy některých ocelářských podniků v České republice v posledních 

létech. Dále se věnuje vybraným omezujícím faktorům, které významně ovlivňují rozvoj ocelářství u nás. Jedná 

se o ekonomický vývoj, efektivnost hospodaření, problémy „šedé“ ekonomiky, apod. Dále se diskutují problémy 

zavádění inovací včetně vytvoření strategie do r.2030. Následuje apel 30 myslitelů varující před populismem, 

jaderných fyziků upozorňující na jaderné zbrojení a změny klimatu. A poslední poněkud pesimistický pohled 

části účastníků konference v Davosu. 

Klíčová slova: Omezení některých oceláren, ekonomický vývoj, efektivnost hospodaření, zavádění inovací,  

             apel vědců  

1. ÚVOD 

Návštěvníci konference OCELÁŘŮ, zejména úvodních ročníků, si jistě připomenou, že k závažnějším 

problémům českých spíše československých oceláren se tehdy nevyjadřovala pouze jedna ocelárna. Ať již to 

byla otázka uvedená v řádném příspěvku nebo prezentována v diskusi. Téměř vždy se k němu vyjadřovali 
odborníci buď ze „staré“ nebo „nové“ ocelárny Vítkovic, následně třeba kolegové z plzeňské Škodovky. 

Nechyběli se svým stanoviskem inženýři z kladenské Poldovky, Koněva nebo nově postavené ocelárny na 

Dříni. A samozřejmě i zástupci dalších oceláren nebo tavíren. Když si pokládáme otázky na současný stav a 

zejména budoucnost našeho ocelářství, tak bychom se měli také ptát, proč z minulého souboru oceláren již 

některé společnosti nejsou provozovány, nebo se dostaly do jistých problémů. A to i s vědomím možné 

skutečnosti, že si na ně nedáme vyčerpávající odpověď. 

2. PROBLÉMY NĚKTERÝCH OCELÁREM 

Pokusme se alespoň naznačit, v jaké situaci se v současné době nacházejí některé výše jmenované ocelárny. 

Začněme nejprve jmenovanými vítkovickými ocelárnami. Jak je známo „novou“, neboli konvertorovou ocelárnu 

s moderními, v českých podmínkách do jisté míry „dovyvinutými“ spodem a vrchem dmýchanými konvertory 

OXIVIT zastavil její ruský vlastník asi v létech 2015. V r. 2014 /1/ vlastník uváděl, že ji zavře nejpozději 

30.9.2015. Jako důvod ohlašoval, že ocelárna je bez vlastního surového železa a dále zvýšené požadavky na 

ekologické investice. A jako poslední bylo zmiňováno, že Vítkovice Steel, a.s. jako jediná česká firma 

nedostala přiděleny emisní povolenky na ocelárnu. A ocelárna byla skutečně zavřena.  

Pokud se týká tak zvané „staré“ neboli v zásadě moderní vítkovické elektroocelárny, tam nedošlo k tak 

fatálnímu konci. Je známo, že „strojírenské Vítkovice“ neboli Heavy Maschinery, a.s. prožívá v souvislosti 

s obchodními problémy a spory, změnami ve struktuře vlastníků jisté problémy. Nicméně poslední informace 

nasvědčuji možnému dalšímu rozvoji. Ocelárna se začíná postupně zakázkově naplňovat. 

Poněkud jiná situace je s kladenskou hutí POLDI. Ta byla čtyřikrát prakticky bezúspěšně vydražena. Vždy ale 

vítěz neuhradil vydraženou částku. Podle /2/ při pátém pokusu ocelárna dostala nového majitele za částku 

140 mil Kč. Složená jistina ve výši 90 mil. Kč je nevratná, a tak se předpokládá, že by ocelárna získala konečně 

svého reálného vlastníka. Očekávají se však nemalé problémy s jejím oživením. Zejména v tom, že řada 

bývalých pracovníků hutě si již našla nová pracovní místa. 
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Začátkem letošního roku proběhla medii informace /3/ o odstávce plzeňské ocelárny. Důvodem odstávky nebyl 

nedostatek zakázek, ale ruský majitel Igor Šamis deklaroval nedostatek provozního kapitálu. Koncem ledna 

/4/ podal na „sebe“ (Pilsen Steel, a.s.) návrh na insolvenci. Důvodem je údajné předlužení podniku. Podle 

insolvenčního rejstříku, dluží více než 100 věřitelům přes 5 miliard Kč. Nicméně 652 zaměstnancům majitel 

údajně nic nedluží. 

A samozřejmě se nemůže nevyskytnout otázka, zda podobný osud nepotká některou další českou ocelářskou 

společnost! 

Když se podíváme na naše kolegy Slováky, tak podobný osud postihl vysoce moderní podnik ve Strážském u 

Košic. Při naší první návštěvě v této vskutku vysoce moderní elektroocelárně, jsme byli přímo uneseni! Shodně 

jsme konstatovali, že tento podnik je nejmodernější ze všech nám známých elektrooceláren jak v ČR, Polsku 

tak i na Slovensku. A nyní je podnik údajně mimo provoz a zakonzervován. 

V těchto souvislostech se objevují otázky na hledání možných příčin problémů, které postihly vzpomínané 

ocelárny. Samozřejmě jako první možnost spekulací nás může napadnout nekvalifikovaný přístup jejich 

vlastníků. Řada kolegů se přiklání k této příčině. Dalším důvodem by snad mohl být třeba důsledek 

monopolizace kapitálu a rozšiřování vlivu nadnárodních společností.  

V této souvislosti nemusíme být překvapení, když naší kolegové oceláři zbystří při informaci, že odboráři 

AcelorMittalu,a.s. chtějí znát od budoucího nového anglického vlastníka této firmy, jak zaručí budoucí rozvoj 

společnosti, jistoty pracovních míst, atd. A také, když absolventi VŠB Ostrava se poněkud pozastaví při 

změnách názvu fakulty, kterou kdysi absolvovali. Pro zopakování dříve se fakulta „huťařů“ jmenovala Hutnická 

fakulta. V r. 1990 se přejmenovala na Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství. A nyní (od r.2018) se 

nazývá Fakulta materiálově - technologická. A řada z jejich absolventů z toho není nijak nadšena. 

A také se naskýtá otázka, zda jsou naznačené skutečnosti v českém ocelářství příznivé pro ČR a pro naše 
obyvatele. 

Není cílem těchto úvah šířit nějaké konspirační teorie nebo vyvolávat pesimistické nálady. Nicméně tato fakta 

zde jsou a bylo by dobré, kdyby příslušné orgány - ne tato konference - se nad nimi zamyslely. 

Následně se věnujme dalším problémům českého ocelářství.  

3. NĚKTERÉ DALŠÍ OTÁZKY ČESKÉHO OCELÁŘSTVÍ  

Úvodním problémem je zajištění potřebného počtu pracovníků a optimalizace nákladů. 

3.1. Zajištění pracovníků a optimalizace nákladů výroby 

Je třeba říci, že zajištění potřebného počtu pracovníků jak pro české hutní podniky, tak i pro celé hospodářství, 

se zatím nepodařilo zvládnout. Deklaruje se, že v současné době by ČR snad potřebovala až 230 000 

pracovníků. Cesty jejich získávání se od minulé konference Ocelářů v r. 2018 v zásadě nezměnily. Dochází 

však k jistému posunu v tom, že problém zajištění zaměstnanců se „překlápí“ na otázku zajištění optimální 

nákladovosti oceláren. Podle průzkumu společnosti CEEC Research mezi stovkou českých firem, začíná asi 

tři pětiny společností zavádět intensivně automatizaci a robotizaci /20/. A podle loňského šetření Hospodářské 

komory chtějí firmy mnohem intensivněji investovat do nákupu nových technologií a strojů, ne do náboru a 

odměn pracovníků. 

Další zkušeností je, že do jisté míry může pomoci větší zapojení důchodců do oceláren. A v této oblasti mají 

naše ocelárny také co dohánět.  

Jako zcela zásadní k udržení svých kmenových pracovníků se uvádí vytvoření optimální firemní kultury. A tím 

zajistit základní předpoklady ke skutečné motivaci našich spolupracovníků.  
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A této náplni se věnuje náš druhý příspěvek na této konferenci. 

3.2. Vybrané faktory, které ovlivní bezprostřední budoucnost českého ocelářství  

Úvodním by měl být patrně očekávaný ekonomický rozvoj jak světového, tak i českého hospodářství. 

3.2.1. Očekávaný ekonomický rozvoj 

Samozřejmě jedním z prvních by měl být očekávaný ekonomický rozvoj, a to jak obecně světa, tak i našeho 

bezprostředního okolí a tím je EU. Je třeba říci, že MMF /5/ očekává snížení globálního hospodářského růstu 

z loňských 3,7% na letošních 3,5 %. Snížení růstu je dáno hospodářským útlumem v Turecku a očekávaným 

poklesem v Číně na 6,6 %. Je to její nejnižší růst od r. 1990. Dodejme, že tato nejlidnatější země světa běžně 

vykazovala nárůst o 12 i více procent. V této souvislosti je třeba připomenout, že MMF popírá, byť jsou některé 

oblasti světa v poněkud nestabilním stavu, že by mohla v příštích 3 létech vypuknout světová ekonomická 

krize. 

Také v ČR se podle prognózy Ministerstva financí /8/ letos očekává pokles z 2,8 % v r.2018 na letošních 2,5 

%. Snížení růstu má pokračovat i v r. 2020 s 2,4 % růstu. Nicméně objem mezd i letos stoupne. Nebude to 

oněch 9,6 % co v r. 2018, nýbrž „pouze“ o 7,7 %. A v r. 2020 se očekává růst platů o 6,3 %. Co je dále příznivé, 

že výše inflace by letos měla být shodná s r. 2018 (2,1 %). A v r. 2020 by měla činit „pouhých“ 1,6 %. Mělo by 

tedy stále jít o významné zvýšení životní úrovně našich zaměstnanců. Pokud se týká nezaměstnanosti budeme 

se svými 2,2 % pro letošní a příští rok patřit mezi země s nejnižší hodnotou. Připomeňme si ještě některé údaje 

ze sousedního Německa. Tam se letos očekává pokles růstu na 1 %, ale v následujícím roce se predikuje 

nárůst na 1,6 %. NSR také očekává pokles své nezaměstnanosti letos pod 5 %.   

Stabilita rozvoje NSR je pro ČR velice důležitá, poněvadž je to náš snad nejdůležitější odběratel.  

Na druhé straně je známo, že NSR rigorózně pokračuje v trendu zastavování všech svých jaderných elektráren 

- k tomu má dojít do r. 2022. To se ČR nějak významně nedotkne. Ale Němci budou postupně zavírat všechny 

svoje elektrárny na uhlí /9/. Dodejme, že již přestali s jeho těžbou v minulém roce. Plánují, že jejich poslední 

uhelná elektrárna se zastaví nejpozději v r. 2038. Připomeňme si, že uhlí je stále největším zdrojem výroby 

elektrické energie na světě. Vyrábí se z něj celých 44% spotřebované světové elektrické energie. A v této 

souvislosti se očekává nejen v Německu, ale i dalších evropských zemích zdražení elektrické energie. A to se 

již českého ocelářství přímo dotkne. 

Následně se alespoň přehledně zaměříme na efektivnost našeho hospodaření. 

3.2.2. Efektivnost hospodaření ČR 

V souvislosti s mezinárodním vývojem je ekonomickými elitami deklarována vysoká odolnost naších bank vůči 

světové ekonomické krizi. 

Zajímavý pohled na naše hospodářství nabízí odhad 500 „šedých“ miliard v české ekonomice. Toto daňové 

„nepodchyceni" představuje asi 10 % hrubého domácího produktu (HDP) ČR. Podle Kovandy /6/ toto číslo rok 

od roku klesá. MMF deklaroval v r. 2017, že ze 150 zemí světa byla ČR svými 10,5 % níže než průměr EU 

(11,2 %). Nejhůře je na tom Bulharsko (19,2 %) a nejlépe samozřejmě severské země a Švýcarsko. 

Když posuzujeme stav české ekonomiky, tak si musíme připomenout informace ze studie ekonomů Katolické 

univerzity v Lovani /7/. Jejich experti, kteří se zaměřili na vývoj marží ve společnostech, shromáždili 

neuvěřitelných 70 000 finančních uzávěrek ze 134 zemí světa z let 1980 až 2016. Pro svoje šetření si zvolili 

pro definici marže jednoduchý index - poměr prodejních cen a výrobních nákladů. Zjistili, že celý svět začíná 

v r. 1980 na indexu 1,1 a v r. 2016 končí na jeho hodnotě 1,6!! Konstatovali, že firmy s velkou tržní silou o co 

více vyplácejí dividendy, o to méně inovují!!  U firem vystavených silnějším konkurenčním tlakům je to naopak! 
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Je pozoruhodné, že tento trend - navyšování zisku - s jistými výjimkami - dodržuje drtivá většina zemí. Na 

špičce je překvapivě Dánsko. Ze severní Ameriky samozřejmě očekávaně vedou USA. V jižní Asii je to severní 

Korea. Ale rozrůzněná je Evropa. Kupříkladu Německo bylo přeskočeno italskými firmami. Znovu se ukazuje, 

že německý model řízení společnosti nestaví na první místo největší nárůst marží (zisku!) a jeho větší podíl 

nechává zaměstnancům. 

Česká realita je hodně jiná. David Marek (hlavní ekonom Deloitu) uvádí, že v r. 1995 podíl přidané hodnoty k 

produkci činil 41,8 %. Dodejme, že přidaná hodnota při jistém zjednodušení, zahrnuje zisk výrobní jednotky, 

mzdy, odpisy a úroky. Postupně tento podíl v ČR klesal na 37,% v r. 2011. A dále již mírně stoupá. V r. 2017 

tvořil již 39,1 %. Samozřejmě, že je tento podíl u nás různý podle oborů. Marek predikuje z toho závěr, že ČŘ 

musí směřovat nejen k výrobě s vysokou přidanou hodnotu, ale také ke službám.   

Tedy znovu u nás „skloňujeme“ opakované cíle: snižování nákladů, zvyšování produktivity práce, atd.  

Je známo, že jednou z cest zajišťování z těchto cílů je zavádění inovací. 

3.2.3. Problémy při zavádění inovací v ČR 

Na minulé konferenci Ocelářů jsme si sdělili, že snad většině našich společnosti lze stěží vytýkat, že málo 

investují do nových technologií, které silně vykazují inovační prvky. Nicméně na druhé straně jsme také 

informovali, že v řadě firem, nejsou tyto investované prostředky do nových technologií plně využívané. A to je 

již dosti závažná skutečnost. Pak se asi stěží můžeme divit, že podle Světového ekonomického fóra ČR 

skončila v konkurenceschopnosti až na 29. místě ze 140 zemí a dále stagnuje /10/! To podle MPO za jistých 

okolností může znamenat přímé snížení našeho HDP o více než 15 miliard Kč za rok.  

Americké Las Vegas se začátkem ledna letošního roku na veletrhu stalo Mekkou všech technologických 

nadšenců z celého světa. Podle prezidenta Spotřební technologické asociace Gary Shapiroa změní zásadně 

náš život v blízké budoucnosti nová generace rychlého mobilního telefonu 5G a umělá inteligence /11/. Není 

cílem příspěvku posuzovat dopad těchto technologií do českého ocelářství. Položme si však otázku, jak jsou 

na tyto technologie pracovníci našich oceláren (spíše obyvatelé ČR) připraveni! 

Podle šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ) polovina českých zaměstnanců používá počítač jako svůj 

pracovní nástroj. Zkoumání ČSÚ zahrnovalo komplexní firemní využívání digitálních technik (vlastnictví firem 

svých webových stránek, prodej produktů přes web, využívání sociálních sítí společnostmi, atd.). Mana celé 

komplexní šetření ve firemním využívání digitálních technik hodnotí tak, že zejména ve srovnání se severskými 

evropskými zeměmi máme co dohánět! Tedy jinými slovy, nejsme na přijetí nových technologií plně připraveni. 

To je pro nás nelichotivé /12/!  

Na druhé straně vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR zpracovala strategii, jak se dostat do r. 2030 

mezi země s největším inovačním potenciálem, zemí digitalizace a nejnovějších technologií /13/. Je důležité, 

že uvedená strategie je výsledkem shody mezi podnikatelskou, akademickou i vědeckou sférou. To by mělo 

zajistit, že záměr neskončí s mandátem této vlády, ale bude směrovat ČR v tomto vývoji dál. Jedním z prvních 

výsledků této strategie je zvýšení podílu financování vědy a výzkumu na 2,5 % z HDP v r. 2025 a 3 % v r. 

2030. Právě zpracovaná strategie vychází ze zkušeností severských zemí, jimž tento krok před léty umožnil 

dostat se mezi nejrozvinutější země Evropy. 

Velice zajímavá informace přišla z Německa /19/. Ministr hospodářství představil strategický průmyslový plán 

země do r. 2030. Základním mottem je, aby „stát chránil klíčové podniky před zahraničními investory“. Jako 

negativní příklad je uváděn odkup Číňanů německého výrobce robotů KUKA. Státní nákup podílů má 

podobným scénářům zabránit. Stát by chtěl chránit zejména chemický, obranný, letecký, automobilový, 

strojírenský a ocelářský průmysl. Mezi firmami, které by měly být chráněny, se uvádí i Thyssen-Krup a 

Siemens. Zde vidíme důležitý podnět pro ČR! 
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Se zaváděním inovací velice těsně souvisí povolování staveb. Na minulé konferenci Ocelářů byly uváděny 

velice nemilé zkušenosti, kdy k získání povolení stavby v ČR je běžně zapotřebí minimálně 9 měsíců. Lépe 

jsou na tom banánové republiky jako Kongo, Rwanda, Kosovo či Irák. Vláda ČR ústy ministryně K. Dostálové 

slíbila, že nový zákon, který tyto anachronismy odstraní, vstoupí v platnost nejpozději k 1.1.2020 /14/.  

Na závěr si nemůžeme nepřipomenout apely významných světových osobností nebo organizací, které mohou 

mít vliv na podmínky vývoje světového dění. 

4. APELY VÝZNAMNÝCH SVĚTOVÝCH OSOBNOSTÍ A ORGANIZACÍ 

Nejprve se zaměříme na varování v manifestu třiceti světových osobností. 

4.1. Manifest třiceti světových osobností 

Tři desítky světových osobností (francouzský spisovatel českého původu Milan Kundera, indicko-britsky 

myslitel Salmana Rushdiehy, francouzský filozof Bernard-Henri Lévy, rakouská dramatička Elfriede Jelinková, 

turecký spisovatel Orhan Pamuk, britský spisovatel Ian McEwan, polský historik Adam Michnik a další) vyzvaly 

k záchraně Evropy a varovaly před narůstajícím vlivem populismu /15/. Učinily tak v manifestu, který zveřejnily 

významné evropské deníky. „Musíme bojovat za evropskou myšlenku, jinak se budeme dívat, jak mizí pod 

vlnou populismu,“. Manifest vyzývá k akci před letošními volbami do Evropského parlamentu. „Pokud se něco 

nezmění, tyto volby budou největší kalamitou, jakou jsme kdy poznali,“ varují signatáři. „Politika pohrdání 

inteligencí a kulturou bude triumfovat, dojde k explozi xenofobie a antisemitismu“. 

Dále se seznámíme s vysloveným varováním jaderných vědců. 

4.2. Varování jaderných vědců 

Podle Bulletinu atomových vědců založeného v r. 1947, mezi nimiž je i 15 laureátů Nobelových cen, ukazují 

ručičky na apokalyptických hodinách 11 hodin a 58 minut /16/. Tedy za dvě minuty dvanáct. Tolik času zbývá 

lidstvu do chvíle, než nastane „soudný den”, tedy zánik světa tak, jak ho známe. Atomoví vědci každoročně 

uvádějí, kolik „hodin“ zbývá civilizaci do záhuby. Poprvé byly „Hodiny posledního soudu“ (Doomsday Clock) 

odhaleny v roce 1947. Hodinová ručička se v posledních letech podle vědců posouvá hlavně ze dvou důvodů. 

Těmi jsou jaderné zbrojení a klimatická změna.  

Odstoupení Spojených států od jaderné dohody s Íránem a později také smlouvy o mezikontinentálních 

balistických střelách INF s Ruskem, podle nich směřuje k úplnému rozkladu regulace jaderného zbrojení ve 

světě.  

„Světové počasí se stává extrémnějším před našima očima,“ varují vědci. Změna klimatu letos způsobila škody 

za 85 miliard dolarů. Na zabránění katastrofě máme už jen pár let, varují klimatologové.A třetím apelem je 

zasedání letošního Světového ekonomického fóra v Davosu. 

4.3. Zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu 

Světové ekonomické fórum (SEF) se sešlo ve švýcarském Davosu již po 49. Před vlastním zasedáním 

zveřejnila již tradičně britská nevládní organizace OXFAM zprávu o nerovnosti mezi chudými a bohatými ve 

světě. Britové konstatují, že nůžky mezi bohatými a chudými se dále rozevírají /17/. Na druhé straně uvádějí, 

že počet obyvatel zeměkoule, kteří žijí v extrémní chudobě (tedy méně než 1,9 dolaru - 43 Kč) v období mezi 

r. 1990 a 2010 se podařilo snížit na polovinu. V extrémní chudobě žije „pouze“ 736 milionů lidí. Uvědomme si, 

že hranice pro extrémní chudobu je měsíční příjem v českých poměrech jedno plzeňské pivo!! Zde je třeba 

doplnit, že mluvčí amerického sdružení Vlasteneckých milionářů Morris Pearl navrhl guvernéru státu New York 

zvláštní daň pro miliardáře. Mezi členy této 200 členné komunity patří kupříkladu také někdejší šéf Googlu a 
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dědička impéria Waltra Disneye. Mluvčí dále uvádí „..pokud budou bohatí nadále tak pronikavě bohatnout lidé 

si to nenechají líbit“ /21/ ! 

Skutečností je, že na tomto nejdůležitějším světovém ekonomickém fóru letos chyběly osobnosti jako Trump, 

Macron, Mayová, Putin a další. Z vystoupení účastníků, které tam přivezlo asi 1500 soukromých tryskáčů (loni 

o 200 méně) je zajímavé stanoviska Klause Schwaba, zakladatele SEF /18/. Uvedl: „Nyní se v jistém směru 

nacházíme v boji mezi roboty a lidstvem. Nenechme se stát otroky nových technologií“. ČR tam zastupoval 

premiér Babiš. Ten podobně jako řada dalších účastníků fóra pobyt ve Švýcarsku využil k jednání s dalšími 

účastníky. Důležitou skutečností je stanovisko deníku Die Welt, který konstatoval, že „setkání v Davosu se 

odehrává v době, kdy se zhoršují ekonomické vyhlídky a sílí politická napětí i obchodní války. Podle něj hledí 

kapitáni průmyslu a finančnictví do budoucna s pesimismem, jaký tu nebyl od finanční krise před 10 lety. Podle 

průzkumu Pricewaterhouse-Coopers mezi 1378 špičkovými manažery z 91 zemí světa situaci v minulém roce 

vidělo optimisticky pouze 45 % z nich!! 

Je třeba dodat, že uvedené a zcela jistě poctivě míněné apely, je třeba brát s plnou vážností! 

5. ZÁVĚR 

Příspěvek se v úvodu zaměřuje na problémy několika českých oceláren, které jsou ve své výrobě omezeny 

nebo dokonce odstaveny. 

Dále krátce komentuje problémy zajištění pracovníku pro naše ocelárny. Následně se zaměřuje na očekávaný 

ekonomický rozvoj. Zde se, jak ve světě, tak i v ČR očekává jisté snížení jeho tempa. Ve stati věnované 

efektivnosti hospodaření ČR se posuzuje „šedá ekonomika“. Zde se konstatuje obecně pozitivní klesající trend. 

Také pozitivní hodnocení se opírá o jistou odolnost našich bank vůči eventuálnímu krizovému vývoji. Jiná 

situace je s vývojem marží ve světě.  

V oblasti zavádění inovací se konstatuje menší připravenost naších pracovníků, zejména na zavádění umělé 

inteligence v ČR. Diskutuje se sestavení strategie ČR, jak se dostat do r. 2030 mezi země s nejvyšším 

inovačním potenciálem. 

Na závěr jsou vzpomenuty apely světových osobností nebo organizací. V prvé řadě manifest 30 světových 

osobností upozorňující na rostoucí populismus. Dále varování jaderných fyziků před nebezpečím zvyšováním 

jaderného zbrojení a změnou klimatu. A poté jistý pesimismus části účastníků Světového ekonomického fóra 

v Davosu k budoucímu světovému vývoji.  

Celkově tedy můžeme konstatovat, že v zásadě jsou podmínky pro české ocelářství v nejbližších letech do 

značné míry příznivé. 
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ARCHEOMETALURGIE - HISTORICKÁ VÝROBA ŽELEZA 
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Příspěvek pojednává o aktivitách týmu VŠB-TU Ostrava a směřování k podpoře historického a teoretického 

studia výroby železa k experimentálním a pedagogickým aktivitám v posledním několikaletém období. 

Za archeometalurgii je možno považovat obor, který studuje rané a prvotní období zpracování kovů. Z hlediska 

povahy regionu Moravsko-slezského kraje a historické oblasti Slezska je to železo, naleziště železné rudy a 

černého uhlí které v posledních 250letech formovaly krajinu, osídlení a znalosti obyvatelstva. Železo je již od 

počátku jeho objevení nejdůležitějším kovem, a dost pravděpodobně i nejdůležitějším materiálem, který je 

lidstvu znám. V dnešní době je považován za samozřejmost. Výroba železa jako takového není vůbec 

jednoduchá. O tavení železa, můžeme mluvit až od konce 18.století. Do této doby se bavím pouze o redukci 

železné rudy, protože uhlíkatá paliva, hlavně tedy dřevěné uhlí, neměla dostatečnou výhřevnost. 

Archeometalurgie je velmi zajímavý studijní a experimentální obor. Znalost historie výroby v současnosti 

nejpoužívanějšího kovu - železa je velmi důležitá. Realizací historických taveb umožňujeme studentům a 

zájemcům z řad veřejnosti se detailně seznámit s námi studovanou problematikou, s našimi zkušenostmi a 

praxí. V harmonogramu připravované letní školy se zájemci seznámí s průmyslovou historií v regionu, 

technologiemi výroby železa a pomocných materiálů a v praktické části s technologií výroby umožňující 

realizovat pro laboratorní účely finální produkt s minimálním technologickým zázemím. 

Klíčová slova: Archeometalurgie, redukce železné rudy, železo, doba laténská, výuka, letní škola 
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ZÍSKAŤ OXID ZINOČNATÝ S POŽADOVANÝMI VLASTNOSŤAMI 
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Abstrakt  

Predkladaný príspevok popisuje jednotlivé kroky hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej 

oblúkovej pece (EOP úletov) s podrobnejším zameraním sa na lúhovanie tejto významnej druhotnej suroviny 

v zásaditom roztoku uhličitanu amónneho ((NH4)2CO3). Výstupom navrhnutého spracovania EOP úletov je 

oxid zinočnatý (ZnO), vyznačujúci sa vysokou čistotou a špecifickým merným povrchom, ktorý spĺňa 

požiadavky priemyselného stupňa ZnO „Active Grade“. Príspevok zároveň vyhodnocuje optimálne podmienky 

navrhnutých procesných krokov pozostávajúcich z  premývania EOP úletov v destilovanej vode, lúhovania 

premytých úletov v (NH4)2CO3, cementácie nečistôt z roztoku pomocou práškového Zn, kryštalizácie 

a kalcinácie kryštalizátu za účelom získania ZnO. Získané výsledky experimentálneho štúdia predstavujú 

neodmysliteľnú súčasť výskumu zameraného na optimalizáciu jednotlivých krokov hydrometalurgického 

spracovania EOP úletov na poloprevádzkovej linke, ktorá je súčasťou spoločného Laboratória spracovania 

priemyselných odpadov ŽP Výskumno - vývojového centra s.r.o. a Ústavu recyklačných technológií Fakulty 

materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. 

Kľúčové slová: EOP úlety, hydrometalurgia, zásadité lúhovanie, oxid zinočnatý 

1. ÚVOD  

Laboratórium spracovania priemyselných 

odpadov (LSPO), nachádzajúce sa v priestoroch 

Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE, 

vzniklo v roku 2013 na základe úspešnej 

spolupráce s ŽP VVC s.r.o. v oblasti recyklácie 

EOP úletov. V rámci LSPO sa vybudovalo 

pilotné poloprevádzkové zariadenie na 

hydrometalurgické spracovanie EOP úletov za 

účelom získania predajných produktov na báze 

zinku, ktoré sa realizuje pomocou zásaditého 

a kyslého lúhovania (Obr. 1) [1]. Cieľom 

príspevku je priblížiť podstatu jednotlivých 

procesných krokov zásaditej vetvy navrhnutého 

hydrometalurgického spracovania EOP úletov.   

Obr. 1 Poloprevádzkové zariadenie na 

hydrometalurgické spracovanie EOP úletov [2] 
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2. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1. Materiál 

Pre experimentálne štúdium sa použila vzorka EOP úletov s nasledovným chemickým zložením: 28,02 % Zn, 

24,12 % Fe, 5,34 % Ca, 1,13 % Pb, 0,16 % Cr a 0,12 % Cu. Za účelom stanovenia fázového zloženia sa úlety 

podrobili RTG difrakčnej fázovej analýze s detailom difraktogramu na Obr. 2. 

 
Obr. 2 Detail RTG difraktogramu EOP úletov 

Z RTG difrakčnej kvalitatívnej fázovej analýzy vyplýva prítomnosť 5 základných fáz, a to zinkitu (ZnO), 

franklinitu (ZnFe2O4), magnetitu (Fe3O4), vápna (CaO) a kalciumferitu (Ca3Fe15O25). Zinok vo forme zinkitu je 

dobre lúhovateľný v kyslých aj zásaditých roztokoch, avšak lúhovanie Zn z ZnFe2O4 je v zásaditom prostredí 

komplikované. Na základe tohto predpokladu a taktiež z dôvodu minimalizácie prechodu železa do roztoku sa 

zvolilo zásadité lúhovanie EOP úletov v (NH4)2CO3. Využitie uhličitanu amónneho oproti najbežnejšie 

využívanému zásaditému médiu, NaOH, prináša viaceré výhody, medzi ktoré patrí eliminácia problémov 

súvisiacich s koróziou hydrometalurgických zariadení, nižšia toxicita a relatívne jednoduchá regenerácia. 

2.2. Termodynamické štúdium lúhovania EOP úletov v (NH4)2CO3 

Za účelom pozorovania správania sa zinku počas lúhovania vo vodnom roztoku uhličitanu amónneho sa 

realizovalo termodynamické štúdium. Súčasťou termodynamického štúdia bol výpočet zmeny štandardnej 

Gibbsovej voľnej energie (ΔG°t) možných reakcií (1 - 5) pre teploty 293 - 353 K (20 - 80 °C).  

Pre teoretický rozbor podmienok lúhovania sa zvolilo štúdium pomocou diagramov potenciál - pH, ktoré vo 

všeobecnosti opisujú oblasti stability jednotlivých systémov (Obr. 3). 

(NH4)+(aq) + CO32-(aq) → NH3(aq) + HCO3-(aq), ΔG°353 = - 15,46 kJ                     (1)  

Zn2+(aq) + 4NH3 (aq) → [Zn(NH3)4]2+(aq), ΔG°353 = - 11,29 kJ                 (2) 

5[Zn(NH3)4]2+(aq) + 6OH- (aq) → 20NH3(aq) + [Zn5(OH)-6]4+(aq), ΔG°353 = - 26,11 kJ               (3) 

5ZnO + 2(NH4)2CO3 (aq) + H2O(l) → 4NH3(aq) + Zn5(OH)6(CO3)2(aq), ΔG°353 = - 37,14 kJ                              (4) 

ZnO + (NH4)2CO3 (aq) → 2NH3(aq) + ZnCO3(aq) + H2O(l), ΔG°353 = 45,76 kJ        (5) 

Zo záporných hodnôt štandardnej Gibbsovej voľnej energie vyplýva, že reakcie lúhovania zinku v zásaditom 

roztoku uhličitanu amónneho pravdepodobne prebehnú za vzniku Zn - amínových komplexov pri všetkých 
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sledovaných teplotách (2). Záporné hodnoty ΔG°t poukazujú aj na pravdepodobnosť transformácie              Zn 

- amínových komplexov na Zn - hydroxidové komplexy v prítomnosti OH- iónov (3). Záporné hodnoty ΔG°t 

nárastom teploty v prípade reakcií vzniku Zn - amínových komplexov klesajú (približujú sa k nule) a naopak 

záporné hodnoty ΔG°t reakcií, pri ktorých dochádza k vzniku Zn - hydroxidových komplexov sa s narastajúcou 

teplotou zvyšujú, čo by mohlo naznačovať, že k ich transformácii dochádza v kroku kryštalizácie a že Zn - 

hydroxidové komplexy sú pri vyšších teplotách termodynamicky stabilnejšie.  

Reakcia lúhovania Zn v uhličitane amónnom, pri ktorej vzniká uhličitan zinočnatý je z termodynamického 

hľadiska nepravdepodobná. 

Obr. 3 zobrazuje E - pH diagramy systému Zn - Ca - N - H2O pri hraničných teplotách 20 a 80 °C. 

   

Obr. 3 E - pH diagram systému Zn - Ca - N - H2O pri teplotách 20 a 80 °C 

Z E - pH diagramov na Obr. 3 vyplýva, že Zn je v uvažovanom systéme prítomný vo forme Zn2+ katiónov 

približne do pH 8 a so zvyšujúcou sa teplotou sa oblasť stability Zn2+ iónov posúva smerom k nižším hodnotám 

pH. Na druhej strane v oblasti vyšších hodnôt pH sa Zn vyskytuje vo fáze Zn - amínových a hydroxidových 

komplexných iónov. Ako teplota narastá, rozsah pH spätý s existenciou dominantnej špécie [Zn(NH3)4]2+sa 

zmenšuje a posúva smerom k nižším hodnotám, naopak rozsah pH, v ktorom sú termodynamicky stabilné 

hydroxidové komplexné anióny sa s narastajúcou teplotou zväčšuje, čo môže opäť súvisieť s transformáciou 

Zn - amínových komplexov na Zn - hydroxidové komplexy. 

2.3. Metodika realizovaných experimentov 

Premyté a vysušené EOP úlety sa lúhovali v roztoku (NH4)2CO3. Všetky experimenty lúhovania prebiehali 

v štandardnej lúhovacej aparatúre. Experimenty sa realizovali pri atmosférickom tlaku a konštantných 

otáčkach 350 ot./min. Lúhovanie prebiehalo po dobu 60 min, pri 20, 40, 60, 80 °C, K:P 5, 10, 20 a pri 

koncentrácii (NH4)2CO3 100, 200 a 300 g/l. Počas experimentov lúhovania sa odobralo 6 kvapalných vzoriek, 

v ktorých sa metódou AAS stanovil obsah Zn, Fe, Ca, Pb, Cu a Cr.  

Za účelom stanovenia základných kinetických parametrov lúhovania zinku s cieľom odhadnúť kvantitatívne 

množstvo oxidu zinočnatého v EOP úletoch sa uskutočnilo nové experimentálne štúdium správania sa Zn 

počas lúhovania EOP úletov v (NH4)2CO3. Metodika novej série experimentov bola nasledovná: premyté 

a vysušené EOP úlety sa lúhovali v (NH4)2CO3 o koncentrácii 300 g/l, K:P 20, teplotách 20 - 80 °C, 

atmosférickom tlaku a konštantných otáčkach 350 ot./min. Experimenty sa ukončili po dosiahnutí stanoveného 
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času (1, 3, 5, 10, 15, 30 a 60 min). Tuhé lúhovacie zvyšky sa okamžite premyli destilovanou vodou, vysušili 

sa a podrobili RTG analýze. Roztoky zo všetkých experimentov lúhovania sa zliali a z finálneho roztoku sa 

odobrala  kvapalná vzorka analyzovaná metódou AAS za účelom stanovenia Zn, Fe, Pb, Cr a Cu. Roztok sa 

následne spracoval v kroku cementácie práškovým zinkom. 

Počas experimentov cementácie sa sledoval vplyv množstva práškového Zn (1, 2 a 5 g Zn/l roztoku), teploty 

(20 - 80 °C) a doby cementácie (10 a 60 min) na účinnosť odstránenia Cu, Pb a Cr z roztoku. Roztoky po 

cementácii sa zliali a z finálneho roztoku sa odobrala kvapalná vzorka za účelom stanovenia Zn, Fe, Pb, Cu a 

Cr.  

Roztok po cementácii sa ohrial na 100 °C, za účelom kryštalizácie zinku v predpokladanej forme hydrozinkitu 

(Zn5(CO3)2(OH)6).  

Posledným krokom hydrometalurgického procesu výroby ZnO z EOP úletov bola kalcinácia. Experimenty 

kalcinácie sa realizovali pri teplotách 250 -  900 °C po dobu 2 hod. Tuhé vzorky z kroku kryštalizácie a 

kalcinácie sa podrobili AAS analýze a RTG difrakčnej fázovej analýze za účelom zistenia prvkového 

a fázového zloženia. Vzorky po kalcinácii sa analyzovali aj za účelom stanovenia špecifického povrchu za 

využitia BET metódy. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

3.1. Správanie sa zinku 

Najvyššia výťažnosť Zn o hodnote 59,52 % sa dosiahla v 10. min lúhovania pri podmienkach  

300 g/l (NH4)2CO3, K:P 20 a teplote 80 °C. Obr. 4 zobrazuje časové závislosti množstva vylúhovaného Zn pri 

teplote 20 - 80 °C, koncentrácii (NH4)2CO3 300 g/l a K:P 20. Za rovnakých podmienok železo do roztoku 

prakticky neprechádzalo (pri teplote 80 °C bola výťažnosť Fe 0,09 %).  

Tvar kriviek naznačuje, že lúhovanie Zn z oxidu zinočnatého je na začiatku procesu veľmi rýchle a po krátkej 

perióde, spravidla do 5. až 15. min od začatia, sa proces vo väčšine prípadov zastaví (Obr. 4). Krivky 

grafických závislostí, najmä pri vyššom K:P, demonštrujú pozitívny vplyv teploty na výťažnosť Zn, čo by mohlo 

naznačovať zmenu mechanizmu reakcie a preto sa proces lúhovania Zn študoval aj z pohľadu vplyvu teploty 

na rýchlosť chemickej reakcie. 

300 g/l (NH4)2CO3, K:P = 20
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Obr. 4 Časové závislosti množstva vylúhovaného Zn pri teplotách 20 - 80 °C, koncentrácii (NH4)2CO3 300 g/l 

a K:P 20 s vyznačeným časovým úsekom pre určenie rýchlostných konštánt 

Tvar kriviek jednotlivých časových závislostí lúhovania Zn indikuje, že sa jedná o zloženú krivku (Obr. 4).  
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Časový úsek II však pravdepodobne nepoukazuje na zmenu mechanizmu reakcie, ale na obmedzenú 

rozpustnosť Zn v uhličitane amónnom, nakoľko možno predpokladať, že Zn v zásaditom prostredí prechádza 

do roztoku len z fázy ZnO. Z tohto dôvodu sa z kinetického hľadiska študoval len prvý časový úsek. 

Ako už bolo spomenuté, všetky tuhé zvyšky po lúhovaní sa podrobili RTG fázovej analýze. Na Obr. 5 je možné 

vidieť, že počas lúhovania dochádza k odstráneniu fázy ZnO, kým fáza ZnFe2O4 ostáva prakticky inertná. 
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Obr. 5 Porovnanie detailu RTG difraktogramov čiastočne lúhovaných vzoriek a časové závislostí pomeru 

relatívnych intenzít ZnO/ZnFe2O4 s vyznačeným časovým úsekom pre určenie rýchlostných konštánt 

Z tohto hľadiska je možne franklinit považovať za interný štandard umožňujúci kvantifikovať kinetiku lúhovania 

ZnO z EOP úletov. Rovnako ako v prípade časových závislosti množstva vylúhovaného Zn pri jednotlivých 

teplotách, tak aj v prípade časových závislosti pomeru relatívnych intenzít ZnO/ZnFe2O4 sa jedná o zložené 

krivky s časovým úsekom I spravidla končiacim v 15. min (Obr. 5).  

Za účelom stanovenia vplyvu teploty na lúhovanie Zn v (NH4)2CO3 a súčasne mechanizmu jednotlivých reakcií 

sa v prvom kroku z časového úseku I z kriviek časových závislostí množstva vylúhovaného Zn ako aj z kriviek 
časových závislosti pomeru relatívnych intenzít ZnO/ZnFe2O4 odhadli rýchlostne konštanty a následne sa 

z Arrheniovej rovnice v logaritmickom tvare stanovila aktivačná energia.  

Hodnoty aktivačnej energie v oboch prípadoch (34,83 kJ/mol, R2 = 0,8597 a 38,55 kJ/mol, R2 = 0,988) 

naznačujú, že proces prebieha v zmiešanom režime chemickej reakcie a difúzie, ktorý by mohol byť popísaný 

nasledovnými krokmi: transport NH3 z roztoku k povrchu častice, difúzia NH3 k povrchu nezreagovaného 

jadra, reakcia NH3 a ZnO na povrchu nezreagovaného jadra podľa rovnice (2), difúzia [Zn(NH3)4]2+(aq) 

z reakčného rozhrania k povrchu častice, chemická reakcia Zn - amínových komplexov s hydroxidovými iónmi 

podľa rovnice (3). 

Z vyššie uvedeného experimentálneho štúdia okrem určenia mechanizmu reakcie možno približne stanoviť aj 

kvantitatívne zastúpenie fázy ZnO v EOP úletoch. Chemická analýza roztokov po lúhovaní EOP úletov 

v uhličitane amónnom potvrdila, že zinok sa v danom médiu lúhuje a zároveň fázová analýza tuhých 

lúhovacích zvyškov upresnila, že Zn sa lúhuje len z fázy ZnO, kým ZnFe2O4 fáza ostáva nezreagovaná. Na 

základe uvedeného je preto možné najvyššiu výťažnosť Zn, 59,52 %, považovať za približnú hodnotu 

prislúchajúcu množstvu fázy ZnO v EOP úletoch.  

Nakoľko počas lúhovania do roztoku okrem Zn prechádzalo aj malé množstvo ďalších nečistôt, ktoré by mohli 

znečistiť finálny produkt spracovania, roztok sa v ďalšom kroku rafinoval prostredníctvom cementácie 

práškovým zinkom. 
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3.2. Spracovanie roztoku po lúhovaní EOP úletov 

Cementáciou práškovým Zn sa pri všetkých experimentálne sledovaných parametroch dosiahli 100 % 

účinnosti odstránenia Cu a takmer 100 % odstránenie Pb. Účinnosť cementácie Cr narastala so zvyšujúcou 

sa teplotou a pri 80 °C dosiahla 100 % pri všetkých sledovaných podmienkach. Nakoľko štandardný 

elektródový potenciál Cr je podobný elektródovému potenciálu Zn, vyššie účinnosti odstránenia Cr z roztoku 

pri vyšších teplotách pravdepodobne zapríčinilo jeho vyzrážanie z roztoku. Ako najväčší problém 

zaznamenaný počas experimentálneho štúdia cementácie sa ukázalo rozpúšťanie Zn prášku. Z tohto dôvodu 

sa počas experimentov aplikovalo vyššie množstvo Zn prášku v porovnaní s teoreticky vypočítaným 

množstvom. Optimálne podmienky cementácie Cu a Pb sa stanovili na: 20 °C, 10 min a 1 g Zn/l roztoku.  

Roztoky po cementácii sa zliali a postúpili do ďalšieho kroku hydrometalurgického spracovania 

pozostávajúceho z kryštalizácie a kalcinácie.  

Produktom kryštalizácie bola biela kryštalická látka s obsahom Zn na úrovni 51,40 %. RTG analýza vo vzorke 

identifikovala fázu hydratovaného hydroxouhličitanu zinočnatého. 

Následné sa produkt kryštalizácie kalcinoval pri teplotách v intervale 250 - 900 °C, za účelom odstránenia 

chemicky viazanej vody a plynov, s cieľom určiť optimálnu teplotu kalcinácie, pri ktorej by sa dosiahla čo 

najvyššia čistota finálneho ZnO pri zachovaní čo najväčšieho špecifického merného povrchu kalcinovanej látky 

(rovnica 6). 

Zn4CO3(OH)6.H2O + teplo <--> 4ZnO + CO2 + 4H20                                                                                       (6) 

Fázová analýza vo všetkých kalcinovaných vzorkách identifikovala prítomnosť dominantnej fázy ZnO.  

Chemická prvková analýza zaznamenala najvyššiu čistotu ZnO na úrovni 94,34 % u vzorky kalcinovanej pri 

najvyššej sledovanej teplote 900 °C. Nižší obsah Zn vo vzorkách kalcinovaných pri nižších teplotách možno 

vysvetliť neúplným rozkladom vzorky ako aj prítomnosťou povrchových hydroxidových skupín, ktoré sú 

stabilné až do teploty 800 °C. Na veľkosť špecifického povrchu má najväčší vplyv uvoľňovanie CO2 a H2O 

z matrice kalcinovanej vzorky, čím sa zvyšuje pórovitosť materiálu a tým aj špecifický merný povrch. Z tohto 

dôvodu bol najväčší špecifický merný povrch zaznamenaný u vzorky kalcinovanej pri teplote 250 °C         (120 

m2/g), kedy dochádza k najintenzívnejšiemu rozkladu vzorky. Zvyšovanie teploty kalcinácie viedlo 

k znižovaniu špecifického merného povrchu spôsobeného pravdepodobne spekaním vzorky, až sa u vzoriek 

kalcinovaných pri teplote 700 a 900 °C zaznamenal 94,9 a 98,3 % pokles špecifického merného povrchu, 

oproti vzorke kalcinovanej pri 250 °C (obr. 6). Pri určení optimálnej teploty kalcinácie sa hľadal kompromis, 

ktorý by zabezpečil čo najvyššiu čistotu výsledného ZnO pri zachovaní čo najväčšieho špecifického merného 

povrchu. Optimálna teplota kalcinácie sa preto vyhodnotila na interval 400 - 500 °C. 
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Obr. 1 Závislosť špecifického merného povrchu od teploty kalcinácie 
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ZÁVER 

Výsledky experimentálneho štúdia potvrdili možnosť výroby ZnO prostredníctvom hydrometalurgického 

spracovania EOP úletov zásaditým lúhovaním v uhličitane amónnom a zároveň určili optimálne podmienky 

jednotlivých krokov navrhnutého procesu: lúhovanie - 200 g/l (NH4)2CO3, K:P 20, 80 °C, 350 ot./min, 10 min, 

cementácia - 20 °C, 1 g Zn/l roztoku, 10 min, kalcinácia - 400 - 500 °C, 2 hod. Optimálne podmienky sú 

aplikované v rámci výskumu realizovanom na poloprevádzkovej hydrometalurgickej linke v podmienkach 

Laboratória spracovania priemyselných odpadov. 
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KOMPLETNÍ ŘADA PYROMETRŮ ENDURANCE 

KELLER Libor 

TSI System s.r.o., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno, info@tsisystem.cz 

Abstrakt 

Fluke Process Instruments dodává kompletní řadu infračervených pyrometrů Endurance pro vysoké teploty ve 

dvou modelových provedeních: integrované pyrometry Endurance a pyrometry Endurance Fiber-Optic. Tyto 

špičkové pyrometry vyhovují požadavkům drsného průmyslového prostředí, včetně výroby kovů, výroby skla, 

zpracování uhlíku, výroby křemíku, ale také ve slévárnách a při svařování, stejně jako v gumárenském a 

plastikářském průmyslu. 

Pyrometry měří v širokém teplotním rozsahem od 50 °C do 3200 °C s vynikajícím optickým rozlišením (až 300: 

1 pro integrované pyrometry a až 100: 1 pro pyrometry s optickým kabelem). Tyto robustní a flexibilní přístroje 

umožňují nepřetržité sledování výrobních procesů. Pyrometry Endurance jsou vyrobeny tak, aby odolávaly 

nejtvrdším podmínkám. Mají pouzdro z nerezové oceli s krytím IP65 a odolávají teplotám okolního prostředí 

až do 65 °C (integrovaný pyrometr bez chlazení) nebo až do 315 °C (integrovaný s chladicím příslušenstvím 

a pyrometr s optickým kabelem bez chlazení). Mají také galvanicky oddělené vstupy a výstupy. Hlavice 

pyrometru s optickým kabelem může pracovat v oblastech s vysokými intenzitami elektromagnetického pole. 

Optický kabel je vyrobený z velkého počtu skleněných vláken, což umožňuje minimální poloměr ohybu pro 

usnadnění instalace v omezených prostorech. 

Pyrometry řady Endurance jsou pozoruhodně všestranné a snadno se instalují. Představují robustní řešení 

pro výrobce, kteří chtějí snížit počet zmetků, zlepšit kvalitu a jednotnost výrobků, maximalizovat průchodnost 

výrobního procesu a minimalizovat náklady na energii. Jejich široký teplotní rozsah a řada spektrálních pásem 

pokryjí celý výrobní proces s menším počtem jednotek. Senzory pracují s napájením přes Ethernet (PoE) nebo 

stejnosměrným napájením a s různými rozhraními (Ethernet, Profinet a RS-485). Intuitivní podsvícený 

ovládací panel s dotykovou zpětnou vazbou usnadňuje nastavení. Program Endurance pro nastavení a 

monitorování na PC zjednodušuje konfiguraci a nasazení. Vestavěný webový server umožňuje archivaci 

naměřených dat pro následnou analýzu, řešení problémů a vzdálený dohled nad výrobní technologií. 

Klíčová slova: Endurance, pyrometr, teplota, poměrový pyrometr 

1. INTEGROVANÉ PYROMETRY ENDURANCE 

Integrované pyrometry Endurance jsou kompaktní jednotky zahrnující objektiv, senzor, vyhodnocovací 

elektroniku, ovládací panel s displejem a připojovací konektory v jednom kovovém pouzdru. Mají velký měřicí 

rozsah od 50 °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 poměrovém režimu je také možné přesně měřit i v případě až 95 % 

zastínění zorného pole mechanickými překážkami, prachovými částicemi nebo vodní párou. 

Integrované pyrometry Endurance jsou k dispozici v pěti modelech. Dva poměrové modely 1R a 2R pracují na 

vlnových délkách kolem 1,0 µm a 1,6 µm. Model 1R může měřit jak v poměrovém, tak v absolutním režimu. 

Předností modelu 2R je poměrový režim již od nízké teploty 250 °C. Modely 1M, 2M a 3M pracují na vlnových 

délkách 1,0 µm, 1,6 µm a 2,4 µm. Vynikají optickou charakteristikou až 300 :1, která umožní měřit malé cíle 

ve velké vzdálenosti. Jsou také vhodné pro měření rychlých procesů, protože jejich odezva na změnu teploty 
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je 2 ms. Podstatnou výhodou modelu 3M je rozšířená dolní hranice měřicího rozsahu od  

50 °C, která umožní sledování širokorozsahových teplotních procesů. 

Zaměřování integrovaných pyrometrů Endurance má několik variant. Všechny modely je v základním 

provedení možné zaměřovat průhledovým hledáčkem. Dále je pro zaměřování možné zvolit vestavěný osový 

laser nebo je možné použít světelné zaměřování, které využívá vestavěnou výkonnou světelnou diodu, 

osvětlující měřenou plochu přes objektiv pyrometru. Nejpokročilejší možností je video zaměřování 

prostřednictvím vestavěné kamery, která umožňuje navíc sledovat výrobní proces. 

 
Obr. 1 Integrované provedení pyrometru Endurance 

Tab. 1 Modelová řada integrovaných pyrometrů Endurance 

Model 1R 2R 1M 2M 3M 

Rozsah 550 až 3200°C 250 až 1200°C 400 až 3000°C 250 až 2250°C 50 až 1800°C 

Režim Poměrový Poměrový Absolutní Absolutní Absolutní 

Optika 150/100 : 1 75 : 1 300/160 : 1 300/160 : 1 300/100 : 1 

Spektrum 1,0 µm 1,6 µm 1,0 µm 1,6 µm 2,4 µm 

Odezva 10 ms 20 ms 2 ms 2 ms 20 ms 

Integrované pyrometry Endurance jsou robustní díky nerezovému pouzdru. Odolávají okolní teplotě do 65 °C 

bez přídavného chlazení. Základní pouzdro může být vybaveno chladicím pláštěm, který zajistí teplotní 

odolnost do 120 °C při vzduchovém chlazení a do 175 °C při vodním chlazení. Pokud je potřeba umístit 
pyrometr do prostředí o ještě vyšší teplotě, je k dispozici speciální termoplášť, který zajistí ochranu pyrometru 

při teplotě okolí do 315 °C. Pro termoplášť jsou k dispozici různé montážní prvky a také ochranné zaměřovací 

trubice. Integrované pyrometry Endurance mají krytí IP65. 

 
Obr. 2 Integrovaný pyrometr Endurance v termoplášti 
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2. PYROMETRY ENDURANCE FIBER-OPTIC 

Pyrometry Endurance Fiber-Optic mají samostatný objektiv oddělený od vyhodnocovací elektroniky optickým 

kabelem. Hlavice s objektivem je pasivní prvek a infračervené záření se přenáší optickým kabelem, který může 

být dlouhý od 1 m až do 22 m, na senzor umístěný ve skříňce s vyhodnocovací elektronikou, která obsahuje 

ovládací panel s displejem a připojovacími konektory. Měřicí rozsah pyrometrů Endurance Fiber-Optic je od 

250 °C do 3200 °C. 

 
Obr. 3 Provedení pyrometru Endurance Fiber - Optic 

Pyrometry Endurance Fiber - Optic jsou k dispozici ve čtyřech modelech. Poměrové modely F1R a F2R pracují 

na vlnových délkách kolem 1,0 µm a 1,6 µm a mají optickou charakteristiku od 20 :1 do 65 : 1 podle teplotního 

rozsahu. Model F2R umožňuje v poměrovém režimu měřit již od teploty 275 °C. Absolutní modely měří na 

vlnových délkách 1,0 µm a 1,6 µm a v nejvyšším teplotním rozsahu mají optickou charakteristiku 100 : 1. 

Odezva na změnu teploty je 10 ms, jen model F2R má odezvu 20 ms. Pro zaměřování hlavice je možné využít 

vestavěného laseru. 

Tab. 2 Modelová řada pyrometrů Endurance Fiber - Optic 

Model F1R F2R F1M F2M 

Rozsah 550 až 3200°C 275 až 1300°C 475 až 3000°C 250 až 1700°C 

Režim Poměrový Poměrový Absolutní Absolutní 

Optika 20/40/65 : 1 20/40 : 1 20/100 : 1 20/40 : 1 

Spektrum 1,0 µm 1,6 µm 1,0 µm 1,6 µm 

Odezva 10 ms 20 ms 10 ms 10 ms 

Výhodou pyrometrů Endurance s optickým kabelem je, že již samotná hlavice s objektivem má vysokou 

teplotní odolnost. Ve standardním provedení snese hlavice s optickým kabelem okolní teplotu až 200 °C, ve 
vysokoteplotním provedení může být okolní teplota až 315 °C. Pro umístění hlavice v extrémních teplotních 

podmínkách je k dispozici speciální chladicí a ofukovací jednotka, která zajistí funkci hlavice do teploty 450 °C. 

Jednotka vyhodnocovací elektroniky má standardní pracovní teplotu do 60 °C, při použití vodního chladicího 

příslušenství odolává teplotě až 150 °C. Všechny části pyrometru Endurance Fiber - Optic mají krytí IP65. 

Hlavní využití pyrometrů Endurance s optickým kabelem je při instalaci měření teploty ve stísněných 

prostorových podmínkách. Velkou výhodou této modelové řady je odolnost vůči elektromagnetickému rušení. 
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3. KONEKTIVITA PYROMETRŮ ENDURANCE 

Pyrometry Endurance obou provedení lze zařadit do libovolného systémového uspořádání díky jejich variabilní 
konektivitě. Nezbytným základem je standardní analogový výstup 0/4 - 20 mA, který je opticky oddělený a má 
přesnost v 16 bitovém rozlišení. K dispozici je také signalizační kontakt vestavěného relé. Výchozí sériové 
rozhraní má protokol RS485 s dvoudrátovým připojením. 

Pro potřeby integrace pyrometrů Endurance do moderních průmyslových komunikačních systémů je 
k dispozici rozhraní Ethernet. Naměřená data jsou tak přístupná prostřednictvím programového vybavení 
Endurance nebo, díky vestavěnému serveru, pomocí libovolného internetového prohlížeče. 

Pyrometry Endurance nabízí také možnost protokolu Profinet, který je určený zejména pro komunikaci s PLC. 
Nově je do pyrometrů Endurance implementován protokol Ethernet IP, který umožňuje přenos velkých objemů 
dat vysokou přenosovou rychlostí. 

 

Obr. 4 Program Endurance s vizuálním kanálem 

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. 
 

4. VYUŽITÍ PYROMETRŮ ENDURANCE 

Pyrometry Endurance nahrazují předchozí modelové řady Marathon a díky plné mechanické i elektrické 
kompatibilitě je výměna za dosluhující přístroje jednoduchá. Jejich vlastnosti, jako je flexibilita nasazení, 
odolnost vůči okolnímu prostředí, snadnost nastavení a provozování a variabilita konektivity, je předurčují do 
moderních měřicích systémů. Pyrometry Endurance jsou díky svým vynikajícím metrologickým parametrům a 
vysoké odolnosti vůči okolnímu prostředí široce použitelné v celé řadě průmyslových odvětví. V hutním a 
zpracovatelském průmyslu kovů je to zejména při výrobě oceli, ve slévárnách, v kovárnách, ve válcovnách, 
při indukčním ohřevu a při tepelném zpracování kovů. 
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Abstract 

TESCAN is a global supplier of scientific instruments with major focus on Scanning Electron Microscopes 

(SEM) with Focused Ion Beam (FIB). During last 25 years Tescan developed solutions for practical as well as 

pure research applications. Different TESCAN´s unique SEM columns were designed and are currently 

meeting all the requirement to image basically any nanofeatures in size between 5 - 100 nm. “Conventional” 

SEM tungsten filament can be used in industry for quality control. On the other hand, “high end” TESCAN 

SEMs equipped with the Triglav™ immersion technology enable ulra high-resolution images with excellent 

resolution of resolution 1 nm at an accelerating voltage of 1 kV. In 2017, a new TESCAN SEM equipped with 

the BrightBeam™ Technology capable of resolution of 1.7 nm at 1 kV met the high demand for field-free 

universal ultra high-resolution SEM. These TESCAN SEM columns can be integrated with focused ion beam 

columns (Ga+ or Xe+), which allows users to perform cross-sectional and STEM investigations of 

nanomaterials. 

TESCAN also builds its reputation in the field of analytical instrumentation. Aside from successful cooperation 

with all the major producers of EDX, EBSD and WDS, TESCAN is the only manufacturer that integrates Time 

of flight secondary ion mass spectrometry into focused ion beam scanning electron microscopies (FIB-SEM). 

This allows studying not only light and heavy elements (including hydrogen), but also their isotopes. Chemical 

mapping, depth profiling, and spectrum analysis are available immediately after a single measurement. This 

novelty helped to solve many industrial problems and assisted in many research tasks.  

In this work we present routine application of the Tescan electron microscopes for steel and metals 

microanalyses. As examples we show (1) chemical analysis of steels and metals, (2) Layer and corrosion 

analysis, (3) high resolution crystallography in 2D and 3D. 

Key words: SEM, Microscopy, Electron Microscopy, Focused Ion beam, Alloy, Steel 

1. IMAGING OF STEELS AND METALS 

SEM is commonly used for imaging different materials and traditionally provides a variety of signals that are 

very useful to explore steel and metal-based samples. While signal obtained from secondary electron 

describes surface topography, backscattered electrons provides compositional contrast important for a first 

identification of the phases or materials present in alloys. Figure 1 shows a series SEM images of metal 

samples including for example austenitic steel cast iron with nodular graphite or a fractured surface of a steel 

sample. 
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Figure 1 A series of SEM images of metal samples acquired with SE and BSE detectors 
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2. CHEMICAL ANALYSIS 

Analysis of elements in metals and metallic parts is critical in the description of the performance and properties 

of metals as well as in the identification of specific areas on the sample. The elemental analysis can be based 

on the analysis of the X-rays emitted from the sample due to interaction electron beam-sample (EDX/EDS; 

WDS), or based on the spectral analysis of secondary ions that are ejected from the sample surface by a 

focused ion beam (TOF-SIMS). While EDX/EDS and WDS are typical analytical techniques available in most 

scanning electron microscopes, the integration of TOF-SIMS into FIB-SEM systems is a novel and emerging 

technique firstly introduced by TESCAN. While EDX provide enough data for qualitative and quantitative 

analysis at the micro-scale (Figure 2), TOF-SIMS goes beyond the micrometer resolution and provides 

elemental mapping at nanoscale with resolution of ~10 nm. TOF-SIMS offers mass resolution high enough to 

track isotopes, detect all elements from hydrogen, carbon to heavy elements, and its surface sensitivity is 

enough to study features on the uppermost surface layers of the sample (Figure 3). Volumes of samples can 

be analyzed with the EDS and TOF-SIMS techniques and the collected data can be used to obtain unique 3D 

visualizations of the samples.  

 

Figure 2 (Left and center) EDX mapping of Nb and Al in an alloy (Right) 3D reconstruction of an alloys that 

shows the distribution of Ca, Ti and Fe in the alloy.  

 

Figure 3 Ti and Zr investigated by TOF-SIMS at the grain boundaries 
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3. LAYER AND CORROSION ANALYSIS 

Layers and corrosion on surface can be easily and conveniently investigated by preparing cross-sections, 

which can be then inspected by SEM. The cross-sections can not only be imaged using electron signals (SE, 

BSE) for different contrasts (topography, material), but can also be chemically characterized with EDX/EDS or 

TOF-SIMS. A TEM thin specimen (Figure 4) can also be prepared and in-situ analyzed with a STEM detector. 

In this way, corroded Cr coating on steel can be imaged in detail. As mentioned before, the integration FIB-

SEM / TOF-SIMS enables chemical and molecular characterization of sample surfaces with nanoscale spatial 

resolution. For instance, study of the corroded inclusions can be well described  

(Figure 5.). 

 

Figure 4 STEM images of a corroded Cr coating on steel 

 

Figure 5 TOF-SIMS analysis of corroded inclusion exposed on a cross-section 

4. HIGH RESOLUTION CRYSTALLOGRAPHY IN 2D AND 3D 

A scanning electron microscope equipped with EBSD and EDS cameras can be used to investigate the 

crystalline structure, crystal orientation and identification of different phases such as ferrite, austenite (as in 

Figure 6) or martensite. These characterizations can be made in 2D or as mentioned before, in 3D  

(Figure 7), depending on the available system equipment. Dynamic in-situ studies and microcharacterization 

of samples when subjected to mechanical stress is possible by fitting a tensile stage into the microscope.  
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Figure 6 FSD image (left), IPF orientation map (middle) and phase map (austenite and ferrite) (right), of a 

steel studied with EBSD 

 

Figure 7 Visualization of a 3D EBSD sample reconstruction of a Ti64 Titanium alloy studied with a TESCAN 

FIB-SEM microscope equipped with an EBSD detector 

CONCLUSIONS 

In the presented proceeding, we have shown some standard and routine applications of the Tescan Scanning 

Electron Microscopes in the study and microcharacterization of metal and alloys. We have proven that the 

equipment is playing important role for determination of various properties important for the industry as well as 

for basic research in field of steel and metal-based material development. 
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MOŽNOSTI RECYKLACE JEMNOZRNNÝCH ODPADNÍCH MATERIÁLŮ FRAKCE 0-5 MM 

GAJDZICA Martin  

Progres Ekotech, s.r.o., info@progres-ekotech.cz  

Abstrakt 

Způsoby recyklace jemnozrnných kovonosných odpadů v hutnictví prostřednictvím patentované technologie 

EcolBriq®, kterou disponuje společnost Progres Ekotech, s.r.o. 

Přednáška konkretizuje druhy recyklovatelných jemnozrnných odpadů, popisuje efektivnost patentovaného 

způsobu recyklace, uvádí možnosti briketace na základě příkladu konkrétního výrobku a připomíná probíhající 

schvalovací proces nového zákona o odpadech, jehož účinnost vstupuje v platnost v r. 2021. Shrnuje negativa 

popisující současný stav a možnosti zpracování jemnozrnných odpadů ve frakci 0 - 5 mm i pozitiva vyplývající 

z vyvinutého způsobu briketace těchto odpadů podle patentů, které je společnost Progres 

Ekotech, s.r.o. jako jediná v republice oprávněna využívat. 

V textu přednášky jsou vysvětleny důvody, proč je technologie EcolBriq® tak účinná při recyklaci v hutním 

průmyslu, jsou uvedeny jednotlivé vstupní materiály jako kaly z mokrého odprášení a odprašky ze suchého 

odprášení, okuje, otrysky, třísky z obrábění, příklad procentuálních obsahů těchto látek v hotovém výrobku 

po přidání pojiv a aditiv. 

Vzpomenuta je příprava výstavby nového briketačního závodu v průmyslové zóně Karviná-Doly, jehož 

realizace bude zahájena letos. V rámci přípravy schvalovacího řízení byly do popisu technologie výroby 

zahrnuty odpady, které jsou problematicky recyklovatelné, ale jsou vhodné pro briketaci pomocí technologie 

EcolBriq® a které by bez využití této technologie musely být deponovány na skládky, kde by zatěžovaly životní 

prostředí.  

Klíčová slova: Odpady, EcolBriq®, technologie EcolBriq®, briketa, briketace, nový zákon o odpadech 

1. ODPADY 

Jedná se o odpadní materiály, odpady, druhotné suroviny, vedlejší produkty či jinak pojmenované drobné a 

prachové materiály o kusovosti 0-5 mm. Společné mají to, že je pro ně velmi obtížné najít jakékoliv využití. 

Někteří původci tyto Odpady přejmenovávají, aby dosáhli na levnější uložení na skládku, či je například pod 

názvem vedlejší produkt prodávají za symbolickou cenu komukoliv, kdo je těchto rádoby produktů zbaví. 

Většinou pak tyto materiály končí pokoutně uloženy na černých skládkách, nebo jsou zneužity jako náhrada 

plnohodnotných materiálů. Výsledkem pak jsou mimo jiné zvlněné silnice či nestabilní podloží staveb, kde byly 

tyto nevhodné Odpady navezeny pod jinými katalogovými čísly a s nedohledatelnou historií. 

2. EcolBriq® ČI TECHNOLOGIE EcolBriq® 

Jedná se o unikátní technologii na zpracování hlavně jemnozrnných hutních i jiných Odpadů pomocí patentově 

chráněného know-how, která umožňuje ve formě Briket tyto Odpady ekonomicky efektivně recyklovat v hutním 

agregátu bez negativních dopadů na jeho chod, ekonomiku procesu i na životní prostředí. Díky technologie 

EcolBriq® se pomocí patentovaných postupů vyrobí z Odpadů Brikety, které prostřednictvím certifikovaných 

výrobních postupů splňují jakostní požadavky na vstupní suroviny a je možné tyto použít jako vsázku do 

předmětných pecních agregátů. To umožňuje recyklaci odpadů a úspory surovin, které by jinak podniky musely 

nakoupit (v hutích např. rudy, metalické pelety, ve slévárnách hlavně vratný šrot). Unikátnost této technologie 
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umocňuje fakt, že tato technologie umožňuje zpracovávat Odpady bezodpadově. Tzn., že všechny vstupy 

dodané producenty jsou 100% recyklovány.  

3. BRIKETA, BRIKETACE 

Jedná se o zkusovění prachového či jemnozrnného Odpadu. Zkusověním (briketací) se rozumí přepracování 

do briket různých rozměrů, pelet či jiného výsledného tvaru pomocí technologií EcolBriq®, která zajistí 

vstupním Odpadům, takové vlastnosti, aby je bylo možné efektivně recyklovat, především v termických 

procesech zákazníků (vysoké pece, ocelárny, slévárny). Přesnější by byl termín Multikomponentní Briketa, 

protože se jedná o produkt, který obsahuje více druhů Odpadů než jen jeden. Nejčastěji tato Multikomponentní 

briketa obsahuje 3-6 druhů Odpadů. Na počátku všeho je především jemnozrnný Odpad, který je dovezen 

přímo od jeho původce do výrobního zařízení společnosti Progres Ekotech, s.r.o. 

Zde se tento Odpad vhodně v řízeném a přesně stanoveném výrobním postupu promíchá v přesném váhovém 

poměru s dalšími druhy Odpadů (nejedná se tedy o míchání odpadů, které je nezákonné, ale o výrobní proces 

nutný pro dosažení optimálního podílu výrobní směsi). Následně se tato směs více druhů Odpadů vhodně 

doplní o pojiva a aditiva a na výrobní lince se vyrobí Briketa - produkt, výrobek či dokonce certifikovaný 

výrobek. Odpady jsou v Multikomponentní Briketě vhodně kombinovány a doplněny o potřebná pojiva a aditiva, 

tak aby následně mohly plnit úlohu plnohodnotné vsázky při jejich recyklaci v hutích a naplnit tak účel recyklace 

s požadovaným výsledkem. 

Po optimálním dozrání jsou Multikomponentní Brikety odvezeny původci Odpadu, který ji recykluje ve svém 

pecním agregátu. Tímto krokem se celý cyklus uzavře. Z původně problematických jemnozrnných odpadů se 

díky technologii EcolBriq® a briketaci dle patentově chráněného výrobního know-how stane finální produkt, 

který je recyklován u téhož zákazníka, kde původně Odpad vznikl. 

Zásadní přínos (Multikomponentních briket) je, jak je výše uvedeno, v tom, že umožňuje efektivní využití 

jemnozrnných Odpadů, surovin a vedlejších produktů granulometrie 0-5 mm, které jsou nejproblematičtější 

pro hutní procesy výroby. Jedná se navíc o jemnozrnné Odpady mající negativní dopad na životní prostředí, 

například z důvodu vysokého procenta úletu do ovzduší při manipulaci a deponování na skládkách. 

Díky využití technologie EcolBriq® jsou vyrobené Brikety odolné vůči extrémním teplotním či tlakovým 

podmínkám v pecních agregátech. Při manipulaci s Briketami bez vzniku prachových znečišťujících látek, čímž 

je významně pozitivně ovlivňována efektivita recyklace Odpadů. 

Příklad hypotetické brikety EcolBriq® pro recyklaci Odpadů v hutním agregátu: 

název odpadu katalogové č. kusovost 

Kaly z čištění spalin 10 02 13 0-1 mm 

Jiné pevné odpady z čištění 10 02 08 0-1 mm 

Prach a úlet železných kovů 12 01 02 0-1 mm 

Okuje z válcování 10 02 10 0-5 mm 

Piliny a třísky železných kovů 12 01 01 0-5 mm 

Vyzdívky a žáruvzdorné materiály 16 11 04 0-2 mm 

K požadovanému složení briket vyrobených technologií EcolBriq® je nutno dopočítat vhodné pojiva a aditiva 

a směs je po potřebných krocích připravena pro výrobu Briket. Každý z Odpadů, byť v této hypotetické 

briketační směsi, pak má své ryze praktické opodstatnění. Procentuální obsah Odpadů je pak dán jednak 

požadavky odběratele, který určuje i druh pecního agregátu, kde bude briketa použita. Odpady kategorie 10 02 
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13, 10 20 08 a 12 01 02 jsou použity pro recyklaci, jelikož obsahují cca. 50% oxidů železa a zbytek tvoří prvky, 

které mohou být prosazeny a nebudou vadit v hutním agregátu. Odpady 12 01 01 a 12 02 10 slouží jako zdroj 

oxidického a metalického Fe - tyto odpady bez aplikování do Briket nelze jinak efektivně recyklovat, protože 

při přímém prosazení v hutním agregátu tyto bez užitku v hutním agregátu shoří. Odpad 16 11 04 je do Briket 

přidán z důvodu obohacení Brikety o materiály na bázi MgO či Al2O3. 

Díky tomu, že se Odpady pomocí technologie EcolBriq® zakomponují do Briket, lze dosáhnout jejich recyklace 

a využijí se přitom i ty druhy Odpadů, které by jinak byly uloženy na skládku, kde by dále zatěžovaly životní 

prostředí. 

Přitom je třeba vzít na vědomí, že Odpady nezatěžují životní prostředí jen z důvodu skládkování, ale i ve frakci 

0-5 mm je to i problematická manipulace (materiály práší při každým výsypu, nakládce i při samotném 

deponování). Všechny tyto negativní dopady jsou však eliminována Briketou vyrobenou podle technologie 

EcolBriq®. 

Naše společnost Progres Ekotech, s.r.o. připravuje výstavbu nového briketačního závodu v průmyslové zóně 

Karviná-Doly. V rámci přípravy schvalovacího řízení byly do popisu technologie výroby vybrány odpady, které: 

• jsou problematicky recyklovatelné 

• vyskytují se ve frakci 0-5 mm, která je vhodná pro Briketaci 

• jsou zpracovatelné bezodpadově s pomocí technologii EcolBriq® 

• jejich množství v ročním výskytu již zatěžuje životní prostředí 

Navržený seznam odpadů čítající více než 100 katalogových čísel odpadů byl příslušnými útvary Krajského 

úřadu v Ostravě schválen. Obsahově odpovídá podmínkám, které budou původcům odpadu uloženy v novém 

zákoně o odpadech. 

4. NOVÝ ZÁKON O ODPADECH 

Legislativně prošel vnitřním připomínkovým řízením a vstupuje do vnějšího připomínkového řízení. Nová 

legislativa musí být hotova do 5. července 2020, s účinností od r. 2021. Návrh nového zákona sleduje 10 

hlavních priorit, z nichž vybírám: 

• Zlepšení naplňování hierarchie nakládání s odpady v ČR 

• Maximální legislativní podpora zvýšení recyklace odpadů a oběhového hospodářství 

• Legislativní podpora pro další odklon využitelných a recyklovatelných odpadů ze skládek 

• Omezení nelegálního nakládání s odpady 

• Zpřehlednění přechodu odpad/neodpad 

• Posílení ekonomických nástrojů k podpoře recyklace (poplatky za ukládání na skládky) 

Do zákona je zahrnut zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2024 a upravují se ekonomické aspekty 

skládkování, neboť pokud je levné skládkování, pak nefunguje recyklace. Zásadním způsobem zákon posiluje 

kompetence MŽP a ČIŽP. 

Rovněž komentář ministra Brabce ke Zprávě o Životním prostředí za r. 2017 je orientován na nutnost recyklace 

ve smyslu výstupů z tzv. evropského oběhového balíčku, který výrazně mění celoevropské nakládání s 

odpady. Podle evropských cílů bychom měli z celkového výskytu odpadů 10 % ukládat a 65 % recyklovat. To 

platí pro odpad komunální i průmyslový. 
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5. ZÁVĚR 

Shrnutí NEGATIV současného stavu: 

� Jemnozrnné materiály jsou v nezkusověné formě nezpracovatelné v hutních procesech. 

� Koloběh těchto částic v procesech s významnými emisemi do ovzduší v podobě tuhých znečišťujících 

látek (TZL - PM10) má za následek zvýšení prašnosti v regionu. 

� Nezkusověné jemnozrnné materiály bez užitku vyhoří a uniknou do vznosu se spalinami. To pak 

znamená značnou ekonomickou ztrátu za nevhodný nakoupený materiál a navýšení objemu Odpadů. 

Tato skutečnost je dána fyzikálními zákony. 

Shrnutí POZITIV aplikace technologie EcolBriq®: 

� Maximální využití - efektivita recyklace předmětných jemnozrnných Odpadů. 

� Zvýšení výkonnosti-efektivnosti hutních procesů zamezením koloběhu jemnozrnných produktů.  

� Zamezení emisím při manipulaci s jemnozrnnými Odpady. 

� Šetření přírodních zdrojů - řešení v souladu s programy surovinové politiky ČR. 

� Omezení skládkování využitelných odpadů - s cílem ukončení skládkování. 

� Ekonomický přínos oproti klasickým způsobům zpracování. 
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RECYKLACE CO2 Z METALURGICKÝCH PROCESŮ 

1HAŠČIN Jan, 1HORÁK Bohumil, jr., 2HORÁK Bohumil  

1VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky. Tel.: +4207321111, jan.hascin@vsb.cz 

2VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a BMI. Tel.: +4207329339, bohumil.horak@vsb.cz 

Abstrakt 

Uhlík je chemický prvek, který tvoří všechny živé organismy na této planetě. Řadí se mezi biogenní prvky a 

jeho koloběh na planetě je přirozeným procesem. Sloučeniny uhlíku jsou velice důležitá paliva a jejich 

získávání / těžba probíhá různými způsoby. Nejdůležitějšími těženými materiály jsou ropa a uhlí. Tyto 

energetické zdroje slouží jako vysoce koncentrované energie pro rozvoj průmyslu a technologií užívaných 

člověkem. 

V metalurgii je uhlík neoddělitelnou součástí při výrobě surového železa. Ve vysoké peci probíhá spalování 

koksu za vzniku CO2. Takto vyprodukovaný oxid uhličitý nemá další majoritní využití. Tudíž je považován za 

odpad. Oxid uhličitý jako „skleníkový plyn“ se podílí na vzniku klimatických změn probíhajících na Zemi. 

Moderní metalurgie směřuje k hledání alternativ omezujících produkci odpadů a jejich dopad na životní 

prostředí. Alternativu nám dává možnost recyklace odpadů za vzniku produktů s vyšší přidanou hodnotou a 

dlouhodobou využitelností např. využití oxidu uhličitého jako odpadu z metalurgické produkce s vodíkem - 

produktem realizovaným elektrolýzou z „odpadní“ elektrické energie. 

Tým VŠB-TU Ostrava se dlouhodobě zabývá problematikou obnovitelných a alternativních zdrojů energií a 

využití odpadů, i z metalurgické výroby v regionu. Pro výrobu elektrické energie se stále šířeji uplatňují 

obnovitelné a alternativní zdroje energie. Tyto nemají principiálně kontinuální charakter výroby elektrické 

energie. Kvalitativní parametry dodávané elektrické energie kolísají, v síti dochází k přebytku elektrické 

energie, jejíž využití může být problematické. Elektrická energie je v tuto chvíli „odpadem“. Regionální koncept 

využití CO2 jako odpadu z metalurgické výroby a vodíku generovaného z přebytků elektrické energie 

v elektrifikační síti dává činnosti laboratoří VŠB-TUO a týmu další rozměr uplatnění znalostí a zkušeností 

v průmyslu. 

Klíčová slova: Metalurgie, odpady, energetika, energie, zdroje, obnovitelné a alternativní zdroje,  

             ekonomika, nízkouhlíková ekonomika 

1. ÚVOD 

Uhlík je biogenní prvek, lze jej považovat za základní stavební kámen veškerých organických sloučenin na 

Zemi a jeho koloběh v přírodě za přirozený biogeochemický cyklus jeho výměny mezi biosférou, litosférou, 

hydrosférou a atmosférou. Činností člověka je však tento cyklus v posledních tisíciletích narušován. Zvláště v 

posledních stoletích nazývaných jako období „technické revoluce“ a „vědecko-technické revoluce“. Řešením 

by mělo být takové zpracování hmot, aby CO2 minimálně unikal do atmosféry. Jen tak je možno snížit dopad 

na životní prostředí. 

Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Poměřuje množství skleníkových 

plynů, které odpovídají aktivitám či produktům firmy. Souhrn emisí za určitý časový úsek, nejčastěji kalendářní 

rok, označujeme jako uhlíkovou stopu. Tuto v současné době sledují a vykazují tisíce firem v zahraničí, desítky 

firem v ČR. Jejich reporting se stává korporátním standardem podobně jako environmentální systémy řízení 

(EMS) či společenská odpovědnost firem (CSR). Postupy stanovení emisí GHG jsou kodifikovány v normě 
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ČSN ISO 14064 - Skleníkové plyny, ISO 14067 - Uhlíková stopa výrobku, služeb i společnosti a mezinárodním 

standardem je GHG Protocol.  

Obecně využití uhlíkové stopy souvisí s mezinárodními (Kjótský protokol) a od nich odvozenými národními 

a firemními závazky snižovat emise skleníkových plynů (GHG). Snížení uhlíkové stopy podniku přispívá 

k ochraně klimatu a omezení zátěže planety emisemi přispívajícími ke skleníkovému efektu.  

Uhlíkovou stopu firmy využívají jako jeden z klíčových ukazatelů společenské odpovědnosti a environmentální 

udržitelnosti. Pro subjekty zapojené do evropského systému obchodování s emisními povolenkami je 

vykazovaní emisí GHG povinné, pro ostatní firmy dobrovolné. 

Podniky nejčastěji stanovují uhlíkovou stopou v souladu s postupem GHG Protocolu. Ten emise rozděluje do 

3 kategorií podle původu: 

• Scope1 (přímé emise) - aktivity, které spadají pod daný podnik a jsou jím kontrolovány, při kterých jsou 

uvolňovány emise přímo do ovzduší. Jde o přímé emise. Zahrnují například emise z kotlů v podniku, 

automobilů vlastněných podnikem či emise z průmyslových procesů. 

• Scope2 (nepřímé emise z energie) - emise spojené se spotřebou nakupované energie (elektřiny, tepla, 
páry či chlazení), které nevznikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku. Jde o nepřímé 

emise ze zdrojů, které podnik přímo nekontroluje. 

• Scope3 (další nepřímé emise) - emise, které jsou následkem aktivit podniku a které vznikají ze zdrojů 

mimo kontrolu či vlastnictví podniku, ale nejsou klasifikovány jako emise dle bodu 2. Příkladem jsou 

služební cesty dopravními prostředky, které podnik přímo nevlastní ani nekontroluje (např. letadlem), 

ukládání odpadů na skládku či nákup materiálu a paliv. 

Reportování emisí v rámci Scope1 a Scope2 je povinné, Scope3 dobrovolné. Výsledná uhlíková stopa se 

nejčastěji stavuje v tunách ekvivalentních emisí oxidu uhličitého (CO2 ekv.). 

 

Obr. 1 Grafické znázornění kumulace pro reportování generovaného CO2 v rámci Scope 1-3 [6] 

2. METALURGICKÝ PROCES 

Ocel je na Zemi, před cementem, hromadně vyráběnou komoditou. Každoročně se vyrobí 750mil.t oceli při 

energetické náročnosti cca 20 - 100M J/kg. V metalurgii železa je uhlík neoddělitelnou součástí při výrobě 
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surového železa ve vysoké peci a ocelářských pecích spalováním koksu, přímou a nepřímou redukcí oxidů 

železa koksem nebo oxidem uhelnatým (Obr. 2). 

 
Obr. 2 Grafické znázornění metalurgického procesu výroby železa a oceli [4] 

Identifikované zdroje spalin v metalurgickém a souvisejících procesech: 

• Ocelárna - konvertorový (tandemový) plyn, spaliny z předehřevu, spaliny minihuť 

• Vysoké pece - vysokopecní plyn, spaliny z ohřívačů větru  

• Aglomerace - spaliny ze spékání aglomerátu (spékaní koks + ruda +vápenec) 

3. ODPAD SUROVINOU 

Odpad je z pohledu práva přesně definován zákony. Je považován za movitou věc, které se člověk zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Stávající odpad je dnes často cennou surovinou pro další 

zpracovatele. Minulá desetiletí by bylo možno nazvat obdobím hledání alternativ směřujících k trendu dalšího 

budoucího udržitelného vývoje společnosti. Moderní metalurgie se neobejde bez vývoje a zavádění 

alternativních technologií a neobejde se ani bez technologií omezujících její dopad na životní prostředí. 

Projekt sequestrace / recyklace CO2 z průmyslových metalurgických procesů je motivována několika aspekty. 

Uhlík v podobě koksu ve vsázce vysoké pece má pro výrobu železa řadu dosud nenahraditelných vlastností. 

Vzniká tak odpadní CO2, který by byl jednou ze vstupních surovin procesu recyklace. Do tohoto procesu 

vstupuje současně vodík H2. Vodík se stává strategickou surovinou. Je nosičem energie. Na Zemi se však 

nevyskytuje volně. Jen vázaný ve sloučeninách. Jako prvek má mnoho specifických fyzikálních a chemických 
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vlastností, které technikům významně omezují technologičnost jeho využití. Především ve vztahu k výbuchové 

bezpečnosti.  

Pro zamýšlený proces je nutno vodík vyrábět. V České republice se vodík vyrábí na několika místech. 96% 

vodíku je však vyráběno z neobnovitelných zdrojů energií. Futuristická myšlenka Evropské unie o vodíkové 

společnosti neměla dosud zcela reálné „obrysy“. Změna však nastala v posledních letech v souvislosti s 

hromadným uváděním obnovitelných a alternativních zdrojů energií do provozu (minulých letech především v 

Německu a Dánsku).  

V rozvodné elektrifikační síti tak mohou vznikat místně i globálně stavy jejího přesycení. Elektrifikační síť, 

oproti plynofikační síti nemá vlastnost jisté akumulace energie, a tak přebytek elektrické energie v elektrifikační 

síti snižuje její okamžitou kvalitu. Zachycení těchto stavů a řízené zatížení umožní v budoucnu regulaci kvality 

elektrické energie a využití přebytků elektrické energie pro výrobu např.vodíku.  

Kvalita elektrické energie je zakotvena normou ČSN EN 50160 a vyhláškou ERÚ č.306/2001. Uvádí, že každý 

odběratel elektrické energie má právo odebírat elektrickou energii o jasně definované kvalitě. Mezi 

garantované parametry elektrické energie v síti ČR patří např. definovaná amplituda napětí, frekvence, 
sinusový průběh napětí a symetrie mezi jednotlivými fázemi v třífázové soustavě. Snahou výrobců a 

distributorů elektrické energie proto musí být udržovat tyto parametry na požadované úrovni.  

4. CARBON RECYCLING INTERNATIONAL 

Společnost Carbon Recycling International (CRI) je světovým lídrem v technologii výroby metanolu. Vyrábí 

obnovitelný metanol z oxidu uhličitého (geotermálně), vodíku a elektřiny (větrná, hydro energie) pro použití v 

palivech a chemikáliích (Obr. 3). Podílí se na vývoji recyklačních technologií a energetice. Pracuje s partnery 

(Island, Čína, Švédsko a Nizozemí) ve výrobním a energetickém průmyslu na transformačních projektech, 

zvyšujících efektivitu výroby a vytvářejících z odpadních toků produkty s významnou přidanou hodnotou. 

Řešení CRI jsou šetrná k životnímu prostředí a nemají vliv na potravinový řetězec ani na využití půdy. 

 

Obr. 3 Ideový diagram procesu recyklace CO2 realizovaný CRI v podobě pilotní technologie jako návazný 

prvek geotermální elektrárny / teplárny Svartsengi na Islandu [5] 
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V roce 2016 se tým v průběhu jednání na KIT (Keilir Institut of Technology) v Keflavíku seznámil  

s problematikou řešenou CRI na Islandu. Byly postulovány myšlenky obdobného využití odpadů 

z metalurgických procesů v moravsko-slezském regionu. V roce 2018 výzkumný tým VŠB-TU navázal cílenou 

spolupráci se společností CRI na projektu recyklace CO2 z metalurgických procesů. Byl prezentován 

dlouhodobý záměr a realizována návštěva pilotní technologie využívající provozních vstupů z geotermální 

elektrárny / teplárny Svartsengi (poblíž „Modré laguny“) na poloostrově Reykjannes.  

Technologie Svartsengi majoritně vyrábí teplo a elektrickou energii pro hlavní město Islandu Reykjavík. Voda 

je soustavou vrtů pumpována do podloží a v hloubce okolo 3000 m se nahřívá na teploty okolo 300 ºC. Spolu 

s párou z magmatického procesu odchází i CO2. Toto je zachytáváno a spolu s vodíkem syntetizováno do 

podoby metanolu a vyšších uhlovodíků. Vodík je při tom vyráběn z přebytků elektrické energie provozu 

elektrárny.  

Významným atributem představené pilotní technologie je její modularita a přímá využitelnost pro stávající 

metalurgické provozy.  

 

Obr. 4 Pohled na pilotní technologii CRI (v pozadí geotermální teplárna / elektrárna Svartsengi), návštěva 

technologie společnosti CRI týmem VŠB-TUO na Islandu v srpnu 2018. 
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ZÁVĚR 

Článek shrnuje přípravnou, rešeršní a konzultační práci týmu za poslední období. Návštěva pracovišť 

kooperující university na Islandě v roce 2018 byla motivací pro posunutí aktivit a změnu původní výsadní 

orientace týmu z oblasti měření a řízení obnovitelných a alternativních zdrojů energií do problematiky 

nakládání s odpady a využití globální charakteristiky funkce obnovitelných a alternativních zdrojů energií pro 

vlastní region. Záměr recyklace CO2 z metalurgických procesů asociuje řadu v současnosti proklamovaných 

směrů: 

• Využití odpadů z metalurgického procesu 

• Využití přebytků energií v elektrifikační síti 

• Zlepšení energetického obsahu syntézního plynu pro metalurgický proces 

• Akumulace elektrické energie s mezi produkcí vodíku 

• Vytvoření těsně souvisejících vedlejších produktů s přidanou hodnotou (technické plyny s vysokou 

čistotou, chemicky čisté uhlovodíkové deriváty, tankování dopravních prostředků CNG, LNG, H2) 

• Motivace dalších pracovišť Vysoké školy pro spolupráci a další výzkum v oblasti zpracování odpadů z 

metalurgického procesu 

• Zvýšení zaměstnanosti 

• Aktivní zapojení do Evropských projektů snížení emisí v dopravě, smart cities, vodíkové společnosti, 

nízkouhlíkové ekonomiky a dalších. 

PODĚKOVÁNÍ 

Realizace a prezentace přípravných aktivit záměru recyklace CO2 z metalurgických procesů byla podpořena 

projektem INTERREG CZ-PL „Prakticky a badatelsky orientovaný program vzdělávání odborného personálu 

rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství na polsko-českém pomezí“ a projektem Studentské grantové soutěže 

FEI VŠB-TUO „Řízení technologických soustav s OAZE 2018“ SP2018/183. 
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VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI VÝROBĚ LITINY A OCELI 

PYTLOUN Martin  

Miroslav Karas - DESTRO, Sýkořice 216, 270 24, Zbečno, ČR 

Abstrakt 

Využití druhotných surovin je silným nástrojem, jak zvýšit efektivnost chodu výrobní společnosti bez většího 

rizika. Často se však spojuje pouze s pojmem odpadu a zapomíná se, že jde o systém spojených nádob, kdy 

protistranou je systém známý jako oběhová politika mající dopad/vliv na prvovýrobu z čistých, resp. nově 

vytěžených nerostných surovin. Zpracovaný článek se tak zabývá tímto spojením Proces recyklace odpadů 

není nikterak nová nebo složitá záležitost. Je však důležité upozornit na několik bodů, které mohou proces 

recyklace zbrzdit nebo jej zcela zavrhnout. Úkolem zpracovaného článku je tak bližší pohled na tato úzká místa 

a uvedení benefitů, které může recyklace odpadu přinést a na které se často zapomíná.  

Klíčová slova: Recyklace odpadu - zpracování odpadu na materiál za účelem jeho následného využití,  

             skládka - skládka odpadů 

1. ÚVOD 

Pomalu, ale jistě se blíží období, kdy přestaneme hodnotit proces recyklace odpadu jako jakousi paralelu 

k možnosti odpad skládkovat a naopak se nám bude brzy jevit skládkování odpadu jako nemoderní a zastaralá 

technologie, která nám navíc nic nepřináší. Málokdo ale hledá způsoby recyklace odpadů z průmyslové výroby 

a ještě méně lidí hledá možnosti jejich využití. Jaká je tedy realita a možnosti v oblasti zpracování litiny a oceli 

v ČR?  

2. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

2.1. Statistiky za rok 2017 

Dle údajů Ministerstva životního prostředí bylo v roce 2017 celkem vyprodukováno 34,5 mil. tun odpadu. 

Z tohoto množství bylo následně využito 29 mil. tun (84%) a na skládce skončilo 3,4 mil. tun (10%). 

Pokud bychom měli těmto údajům věřit, nesmíme se divit, že většinu lidí a potažmo i většinu výrobních 

společností v ČR požadavek EU na zvýšení míry recyklace odpadu nechává chladným. Stejně tak s nikým 

nepohne ani termín 1.1.2024, kdy bude zakázáno ukládání směsných komunálních odpadů a recyklovatelných 

a využitelných odpadů na skládky. 

Na druhé straně tu však máme také údaje Českého statistického úřadu, které říkají, že v roce 2017 bylo 

vyprodukováno celkem 35,1 mil. tun odpadu. Z tohoto množství bylo následně využito 13,5 mil. tun (38%) a 

na skládce skončilo 3,5 mil. tun (10%). 

Po prvním přečtení obou statistik nás ihned musí překvapit rozdíl v množství využitých odpadů, který činí 15,5 

mil. tun. Jak je možné, že dva úřady mají tak rozdílné údaje o nakládání s odpady, resp. o využití odpadů? A 

který údaj je tedy správný? Zde si každý může vybrat dle vlastní úvahy, ale z mého pohledu to vidím ještě 

malinko jinak. Za poslední 2 roky jsem měl možnost navštívit přes 30 různých společností zabývajících se 

zpracováním litiny a oceli a 90% všech odpadů, které tyto provozy vyprodukovaly, skončilo na skládce. V této 

návaznosti pak také chápu urputnou obranu společností provozující skládky odpadů, aby se požadavky EU 

do české legislativy transponovaly co možná nejpozději a pokud možno, aby si ČR vymohla také výjimky ze 

stanovených cílů recyklace. 
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2.2. Konkrétní příklady 

Pro ilustraci o současném stavu uvedu pár zajímavých příkladů, jaké odpady končí na skládce: 

1. Kovové úkapy 

 

2. Magnezitová vyzdívka 

 

3. Odpad z tryskání 

 

U kovových úkapů a odpadů z tryskání s obsahem ocelových broků je jejich využití po jejich přečištění 

poměrně jednoznačné. U magnezitové vyzdívky se využití již trochu složitější, ale s ohledem na klasifikaci 

magnezitu jako tzv. superstrategické nerostné komodity EU, je její uložení na skládku stejně nerozumné jako 

u kovových nebo kov obsahujících odpadů. 

2.3. Změna strategie odpadového hospodářství 

Jak již bylo řečeno, v současné době se připravují zásadní změny v celkové strategii odpadového 

hospodářství, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě. Červenou nití těchto změn bude zavedení tzv. oběhového 

hospodářství. Skládkování průmyslových odpadů, jako jsou např. odpadní písky, strusky nebo vyzdívky není 

prozatím nikde explicitně zakázáno, nicméně určitě bude do budoucna docházet ke zvyšování poplatků za 

jejich ukládání. Návrh Ministerstva životního prostředí z roku 2016 počítá s cenou za skládkování tzv. 
zbytkových odpadů v roce 2023 ve výši 1000 Kč/t. Tímto navýšením má dojít k odezvě na straně původců 

odpadů, kteří v potřebě hledání úsporných opatření najdou cestu k recyklaci, která tímto poplatkem zatížena 

nebude. 

2.4. Dopady změny strategie odpadového hospodářství 

Jaké dopady bude mít zavedení oběhového hospodářství v oblasti zpracování litiny, a oceli si můžeme ukázat 

na vybraném příkladu žárovzdorných vyzdívek. 

Dnes 

Dnes je úvaha o odpadu velice omezená a dá se říci, že začíná vznikem odpadu a končí jeho recyklací nebo 

uložením na skládku. Rozhodujícím faktorem je přitom pouze cena za danou službu. Nic předtím a nic potom 

neřešíme.  

V případě žárovzdorných vyzdívek osloví původce odpadu recyklační zařízení a skládku odpadů a požádá je 

o nabídku za zpracování/odstranění odpadu. Následně dostane původce odpadu cenové podmínky a 

rozhodne se pro tu levnější variantu. Tím jeho úvaha a povinnosti končí. 

Zítra 

Slovo „zítra“ používám záměrně, neboť odkládáním nevyhnutelného se nám čas na přizpůsobení zkracuje, a 

pokud se nechceme přizpůsobit dnes, zítra již může být pozdě. Nová strategie má přenést úvahu o odpadu o 

jeden a možná i více kroků dopředu, tj. do doby, kdy výrobek, ze kterého odpad vznikne, teprve nakupujeme.  

V případě žárovzdorných vyzdívek by to tedy mohlo vypadat tak, že „slévárna“ osloví výrobce žárovzdorné 

vyzdívky s žádostí o jejich nabídku. Kromě dnes hledaných parametrů kvality a ceny však přibyde další 

parametr a tím bude dopad na životní prostředí. Pro jednoduchost si tento parametr můžeme ještě pojmenovat 

„recyklovatelnost“. Jestliže tedy dostane „slévárna“ několik sobě velice podobných nabídek v parametrech 
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kvality a ceny žárovzdorných vyzdívek, rozhodne se ve finále pro tu nabídku, která bude definovat jejich 

výrobek jako výrobek s minimálním dopadem na životní prostředí, resp., že je výrobek následně 

recyklovatelný. S ohledem na zvyšující se náklady na skládku, tak nebude rozhodování o výběru finální 

nabídky v zaníceném zájmu „slévárny“ o ochranu životního prostředí, ale jednoduše v její ekonomické 

výhodnosti, kterou jí následná recyklace vybourané žárovzdorné vyzdívky přinese. Tímto celkový dopad 

oběhové politiky ale nekončí. Oběhová politika se netýká pouze samotných uživatelů výrobků, ale zasahuje 

také do samotného procesu výroby výrobků. Z pohledu výrobce žárovzdorné vyzdívky bude tento postup 

„slévárny“ znamenat nutnost přizpůsobit výrobu požadavkům zákazníka. Aby se výrobce žárovzdorných 

výrobků stal nebo byl konkurenceschopným, bude muset uvažovat nad otázkou, zda stále vyrábět z čistých 

(nově vytěžených) nebo druhotných surovin nebo zda vůbec vyrábět nerecyklovatelné výrobky. Znovuvyužitím 

druhotné suroviny se tak pomyslný kruh oběhové politiky uzavře a naplní se její požadované cíle již od začátku 

celého procesu těžby nerostných surovin. 

2.5. Možnosti recyklace 

Je ČR vůbec na oběhovou politiku nebo zvýšení zájmu původců odpadů o recyklaci připravena? Abych si 
dokázal na tuto otázku odpovědět, udělal jsem si opět malý výlet do statistik MŽP, resp. jím vedeného 

informačního systému na adrese https://isoh.mzp.cz/ 

Vybraná zařízení v ČR 
Všechny odpady 

(všechna zařízení) 

Vybrané odpady 

Všechna zařízení Stacionární zařízení 

Skládka 180 142 142 

Drtící linka 622 106 66 

Rekultivace/terénní úpravy 396 72 72 

Třídící linka 680 174 148 

Celkem 1878 494 428 

Na první pohled je vidět, že poměr „recyklačních“ zařízení a skládek jednoznačně hovoří ve prospěch 

recyklace. Pokud však začneme filtrovat pro nás podstatné informace, zjistíme, že po výběru několika odpadů 

z provozu zpracování oceli a litiny (10 09 06 nebo 10 09 08; 10 02 01 nebo 10 09 03; 16 11 04 nebo 16 11 06) 

a odfiltrování mobilních zařízení, to již tak veselé není.  

Z celkového poměru 180 skládek na 1698 zařízením jakéhosi recyklačního druhu se u vybraných odpadů 
dostáváme z původního poměru 1:9,5 na poměr 1:2 (142 skládek : 286 stacionárních „recyklačních“ zařízení). 

Z těchto „recyklačních“ zařízení bychom poté mohli ještě odebrat například ne zcela zohledněné údaje, jako 

jsou rekultivační či terénní úpravy spojené s technologickým zabezpečením skládek. 

A aby těch zajímavých čísel nebylo málo, zkusme si to vztáhnout na počet provozů na zpracování litiny a oceli 

v ČR. Dle databáze Ministerstva financí na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ je v ČR 1.221 aktivních (ne v 

likvidaci) subjektů s registrací v oblasti výrobků odlitků z litiny, oceli a neželezných kovů. Pokud bychom 

odfiltrovali subjekty typu živnostník, můžeme říci, že v ČR je cca 500 větších zpracovatelů železných a 

neželezných kovů. To znamená, že v absolutních číslech připadá na jeden provoz 0,5 zařízení recyklačního 

typu.  

3. VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN  

Obecně lze říci, že recyklovat lze 80 až 90 % všech odpadů ze zpracování litiny a oceli. Jsou to například 

odpadní strusky, písky, vyzdívky, ale také odpady z tryskání, smetky z pracoviště, odpady z obrábění, úkapy 

z pálení, šoupátkové desky, monoblokové zátkové tyče, atd. 
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3.1. Využití kovových odpadů v praxi 

Ze všech odpadů, které se dostanou na recyklační zařízení je možné buď po mechanické úpravě, nebo i bez 

mechanické úpravy vytřídit kovové materiály pomocí různých typů magnetických separátorů. Kovové materiály 

lze následně zpětně využít jako doplněk kovové vsázky. Konečným zpracovatelem tak podle jednotlivých frakcí 

může být zařízení typu aglomerace, indukční pec, kupolová pec, elektrická oblouková pec či vysoká pec. 

Nejméně přínosnou bývá prachová frakce v rozmezí 0 až 5 mm. Její využitelnost lze však mnohonásobně 

zvýšit pomocí lisování, kdy se vyrobí briketa s vhodnými vlastnostmi pro zamýšlený typ pece. 

3.2. Využití žárovzdorných odpadů v praxi 

Možnost využití žárovzdorných odpadů je v první řadě závislé na jejich chemickém složení. Z tohoto pohledu 

lze rozdělit žárovzdorné odpady na 2 kategorie: 

 1. na bázi MgO 

 2. na bázi Al2O3 

V druhé řadě je nutné určit místo, kam se bude druhotný materiál aplikovat. Podle frakce vyrobeného materiálu 

lze uplatnění najít jako: 

 1. struskotvorná přísada 

 2. žárovzdorná vyzdívka 

 3. žárovzdorná vysprávková hmota 

 4. surovina pro výrobu žárovzdorných výrobků 

V neposlední řadě je stejně jako v případě kovů u frakce 0-5 mm možnost zvýšit jejich využitelnost formou 

lisování do pelet. Tyto pak lze automaticky dávkovat pomocí dávkovacího stroje jako struskotvorné činidlo. 

3.3. Přínosy 

Každou společnost vždy na prvním místě zajímá, co jim případné změny, které budou muset ať už ve větším 

či menším rozsahu realizovat přinesou. Pokud se podaří najít cestu k zahájení systému recyklace odpadů, 

mohou být přínosy dvojího charakteru. Prvním z nich je přínos ve smyslu možné úspory za zpracování odpadu 

oproti skládkování. 

 

Obr. 1 - Porovnání nákladovosti recyklace a skládkování odpadů 



  4. 4. - 5. 4. 2019, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

46 

Na Obr. 1 jsou 3 sloupce, přičemž každý ilustruje jiný druh odpadu. Modrá část sloupce vyznačuje náklady na 

recyklaci odpadů oproti skládce. Zelená část sloupce pak vyznačuje vzniklou úsporu recyklace oproti 

skládkování.  

• V prvním sloupci jsou porovnány náklady na skládkování a recyklaci šamotových vyzdívek. V tomto 

případě dosáhly recyklující společnosti oproti skládce úspory ve výši 15%.   

• V druhém sloupci jsou porovnány náklady na skládkování a recyklaci strusky vzduchem chlazené. Zde 
bylo rozhodnutí odpady recyklovat a neskládkovat výhodnější také o 33%. 

• V posledním sloupci jsou porovnány náklady na skládkování a recyklaci odpadních písků. Zde byla 

recyklace levnější o 26 %. 

Aby to však nebylo pouze o procentech, doplníme, že uvedené porovnání vychází z informací od 3 

recyklujících společností a jejich úspora činila oproti skládce v roce 2017 cca 2,4 mil. Kč. Největší část úspory 

přitom tvořila recyklace strusky ve výši cca 2,1 mil. Kč. 

Druhým přínosem je možná úspora za nákup surovin. 

 

Obr. 2 - Porovnání nákladovosti nákupu nových/čistých surovin a recyklátů 

Na Obr. 2 jsou 2 sloupce, přičemž jeden představuje rozdíl nákladů při nákupu vsázkového Fe materiálu a 

druhý rozdíl nákladů při nákupu žárovzdorných surovin na bázi MgO. Modrá část sloupce vyznačuje náklady 

na nákup recyklovaného materiálu. Zelená část sloupce pak vyznačuje vzniklou úsporu při nákupu recyklátu 

oproti novému materiálu. 

• V prvním sloupci jsou porovnány náklady na nákup železného šrotu a vytřízených kusů železa 

z recyklovaných odpadů, např. ze strusky. Zde může být nákup vytřízeného železa o polovinu levnější 

než nákup železného šrotu. 

• V druhém sloupci jsou porovnány náklady na nákup nových vyzdívkových materiálů a žárovzdorných 

recyklátů. V tomto případě dosáhly společnosti, které nakupují recyklované materiály úspory ve výši 

23%. 

Uvedené porovnání žárovzdorných materiálů vychází z informací od 2 recyklujících společností a jejich úspora 

činila oproti nákupu nových materiálů v roce 2017 cca 0,6 mil. Kč.  
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4. ZÁVĚR 

Nastavení systému recyklace odpadu se dá přirovnat k nastavení systému oběhové politiky. Již dnes jsou 

některé mezinárodní obchody postaveny na kritériu hodnocení dopadu výrobku na životní prostředí, a jestliže 

chceme být na tomto trhu úspěšní, musíme se dívat dále než několik měsíců dopředu. Využívání druhotných 

surovin není otázkou několika dalších let, ale dneška. Jejich zapracování do systému odpadového 

hospodářství nebo do výroby nových produktů může přinést nejen úspory na straně nákupu, ale také 

konkurenceschopnost na českých i světových trzích.   
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PŘÍPRAVA, METALOGRAFIE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI LAMINÁRNÍCH KOMPOZITNÍCH 
OCELÍ PŘIPRAVENÝCH VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA 

1RŮŽIČKA Jan, 1HAŠČIN Jan, 1HORÁK Bohumil jr., 2KUBINA Tomáš 

1VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky. Tel.: +420728866409,  

ruz0048@vsb.cz 

2COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, 334 41 Dobřany,  

tomas.kubina@comtesfht.cz 

Abstrakt 

Je popsána příprava laminárních ocelových kompozitů, které byly válcovány za tepla. Kompozitní sendviče 

byly připraveny z martenzitické nástrojové korozivzdorné oceli s příměsí vanadu a standartní austenitické oceli 

AISI 304. Pakety kompozitů byly kombinovány ze stejného počtu obou ocelí a ten byl vždy sudý. Celkový 

počet vrstev se pohyboval od 8 až po zhruba 960 vrstev. 

Hlavním důvodem používání takovýchto kompozitních ocelí je teoretické zlepšení mechanických vlastností. 

Jedná se o spojení křehké a pevné oceli s ocelí tvárnou, která ale nemá tak dobré vlastnosti z hlediska 

pevnosti. Kompozitní oceli mohou být podle určitých historických pramenů nazývané damaškové oceli, po 

případě je možno použít označení PW, tedy pattern welded, tedy „svařované se vzorem“ nebo se též užívá 

termín „mosaikový damašek“. Jednoduše řečeno, se jedná spíše o postup, který vytváří vzor na povrchu, díky 

němuž je možno zvýšit cenu.  Zde je popsána technologie a experiment především za účelem zlepšení 

celkových mechanických vlastností celého kompozitu. Následně je nutno nastínit problematiku přílišného 

množství vrstev, tedy kolik vrstev je ku prospěchu věci a od kolika vrstev už dochází k homogenizaci 

jednotlivých vrstev. Po celou dobu tváření dochází k difúzi na rozhraní vrstev a ty si tak předávají legury. 

Dochází tak k určitému směšování a výsledkem pak může být i zcela homogenní materiál.  

Klíčová slova: Kompozitní ocelové plechy, mechanické vlastnosti, válcování, metalografie, mikrostruktura,  

              svařování válcováním, kovářské svařování, svařování tlakem 

1. ÚVOD 

Hlavním důvodem používání takovýchto kompozitních ocelí je teoretické zlepšení mechanických vlastností. 

Jedná se o spojení křehké a pevné oceli s ocelí tvárnou, která ale nemá tak dobré vlastnosti z hlediska 

pevnosti. 

Kompozitní oceli mohou být podle určitých historických nálezů nazývané damaškové oceli, po případě je 

možno použít označení PW, tedy „pattern welded“, tedy „svařované se vzorem“. Jednoduše řečeno, se jedná 

spíše o postup, který vytváří vzor na povrchu, díky němuž je možno zvýšit cenu. A v této práci se budu snažit 

zjistit, jestli takovéto metody skládání ocelí mají i nějaké technologické výhody. 

V první části práce budou uvedeny informace potřebné pro seznámení se s problematikou a její teoretický 

rozbor. Práce se bude zabývat způsoby spojování kovových a ocelových materiálů, důvody vzniku 

kompozitních ocelí a jejich využití. V další části poté bude uveden návrh samotného experimentu a případné 

problematiky jeho provedení. Stejně jako samotná příprava experimentu, jako válcovací strategie a rozbor 

nejvhodnějšího možného postupu. Bude uvedeno samotné provedení experimentu ve firmě COMTES FHT 

a.s. v Dobřanech. Seznámení se s prostředím a vybavením válcovny. V předposlední části budou shrnuty 
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výsledky a diskuze o nich. Výsledky jak z metalografických, tak i ze zkoušek mechanických. V závěru budou 

uvedeny konečné myšlenky a úspěšnost experimentu. 

2. TEORIE 

Vysoko pevnostní oceli jsou v dnešní době určeny zejména pro automobilový průmysl. Dále jsou bádané v 

odvětvích, kde je důležitá vysoká pevnost a odolnost, ale přesto nízká hmotnost, která zajišťuje snížení 

spotřeby paliva. Je nutné se ohlédnout na problematiku poptávky a nároků na životní prostředí, kde je potřeba 

dosáhnout určité rovnováhy, tedy aby nároky trhu nedevastovaly životní prostředí. Navíc vysokopevnostní 

materiály jsou v rozporu s materiály, jež jsou dobře kujné a tvárné. Jako dobré řešení tohoto problému se jeví 

použití kompozitních, vícevrstvých materiálů. Díky kompozici tvárné oceli a martenzitické pevné oceli byly 

vytvořeny materiály s vysokou pevností, až 1200 MPa, a s vysokou tažností, až 20%. Pozdější výzkumy 

odhalily, ţe u zakaleného materiálu bylo dosaženo zvýšení možné tažnosti z 6 na 50%. A to díky vícevrstvé 

oceli z martenzitické a austenitické oceli.  

Pokud chceme vytvořit kompozitní ocelový materiál, potřebujeme minimálně dvě různé oceli, aby vytvořily 

požadovaný výsledek. Musíme se rozhodnout, čeho vlastně chceme pomocí kompozitů dosáhnout. Je rozdíl, 

když kombinujeme dvě různé oceli, jen proto, aby po naleptání vytvořily hezký vzor, nebo pokud nám jde o 

zlepšení technologických vlastností. Pro příklad: Můžeme použít dva druhy oceli s jiným obsahem uhlíku a 

jinými legurami, tak aby po naleptání měly odlišné odstíny. Tedy vytvoříme něco, u čeho nám jde více - méně 

pouze o vzhled. Pro tuto metodu je použití niklem legované oceli ta vhodná cesta, v kombinaci s obyčejnou 

nelegovanou ocelí vytváří výrazně odlišné odstíny, kde niklová ocel je zářivě stříbrná a ocel obyčejná tmavě 

šedá. Druhá možnost by byla použít měkký a houževnatý materiál na plášť a tvrdý a odolný materiál na ostří 

tak, aby bylo možno vytvořit nůž s dobrými jak řeznými tak i mechanickými vlastnostmi. 

Pokud se máme bavit o možnosti vysokého protváření materiálu, tedy vytvoření super jemného zrna, je otázka 

kompozitních ocelí také na místě. Tímto způsobem jsme schopni jeden stejný kus oceli protvářet několikrát po 

sobě, nikoliv skončit, když už je materiál tak tenký, že se dále nedá zpracovávat. V podstatě chceme vytvořit 

velké množství tenkých vrstev, které však můžeme dále tvářet a vkládat do nich deformaci, a tak zlepšovat 

jejich vlastnosti a tedy zlepšovat vlastnosti daného výrobku. Podobná metoda se například používá při výrobě 

lístkového zlata. Mezi pláty zlata se nejdříve vloží kůže a protváří se. Poté se mezi ztenčené plátky zlata vloží 

papír, a takto se opakovaně protváří. Pokud by se měly plátky zlata ztenčovat postupně z jednoho kusu, byl 

by to proces velice náročný proces. 

2.1. Příprava kompozitních ocelí 

Samotné spojování materiálů je kapitola sama o sobě, ale i tak je nutné ji zmínit. Existuje několikero různých 

způsobů spojování materiálů, spojování kompozitů. Toto spojování se dá kategorizovat do několika skupin: 

Adhezní spojování, tavné spojování, reakční spojování, difusní svařování, deformační spojování. Poslední 

případ je pro problematiku této práce nejdůležitější. Vždy se jedná o to, jestli samotné dva materiály spojujeme 

jejich vlastními schopnostmi, například kovářským svařováním, nebo pokud použijeme ke spojení jiné medium, 

tj. adhezním spojováním. 

2.1.1. Tlakové svařování za pomoci válcování 

Paket tvoří dvě různé oceli, které jsou předehřáty na tvářecí teplotu. Paket je poté proválcován na danou 

tloušťku několika úběry, kde první úběr musí být nastaven tak, aby deformace byla dostatečně velká na 

samotné svaření materiálů, minimálně 20%, několika dalšími úběry se poté doválcuje na požadovanou 

tloušťku. Samozřejmě můžeme provést pouze jeden úběr za účelem samotného svaření. 
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3. EXPERIMENT 

3.1. Vstupní materiál 

K přípravě funkční kompozitní oceli je potřeba použití dvou různých ocelí s jinými plastickými vlastnostmi. 

Jedná se o kombinaci nerezových ocelí. Jako měkká tvárná austenitická složka zde figuruje ocel AISI304 a 

jako pevná křehká martenzitická fáze je použita ocel N690. Chemické složení obou ocelí je uvedeno v 

následující tab. 1. 

Tab. 1 Chemické složení N690 a AISI304 

 

3.2. Příprava paketů 

Vstupní plechy byly nařezány na desky o velikosti 7(nebo 6) x 150 x 4500 mm. Je nutné, aby desky měly co 

nejstejnější rozměry, aby mohly být v dalším kroku dobře svařeny. Rozměry dalších paketů budou záležet na 

délce předchozího vyválcovaného paketu. Díky šíření, které nemusíme zcela ovlivnit, je možné, že se délky 

pásů budou lišit podle toho o jaký paket se jedná. 

Samotný povrch svařovaných ploch musí být zákonitě velice dobře očištěn od nečistot. Zde zahrnujeme nejen 

manuální čistění benzínem nebo jiné odmaštění povrchu, ale hlavně obroušení jakékoli povrchové oxidace. 

Dále je pro dokonalý svar nutný co nejvíce rovný povrch, tedy svařované pláty by měly být co nejlépe 

vyrovnány tak, aby se dotýkaly celou svou plochou. Abychom znemožnili přístupu nečistot z okolí a případnou 

oxidaci mezi vrstvami při ohřevu je nutné celý polotovar, balík plátů, ovařit po celém obvodu. Tento proces 

také napomůže dobrému svaření, kdy vrstvy nebudou nijak "utíkat" do stran, stejně jako napomůže tomu, aby 

se hrany po vyválcování netřepily, nedrolily a netrhaly samotným válcovacím procesem. 

Zde si dovolím přidat zajímavý historický prvek: PW oceli ba dokonce i železa jsou známou částí historického 

zpracování, než se začala používat ocel bylo používáno železo s vysokým obsahem fosforu. K otázce 

zmíněných železných polotovarů: Občas na nálezech lze vidět, že byl použit jen jeden druh materiálu, a navíc 

že nebyl očištěn od povrchové oxidace. Důvody mohou být různé, ale většinou proto, že technologie tehdy 

nebyly tak vyspělé a většinou by opracování a obroušení zapříčinilo velký úbytek materiálu na chtěném 

nástroji. Zoxidovaný polotovar se poté překládal. Daný nástroj měl poté po vybroušení, a případném naleptání, 

viditelnou kresbu na povrchu, která byla právě tvořena okujemi a čistým kovem. Takovýto materiál ovšem 

neměl žádné zázračné mechanické vlastnosti, je dokonce možné, že samotné vrstvy byly spojeny pouze 

roztavenými okujemi, což mohlo vést k rychlému zlomení nebo poškození nástroje. 
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3.3. Válcovací proces 

Každý paket musel být vyválcován na konečnou výšku čtyř milimetrů. Bylo nutné pro dobré svaření, aby byl 

první úběr minimálně 20 % aţ 35 %. Válcovací teplota byla 1150 °C. Nejspíše by bylo vhodné použití vyšší 

teploty, ale pec se kterou jsem pracoval jiţ nebyla schopná dosáhnout vyšších teplot než-li zmíněných 1150 °C. 

Po každém provedeném cyklu válcování byly výsledné pásy ponechány na vzduchu, aby vychladly. V 

následující tab. 2 je návrh válcovacího procesu u jednotlivých paketů: 

Tab. 2 Kde h je výška, l je délka, b je šířka, pp použité pakety, nv množství vrstev a np je počet průchodů 

 

3.4. Metalografie 

3.4.1. D8 

Vzorek D8 obsahoval dohromady osm vrstev. Přibližná tloušťka jedné vrstvy byla okolo 550 µm. Vzorek  

je po naleptání. Tmavší vrstva odpovídá více uhlíkové oceli N690 a světlejší vrstva poté oceli AISI304. Na obr. 
1b můžeme vidět, že se vrstvy dokonale svařily. Na obrázku je patrný samotný svar, zde můžeme vidět karbid 

na hranici svaru stejně jako vrstvu měkkého materiálu, která je ovlivněná difusí uhlíku z tvrdší vrstvy. Je též 

patrné velké množství malých karbadický zrn uvnitř tmavší uhlíkové oceli, můžeme také pozorovat nepříliš 

výrazné jehlice v oceli N690, které můžou značit bainitickou strukturu. 

3.4.2. D16 

D16 obsahoval vrstvy o tloušťce přibližně 300 µm. Na obr. 1b můžeme vidět výrazný svar, tedy výskyt nečistot 

na hranicích styčných ploch, to mohlo být způsobeno špatným obroušením nebo svařením, kdy se do svaru 

dostal kyslík a zoxidoval. Uhlíková vrstva N690 je opět výrazně tmavší a můžeme zde pozorovat již hranice 

zrn. Výskyt karbidů v uhlíkové oceli je méně výrazný než u předchozího vzorku. I když je vzorek naleptán 

dostatečně, je patrné, že měkčí vrstva AISI304 leptadlu lépe odolává a jsou zde patrné hranice zrn jen zřídka, 

u sváru jsou však zrna měkčí oceli trochu výraznější. 

3.4.3. D24 

Ve vzorku D24 se vyskytovaly vrstvy o přibližné tloušťce 250 µm. Obr. 1c znázorňuje svar mezi vysoce 

uhlíkovou N690 a nízkouhlíkovou AISI304. Na hranici svaru můžeme opět vidět ovlivněnou tmavší vrstvu. 

Také jsou patrné různě velká zrna karbidů v uhlíkové oceli. Hranice zrn obou materiálů jsou dobře viditelné i 

když uhlíkový materiál má zrno mnohem menší než-li materiál měkký, v místě svaru můžeme vidět stejně 
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velká zrna u obou materiálů a i prolínání hranic zrn mezi oběma materiály. Malá karbidická zrna se navíc zde 

vyskytují i v měkkém materiálu, ale jen poblíž svaru. 

 

Obr. 1 Metalografie výsledných materiálů 
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3.4.4. D32 

Následujícím vzorkem bude D32, kde se tloušťka vrstvy přibližně pohybovala okolo 100 µm. Na obr. 1d 

můžeme vidět prolínání hranic zrn z jednoho do druhého materiálu. V tvrdším materiálu se opět objevují malá 

zrníčka karbidů, ale ty se teď již vyskytují i v měkké vrstvě, což může být způsobeno podobným chemickým 

složením u takto ovlivněných zrn. V měkkém materiálu lze také pozorovat podlouhlou hranici zrn, jež je 

přibližně rovnoběžná se svarem. Struktura je jemnější u tvrdého materiálu, ale můžeme již vidět i oblasti s 

malým zrnem u měkkého AISI304. 

3.4.5. D80 

Další vzorek je D80, zde se tloušťka vrstvy pohybovala okolo 70 μm. Na obr. 1e můžeme vidět vrstvu N690 

sevřenou mezi dvěmi vrstvami AISI304, hranice zrn již volně přechází mezi ocelemi a jejich hranice styčných 

ploch také pomalu zaniká. V prostřední vrstvě jsou opět patrná zrníčka karbidů, která jsou již hodně malá. 

Uprostřed N690 můžeme také pozorovat vměstek nebo shluk malých zrn jako černou skvrnu. 

3.4.6. D160 

U vzorku D160 se velikost jedné vrstvy pohybovala okolo 30 μm. Na obr. 1f jsou tedy patrné tři vrstvy, kdy ta 

prostřední je měkká AISI304 a dvě okolní jsou tvrdé N690. Vizuálně odlišit tyto vrstvy podle barvy je jiţ relativně 

náročné. Můžeme vidět malá zrna karbidů většinou na hranicích zrn v uhlíkové oceli N690. Zrna karbidů v 

měkké oceli AISI304 jsou řádově větší a můžeme zde vidět i jedno, které má rozměr skoro jako třetina jedné 

vrstvy. Je jasně vidět prolínání vrstev obou materiálů, stejně jako podobná velikost zrn. Lze vidět také hranice 

zrn, které prostupují samotným svárem. Patrná je i jistá větší homogenita u tvrdší oceli, kde se vyskytují zrna 

řádově stejně velká. 

3.4.7. D320 

V případě vzorku D320 budeme mluvit o tloušťce vrstvy přibližně 15 μm. Na obr. 1g lze vidět, že vrstvy 

přestávají mít rovný charakter. Začínají se zde objevovat různé hrboly a podobně, celková linka svaru se jiţ 

hodně klikatí. Vrstvy tvrdé a měkké oceli v tuto chvíli jsou již těžko rozlišitelné. Můžeme vidět velice malá kulatá 

zrníčka karbidů ve světlejší vrstvě, která byla dříve typická u oceli N690. Tedy ocel N690 bude světlejší a ocel 

AISI304 bude ta tmavší. Je ale možné, že již došlo difusi uhlíku natolik, že oba druhy materiálu ho obsahují 

přibližně stejné množství. Zde již nejspíše dochází k mísení obou vrstev. Můžeme pozorovat opět velká zrna 

karbidů na hranicích svarů. Hranice zrn se už v některých případech pohybují skrze celé vrstvy a lze vidět i 

několik zrn, které jsou stejně velká jako šíře vrstvy. 

3.4.8. D960 

Poslední vzorek, D960 má vrstvy tloušťky přibližně 4 μm. Na obr. 1h vidíme hranice zrn průběžné skrz vzorek. 

Jsou patrná i zrna karbidů, kdy jedno je větší než tři vrstvy samotné oceli. Důležité ovšem je částečné smísení 

obou ocelí, kdy v některých místech jsou už čáry, které naznačovaly vrstvy hodně nepatrné. Vrstvy jsou také 

na mnoha místech přerušené a celkově nepůsobí dojmem homogenní oceli. V tuto chvíli je nasnadě, že 

materiál se již natolik promísil, že ztratil své výjimečné schopnosti jako materiál kompozitní. 

4. ZÁVĚR 

Byla zvládnuta příprava kompozitního materiálu kombinující korozivzdornou nástrojovou ocel N960 a 

austenitickou korozivzdornou ocel AISI 304 pomocí válcování. Byly připraveny plechy o tloušťce 4 mm a s 

počtem vrstev od 8 do 960. Pro zhodnocení mechanických vlastností bylo provedeno tepelné zpracování 

kalením do oleje a popuštěním na tvrdost 58-60 HRC. 
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Z metalografických snímků jsme zjistili, že do určitého množství vrstev se materiály, které se podílí na 

kompozitu, nemění. Je pravda, že dochází k určité difusi uhlíku na hranicích, které jsou takto ovlivňovány. Ale 

vždy je ovlivněna tvrdá složka N960. Od určitého společného protváření, ale materiály začínají nabývat 

homogenní vlastnosti. Od D320 tedy od 320 vrstev v kompozitu již jednotlivé vrstvy nemají pevnou a rovnou 

hranici jako v případě všech ostatních předešlých vzorků, kromě tedy zmíněného D960. V případě D960 jsou 

již jednotlivé vrstvy v některých místech takřka neznatelné a velikosti zrn již často přesahují několik vrstev. Je 

tedy nasnadě, že v takovýchto případech již byla překročena jistá účinná hranice pro výrobu kompozitních 

ocelí, tedy že obě oceli postrádají své jednotlivé vlastnosti a je vytvořen homogenní materiál. 

Mechanické zkoušky napovídají, že s přibývajícími vrstvami roste i pevnost. Jsou zde jisté odchylky, ale mohly 

by být způsobeny špatnou manipulací během válcování. Nebo mezi ohřevem a samotným válcováním. Jako 

nejpevnější kompozit se ukazuje kompozit s označením D160, tedy kompozit o 160 vrstvách. Tento kompozit 

má i po metalografické stránce velice dobré vlastnosti. 
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HODNOCENÍ VLIVU CHEMICKÉHO SLOŽENÍ NA SMLUVNÍ MEZ KLUZU PŘI TEPLOTĚ 350 °C 
U VÝKOVKŮ Z OCELI 08Ch18N10T S VYUŽITÍM PROGRAMU STATISTICA  

GREGOR Martin1, HRADIL David2, BALCAR Martin1 

1ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou 

2COMTES FHT a.s., Průmyslová 995, 334 41 Dobřany 

Abstrakt 

Článek pojednává o vlivu chemického složení na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C u výkovků  

z austenitické oceli 08Ch18N10T. Dosažené výsledky jsou porovnány s předpisem dle TDP 246-121-001/80A 

a statisticky vyhodnoceny metodami lineární korelační a multikorelační analýzy s využitím programu 

STATISTICA. Experimentální práce byla realizována v rámci programu Epsilon projektu TH01021066 za 

finanční podpory Technologické agentury České republiky.  

Keywords: Austenitic Stainless Steel, Chemical Composition, Hot Forming, STATISTICA 

ÚVOD 

Austenitická ocel 08Ch18N10T patří do skupiny korozivzdorných Cr-Ni ocelí a lze ji v literárních pramenech a 

normách vyhledat také pod označením AISI 321, X6CrNiTi1810, 1.4541 a 18-8 (přibližně 18 hm. % Cr a 8 hm. 

% Ni). Mezi hlavní přednosti oceli 08Ch18N10T, pro něž nachází široké průmyslové využití, patří všeobecně 

dobrá korozní odolnost, dobrá svařitelnost, tvářitelnost a houževnatost i v oblasti kryogenních teplot [1]. Dobrá 

odolnost proti korozi spočívá ve stabilizaci přísadou feritotvorného a karbidotvorného Ti s minimální 

koncentrací Ti ≥ 0.15 + 4 * (% C + % N). Uvedená koncentrace Ti je zárukou stabilizace za předpokladu, že 

je volně atomárně rozpuštěn v tuhém roztoku. Tehdy je možná jeho chemická reakce s C, který společně s Cr 

mikrosegreguje na hranice austenitických zrn a lze tak zabránit tvorbě karbidu M23C6 na bázi Cr, který je 

příčinou mezikrystalové koroze, neboť podmínkou korozivzdornosti oceli 08Ch18N10T je minimální 

koncentrace volného atomárního Cr rozpuštěného v tuhém roztoku 13 hm. % [2]. Kromě legování oceli Ti, 

popř. Nb, lze zvýšení korozní odolnosti dosáhnout snížením koncentrace C.  

Pro své výše uvedené vlastnosti je ocel 08Ch18N10T používána převážně v korozním prostředí. Technicky 

nejnáročnější aplikací je výroba součástí primárního okruhu parogenerátoru jaderné elektrárny, v němž proudí 

teplonosné medium - radioaktivní voda [3]. Dále své využití nalézá například v oblasti petrochemického 

průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, kuchyňských potřeb, farmaceutického průmyslu, výroby kryogenních 

nádob, vzduchotechnice a doporučena je také pro výrobu svařovaných součástí bez následného žíhání [4, 5, 

6]. 

Za účelem posouzení vlivu chemického složení na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C u výkovků z oceli 

08Ch18N10T byl v podmínkách elektroocelárny a kovárny ŽĎAS, a.s. realizován experiment, který je součástí 

programu Epsilon projektu TH01021066 za finanční podpory Technologické agentury České republiky. 

VÝROBA EXPERIMENTÁLNÍCH INGOTŮ 

Celkem byly odlity čtyři experimentální tavby, jejichž chemické složení je společně s předpisem chemického 

složení dle normy GOST 5632-72 uvedeno v Tab. 1. Postup výroby legované taveniny byl z hlediska 

technologických zařízení proveden dle následujícího schématu: EOP → LF → VOD → VD. Následně byly 
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odlity do kokil spodem přes vtokovou soustavu čtyři ingoty 8K1,1Z (viz Obr. 1). Přibližné stanovení fázového 

složení experimentálních ingotů společně s vyznačením oblasti dle normy GOST 5632-72 bylo provedeno 

s využitím Schaefflerova diagramu uvedeného na Obr. 2. 

Tab. 1 Chemické složení experimentálních taveb 
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Obr. 1 Schématické znázornění ingotu 8K1,1Z 

 

Obr. 2 Schaefflerův diagram s vyznačením experimentálních taveb a oblasti dle GOST 5632-72 

TVÁŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH INGOTŮ ZA TEPLA 

Experimentální ingoty byly po odlití a vychlazení na vzduchu ohřáty na kovací teplotu 1140 °C a překovány na 

tyče průměru 80 mm s odpovídajícím celkovým stupněm prokování 21,4. Po dokování byly tyče vychlazeny 

ve vodě. 

SEPARACE VZORKŮ PRO LABORATORNÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Po operaci tváření za tepla a vychlazení byly výkovky (tyče) nařezány na délku 180 mm a dále separovány na 

vzorky 50 x 50 x 180 mm podle rozřezového plánu uvedeného na Obr. 3.  

 

Obr. 3 Rozřezový plán 
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LABORATORNÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Vzorky separované z výkovků všech výše uvedených taveb byly tepelně zpracovány rozpouštěcím žíháním 

1050 °C/0,5 až 4 h/voda. Po laboratorním tepelném zpracování byla provedena tahová zkouška vzorků při 

teplotě 350 °C.        

VÝSLEDKY SMLUVNÍ MEZE KLUZU PŘI TEPLOTĚ 350 °C 

Výsledky tahové zkoušky, resp. smluvní meze kluzu při teplotě 350 °C, jsou společně s předpisem dle TDP 

246-121-001/80A uvedeny v Tab. 2. Následně byla provedena lineární korelační a multikorelační analýza 

s využitím programu STATISTICA pro stanovení vlivu chemického složení na Rp0,2(350 °C). Vyhodnocovaný 

statistický soubor zahrnuje vliv C, Mn, Si, P, Cr, Ni, Cu, Mo, V, Al, B, N, Ti, δ-F, Creq a Nieq, a také všechny 

uvedené prodlevy na teplotě rozpouštěcího žíhání. Lze statisticky doložit nevýznamný vliv doby výdrže na 

teplotě rozpouštěcího žíhání, a tak byla tato prodleva v níže uvedených statistických analýzách zanedbána. 

Výsledkem lineární korelační analýzy a multikorelační analýzy jsou uvedeny v Tab. 3 a 4. Hodnoty v těchto 

tabulkách označené šedým rámečkem jsou statisticky významné na hladině významnosti p < 0,05. V případě 

lineární korelační analýzy jsou hodnoceny korelačních koeficienty u jednotlivých chemických prvků  

a v případě multikorelační analýzy jsou hodnoceny parametry b*. Statisticky významné závislosti vyhodnocené 

lineární korelační analýzou jsou graficky znázorněny na Obr. 4 až 12. 

Tab. 2 Výsledky tahové zkoušky při teplotě 350 °C 
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Tab. 3 Vyhodnocení vlivu chemického složení na Rp0,2(350 °C) s využitím lineární korelační analýzy 

 

Tab. 4 Vyhodnocení vlivu chemického složení na Rp0,2(350 °C) s využitím multikorelační analýzy 

 

 

Obr. 4 Vliv uhlíku na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 
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Obr. 5 Vliv křemíku na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 

 

Obr. 6 Vliv chromu na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 
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Obr. 7 Vliv mědi na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 

 

Obr. 8 Vliv molybdenu na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 



  4. 4. - 5. 4. 2019, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

62 

 

Obr. 9 Vliv vanadu na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 

 

Obr. 10 Vliv hliníku na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 
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Obr. 11 Vliv boru na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 

 

Obr. 12 Vliv chromového ekvivalentu na smluvní mez kluzu při teplotě 350 °C 
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ZÁVĚR 

Výsledky lineární korelační analýzy prokazují významný pozitivní vliv následujících prvků na Rp0,2(350 °C) 

seřazených od největší hodnoty korelačního koeficientu po nejmenší: V, Mo, C, Creq, Si, B, Cr. Statisticky 

významný negativní vliv byl z celé množiny prvků prokázán pouze u Al. 

Výsledky multikorelační analýzy reflektují statisticky významný pozitivní vliv V a Creq na Rp0,2(350 °C), přičemž 

větší vliv má koncentrace V (b*vanad > b*Creq). 

Na základě výsledků reprezentujících statisticky významné závislosti vyhodnocené lineární korelační analýzou 

lze stanovit omezení koncentrace vybraných prvků s cílem dosažení předepsané Rp0,2(350 °C) dle TDP 246-

121-001/80A následovně: 

C > 0,04 hm. %, 

Si > 0,45 hm. %, 

Cr > 17,4 hm. %, 

Mo > 0,08 hm. %, 

V > 0,07 hm. %, 

Al < 0,08 hm. %, 

B > 0,0005 hm. %, 

Creq > 20 %. 
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OBNOVENÍ VÝROBY MATERIÁLU S POŽADAVKEM NA ZKOUŠKU “HIC“ VE VÍTKOVICE 
STEEL 

JURČA Jakub, KOZELSKÝ Václav 

VÍTKOVICE STEEL, Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 

Abstrakt 

Článek je zaměřen na seznámení s obnovením výroby ocelí s vyššími užitnými vlastnostmi (se zaměřením na 

chemický průmysl) v podmínkách Vítkovice Steel a.s. S uzavřením ocelárny ve Vítkovice Steel došlo 

k určitému zúžení výrobního portfolia jako například výroby oceli s požadavkem na zkoušku HIC. Na základě 

zkušeností, z období provozování ocelárny, se podařilo domluvit chemické složení oceli a její výrobu zajistit u 

našich dodavatelů. Dále byla úspěšně odzkoušena první várka a to novou pokročilou metodou, která detailněji 

odhalí případné nedokonalosti v oceli.  

Klíčová slova: Ocel, zkouška HIC 

1. POPIS KONTROLY BRAMY  

Vítkovice Steel a.s. jsou dlouhodobě dodavateli plochých výrobků z ocelí pro tlakové účely na evropský trh dle 

normy EN 10028-2 Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty. Tyto výrobky 

splňují mechanické vlastnosti jak za normálních teplot (horní mez kluzu, pevnost v tahu, tažnost) či nárazovou 

práci při teplotách -20°C, 0°C a +20°C, tak při teplotách až do 400°C, kde se měří minimální hodnota smluvní 

meze kluzu Rp0,2. Vzhledem k tomu, že tyto ploché výrobky mohou být použity na výrobu potrubí pro dopravu 

zemního plynu či ropy v prostředích, která jsou označovaná jako kyselá, je nutné zajistit, aby byla ocel 

v kyselém prostředí dostatečně odolná. V kyselých prostředích je možné, že se ropa či zemní plyn dopravují 

se značně zvýšeným podílem sirovodíku (H2S) a vody. Ocel může ve styku s vodou obsahující sirovodík 

korodovat. Atomární vodík vznikající při korozní reakci může být ocelí absorbován a vést ke vzniku trhlin ve 

výrobku. Trhliny se spolu mohou spojovat a vytvářet stupňovité trhliny napříč tloušťkou výrobku. K tvorbě trhlin 

indukovaných vodíkem dochází bez působení vnějšího napětí.  

Aby se ověřila odolnost materiálu vůči kyselému prostředí je zapotřebí provést korozní zkoušku dle normy EN 

10229.  

1.1. Popis zkoušky  

Zkouška se skládá z expozice tří zkušebních těles v korozním prostředí po dobu 96 hodin a z následného 

hodnocení zkušebních těles. Standardní rozměry zkušebních těles jsou délka L = 100 mm, šířka b = 20 mm, 

výška a = výška výrobku minus maximálně 1 mm z každé strany u výrobků s jmenovitou tloušťkou 6 až 30 

mm. Korozním prostředím je roztok definovaný normou nasycený sirovodíkem. Teplota zkušebního roztoku 

musí být po celou dobu zkoušky 23°C +/- 2°C. Po ukončení zkoušky se zkušební tělesa očistí v tekoucí vodě 

a osuší se v proudu vzduchu. 

1.2. Hodnocení zkušebních těles dle EN10229 

Výskyt povrchových puchýřů je nutno zaznamenat v protokolu o zkoušce a zdokumentovat fotografiemi. 

Z každého zkušebního tělesa se odebírají výbrusy příčně k ose zkušebního tělesa ve vzdálenosti 25, 50 a 75 

mm od hrany. Každý výbrus se musí vybrousit a vyleštit diamantovou pastou.  
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Výbrusy se hodnotí opticky s maximálně stonásobným zvětšením. U každého systému trhlin se měří stupeň 

jeho praskání v podélném (ELC) a příčném směru (ETC), aby bylo možno vypočítat parametry trhlin. 

 
Obr. 1 Postup pro hodnocení trhlin 

Výpočty parametrů trhlin se provádí podle následujících rovnic: 

- Podélný směr praskání (CLR) = ∑ ELCI / b x 100 % 

- Příčný směr praskání (CTR) = ∑ ETCI / a x 100 % 

- Poměr náchylnosti k praskání (CSR) = ∑ (ELCI x ETCI) / (b x a) x 100 % 

Konečným výsledkem je průměrná hodnota z hodnocení devíti výbrusů. Kritéria přípustnosti se vztahují na 

třídy uvedené v tab. 1. 

Tab. 1 Třídy přípustnosti pro zkoušku HIC 

Třída přípustnosti CLR CTR CSR 

I <= 5 <= 1,5 <= 0,5 

II <= 10 <= 3 <= 1 

III <= 15 <= 5 <= 2 

CLR: poměrná délka trhliny; CTR: poměrná tloušťka trhliny; CSR: poměrná citlivost trhliny 

1.3. Hodnocení zkušebních těles pomocí imerzní metody 

V prvé řadě je třeba říct, že podle normy EN 10229 je pro ocel do kyselého prostředí, striktně požadováno 

metalografické šetření (viz předchozí kapitola). S rozvojem nových zkušebních metod v oblasti NDT zkoušení 

je však možné hodnotit výskyt trhlin indukovaných vodíkem s využitím imerzní ultrazvukové metody. Toto 

hodnocení norma EN 10229 neobsahuje, což je dáno dobou jejího vzniku, nicméně technické podmínky 

některých odběratelů plechů již tuto možnost hodnocení připouštějí. Proto je třeba zákazníkovi popsat postup 

hodnocení a nechat si jej odsouhlasit. V postupu lze mít uvedeno, že se metalograficky šetří pouze sporné 

případy. Standardní vyhodnocení imerzním ultrazvukem je založeno na vyhodnocení parametru CAR (crack 
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area ratio - podílu plochy zasažené trhlinami vůči průmětu vzorku). Velkou výhodou této metody je i její 

možnost ve zvolených řezech provést hodnocení jednorozměrných parametrů trhlin, které jsou výsledkem 

metalografického šetření (parametry CLR, CTR a CSR umí zařízení dopočítat). Obvyklý postup je ten, že se 

vzorky zkontrolují ultrazvukem. V případě, že by mohlo dojít ke sporné interpretaci výsledků, tj. tam, kde je 

nalezen větší podíl trhlin, než odpovídá technickým podmínkám, je dodělána metalografie. Obrovskou 

výhodou imerzní metody je, že odpadá časově nejnáročnější fáze přípravy metalografických výbrusů u vzorků 

bez indikací trhlin. 

2. PRAKTICKÉ VÝSLEDKY Z HODNOCENÍ ODOLNOSTI VŮČI VODÍKEM INDUKOVANÉMU 
PRASKÁNÍ (HIC) 

Pro metalografické šetření byly vyrobeny tavby odpovídající jakosti P265GH dle EN 10028-2, která po stránce 

chemického složení a mechanických vlastností je ekvivalentem oceli A516 Gr. 60. Z taveb byly vyválcovány 

plechy o tloušťce 30 mm. Po tepelném zpracování plechů a odběru zkoušek byly zbytky zkušebních pruhů 

odloženy a poté převezeny do společnosti MMV a.s., kde se provedly zkoušky odolnosti vůči vodíkem 

indukovanému praskání (HIC). 

2.1. Metalografické šetření 

Pro metalografické šetření byly vyrobeny tři zkušební tyče o rozměru 100 x 20 x 20 mm označené jako 1, 2, 

3. Expozice se uskutečnila v akreditované laboratoři v roztoku A dle normy EN 10229. Z každé tyče byly 

odebrány tři vzorky označené jako A, B, C, které byly připraveny a hodnoceny v souladu s předpisem NACE 

TM0284-2016, což je obdoba EN 10229. Vybroušené a vyleštěné výbrusy byly hodnoceny při padesáti a sto 

násobném zvětšení po slabém naleptání 1% Nitalem. U zkušebního vzorku 1B byl zaznamenán kaskádovitý 

komplex trhlin nacházející se v oblasti centrální segregace (Obr. 2). U zkušebního vzorku 1C byly v této oblasti 

zjištěny dvě trhliny (jedna z trhlin na Obr. 3). U zkušební tyče 2 byly trhliny zjištěny u každého ze studovaných 

vzorků a to jak v centrální segregaci, tak v její blízkosti (kaskádová trhlina na Obr. 4). U tyče 3 nebyly nalezeny 

žádné trhliny. Výsledky hodnocení odolnosti dodaného materiálu vůči vzniku trhlin indukovaných vodíkem jsou 

uvedeny v Tab. 2. 

Tab. 2 Výsledky zkoušení jednotlivých vzorků 

Vzorek CLR [%] CTR [%] CSR [%] 

1A 0 0 0 

1B 21,45 1,56 0,34 

1C 10,00 0,30 0,02 

11/316737/1 PRŮMĚR 10,48 0,62 0,12 

2A 20,15 0,87 0,07 

2B 7,75 0,30 0,01 

2C 10,10 0,30 0,03 

11/316737/2 PRŮMĚR 12,66 0,49 0,04 

3A 0 0 0 

3B 0 0 0 

3C 0 0 0 

11/316737/3PRŮMĚR 0 0 0 

Dodaný materiál vyhovuje třídě přípustnosti III dle EN 10028-2. 
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Obr. 2 Vzorek 1B - 50 x zvětšený 

 

Obr. 3 Vzorek 1C - 50 x zvětšený 
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Obr. 4 Vzorek 2A - 100 x zvětšený 

 
Obr. 5 Vzorek 2 
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2.2. Vyhodnocení imerzním ultrazvukem 

Pro testování imerzním ultrazvukem byly dodány 3 tyče o rozměrech 100 x 20 x 20 mm z plechu o tloušťce 30 

mm. Obdobně jako u metalografického šetření se expozice vzorků uskutečnila v roztoku A dle normy EN 

10229. Po jejich vyleštění a provedení ultrazvukové kontroly bylo zjištěno celkové poškození testovaných 

vzorků. Pro vyhodnocení imerzním ultrazvukem byl použit automatizovaný přístroj pro imerzní skenování 

UPR4 se sondou s frekvencí 10 MHz. Přístroj je vybaven vyhodnocovacím softwarem CAR, který je schopen 

dopočítat parametry CLR, CTR a CSR. Na obr. 5 je možno vidět protokol po vyhodnocení imerzním 

ultrazvukem. Podíl plochy zasažené trhlinami vůči průmětu vzorku tzv. CAR byl 4,13 %. Po dopočtu na CLR, 

CTR a CSR je možno vidět hodnoty 14,18; 0,39 a 0,04 %.  

Zařízení ovšem nevyhodnocuje ve vzdálenosti 25, 50 a 75 mm od čela vzorku, tak jak je tomu u 

metalografického šetření, ale v místech, kde je těleso zasažené trhlinami. V případě že bychom vedli řezy ve 

výše uvedené vzdálenosti od čela vzorku, dostali bychom v hloubce 50 a 75 mm hodnoty 0 %. Celkově by 

tedy byly výsledky ještě lepší než při vyhodnocení zařízením s imerzním ultrazvukem. 

ZÁVĚR 

Z porovnání obou metod je zřejmé, že dávají zcela odlišné výsledky. Pokud řezy umístíte tam, kde mají být 

podle EN 10229 (viz obr. 5), bude se ve výše uvedeném případě parametr CLR blížit nule, protože zrovna 

v těchto řezech se žádná trhlina nenachází. Použití imerzního ultrazvuku nám tedy dává reálnější a 

nezkreslený obraz o distribuci vad v celé ploše. Nicméně i tak je možno v případě sporů provést metalografické 

šetření dle EN 10229. Výhodou imerzní metody je, že odpadá časově nejnáročnější fáze přípravy 

metalografických výbrusů u vzorků bez indikací trhlin. 
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ZAVEDENÍ VÝROBY 18CrNiMo7-6 V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY ARCELORMITTAL 
OSTRAVA A.S 

KOCIÁN Leoš, VÁLEK Ladislav, GUMULEC Tomáš 

ArcelorMittal Ostrava a.s., Výzkum, Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689, 719 00, 

leos.kocian@arcelormittal.com, ladislav.valek@arcelormittal.com, tomas.gumulec@arcelormittal.com   

Abstrakt 

Začátkem roku 2018 byla v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. vyrobena 1. tavba jakosti oceli 18CrNiMo7-6. 

Jedná se o vysoce legovanou jakost určenou k cementování, k výrobě strojních dílů (např. ozubených kol 

větrných elektráren). Výroba tohoto typu oceli má svá specifická úskalí, která vycházejí z požadavků 

materiálových norem a požadavků zákazníků. Zásadními jsou požadavky na dodržení chemického složení, 

prokalitelnosti a mikročistoty oceli. Výroba a provozní ověřování bylo realizováno v rámci projektu výzkumu 

a vývoje. Dílčí poznatky jsou shrnuty v publikačním příspěvku. 

Klíčová slova: 18CrNiMo7-6, vakuování, prokalitelnost, mikročistota 

1. ZAVÁDĚNÍ VÝROBY VAKUOVANÝCH OCELÍ S VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTOU 

Modernizace zařízení plynulého odlévání (ZPO 1) a výstavba vakuové stanice v ArcelorMittal Ostrava a.s., 

o které bylo pojednáno na této konferenci v roce 2015 [1], umožnila nejen zavedení původně zamýšlených 

trubkových jakostí ocelí, ale i postupné zavádění výroby tzv. jakostí s vyšší přidanou hodnotou. Tyto jakosti 

jsou, zaváděny z důvodu opakujících se poptávek externích zákazníků, a jsou zpravidla určeny k zpracování 

v kovárnách. V současnosti je jich v ArcelorMittal Ostrava a.s. zavedeno cca. 10, jejich stručný přehled, je 

uveden v tab. 1. 

Tab. 1 Přehled jakostí ocelí s vyšší přidanou hodnotou zavedených v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

34CrMo4 LF2 

42CrMo4 ER7 

42CrMoS4 ER8 

51CrV4 Class B 

52CrV4 Class C 

Poslední zavedenou jakostí je 18CrNiMo7-6, dle ČSN EN 10084, která je náročná na výrobu především 

z důvodu vysokého obsahu legur. Ten dosahuje v součtu téměř 5%. S vysokým podílem legur je spojena 

především časová náročnost zpracování tavby na pánvové peci. 

2. PŘÍPRAVA ZAVEDENÍ JAKOSTI A VÝROBA 1. TAVBY 18CrNiMo7-6 

Stejně jako u ocelí uvedených v tab. 1, vzešel požadavek na zavedení jakosti 18CrNiMo7-6 do výrobního 

portfolia ArcelorMittal Ostrava a.s. z poptávek externích zákazníků. Po předběžném odsouhlasení o zařazení 

jakosti do výroby, proběhlo upřesnění parametrů dodacích podmínek se zákazníkem a byla vystavena interní 

výrobní zakázka. 
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2.1.  Požadavky na materiálové vlastnosti 

Do okruhu požadovaných materiálových vlastností a garancí patřilo chemické složení oceli včetně obsahu 

plynů a celkového obsahu kyslíku, mikročistota, prokalitelnost oceli a garance na velikost náhradní vady při 

ultrazvukovém zkoušení materiálu po přetváření. Výše zmíněné požadavky byly v souladu s technickou 

normou ČSN EN 10084. Požadované chemické složení je uvedeno v tab. 2. Maximální povolený obsah vodíku 

v oceli byl 2 ppm a dusíku 140 ppm. Požadavek prokalitelnosti byl dle pásu prokalitelnosti +HH, a je uveden 

v tab. 3. Bylo dohodnuto dodání předběžných výsledků prokalitelnosti výpočtem a její následné ověření 

zkouškou prokalitelnosti dle ASTM A 255. Hodnocení mikročistoty bylo požadováno dle ISO 4967 metoda A. 

Požadavky mikročistoty jsou uvedeny v tab. 4. Velikost austenitického zrna byla požadována 6 a jemnější, dle 

ASTM E112. 

Tab. 2 Požadavek na chemické složení oceli, ČSN EN 10084 

 C Mn Si P S Cr Mo Ni 

Min. 0,15 0,5 - -   - 1,5 0,25 1,4 

Max. 0,21 0,9 0,4 0,025 0,035 1,8 0,35 1,7 

Tab. 3 Požadavek prokalitelnosti +HH, ČSN EN 10084 

 Tvrdost HRC ve vzdálenosti od plochy kaleného čela zkušebního tělesa 

Vzdálenost (mm) 1,5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 

Max. 48 48 48 48 47 47 46 46 44 43 42 41 41 

Min. 43 43 42 41 40 40 39 38 36 35 34 33 33 

Tab. 4 Požadavek mikročistoty zákazníka 

A - Sulfidy B - Hlinitany C - Silikáty D - G. Oxidy DS 

Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé - 

2,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 1,5 1 2 

2.2.  Výroba 1. tavby 

Výroba oceli v tandemové peci proběhla běžným způsobem. Do odpichu byly přidány legury, jejichž přibližné 

množství je uvedeno v tab. 5. Hmotnost tekuté oceli činila 180 t. V licí pánvi (LP) byla zajištěna dostatečná 

výška volné hladiny pro vakuové zpracování. Změřená teplota v LP po odpichu byla 89 °C nad teplotou likvidu. 

Po odpichu následovalo stažení strusky na hrable a převoz tavby na pánvovou pec. 

Tab. 5 Přibližné množství legur do odpichu 

Legura (t) Legura (t) 

FeMn 1,0 FeCr 3,5 

Nikl  2,0 FeSi65% 1,0 

Na pánvové peci (PP) proběhlo časově náročné odsíření a dolegování tavby. Bylo nutno dolegování přibližně 

1 t Ni, 0,5 t FeMo a 1,5 t FeCr. Doba zpracování tavby na PP byla téměř 3 hodiny. Po dolegování a ohřevu 

byla tavba transportována do kesonu vakuové stanice (VD), kde proběhlo odplynění tavby v hlubokém vakuu. 

Po odvakuování byla provedena analýza a korekce obsahu C plněnými profily. Z důvodu technologické 

poruchy došlo k poklesu teploty o 35 °C a bylo nutné provést transport tavby na PP a její dodatečný ohřev. Po 

ohřevu byla provedena modifikace nekovových vměstků plněným profilem CaSi a jemné čeření taveniny oceli. 
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Odlévání oceli na ZPO proběhlo bez závad. Jelikož se jednalo o odlévání pouze jedné tavby do kulatého 

formátu 400 mm, nebyl použit automatický podavač licího prášku. Při odlévání byl nastaven standardní výkon 

elektromagnetického míchače v krystalizátoru, a standardní intenzita sekundárního chlazení pro danou 

skupinu ocelí. V komoře sek. chlazení bylo možno pozorovat velmi hladký povrch plynule litých předlitků (PLP) 

bez jakýchkoliv znaků přechlazení. První vznik jemné okuje byl patrný až přibližně u 3. tažné a rovnací stolice. 

Fotografie licího proudu z komory sekundárního chlazení je na obr. 1. 

 

Obr. 1 PLP v zóně sekundárního chlazení ZPO 1 

Po dolití tavby nebylo zjištěno téměř žádné opotřebení výlevek, ověřena byla hloubka ponoru výlevky, viz 

obr. 2. 

 

Obr. 2 Pohled na ponornou výlevku po dolití tavby 

3. SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ 1. TAVBY 

Odlité PLP byly bez povrchových a vnitřních vad. Změřená povrchová tvrdost PLP byla 260 HB. Na obr. 3. je 

uvedena makrostruktura vzorku předlitku. U dané jakosti oceli je vzhled makrostruktury dobře čitelný, lze 

rozeznat jednotlivé zóny (primárně utuhlé jemné globulární krystalky, protáhlé sloupkovité krystaly a oblast 

rovnoosých polyedrických krystalů). 
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Obsahy legujících prvků a obsahy plynů u vyrobené tavby byly v rozsahu předepsaném normou. Obsah vodíku 

ve vyrobené oceli změřený v mezipánvi byl 1,4 ppm, obsah dusíku byl 97 ppm. Zjištěný celkový obsah kyslíku 

byl 14 ppm. Požadavky na chemické složení tavby byly splněny. 

 

Obr. 3 Ukázka vzhledu makrostruktury vzorku v příčném řezu 

Splněna byla také prokalitelnost, a to výpočtem, i změřenými výsledky. Křivky prokalitelnosti jsou uvedeny na 

obr. 4. Vypočtené hodnoty prokalitelnosti byly vyšší než změřené, a to v rozmezí cca. 1 až 3 HRC. Stejně jako 

požadavky chemického složení a prokalitelnosti, byly splněny také požadavky mikročistoty a velikost 

austenitického zrna. Dosažené hodnoty mikročistoty jsou uvedeny v tab. 6. Velikost austenitického zrna, 

zjištěná na přetvářeném vzorku dle ASTM E112 byla 9. 
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Obr. 4 Požadovaná a dosažená prokalitelnost oceli 

Tab. 6 Požadované a dosažené hodnoty mikročistoty 

 A - Sulfidy B - Hlinitany C - Silikáty D - G. Oxidy DS 

 Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé Jemné Hrubé - 

Požadavek 2,5 1,5 1,5 1 0,5 0,5 1,5 1 2 

Výsledek analýzy vzorku 0 0 0 0 0 0 0,8 0,1 0 

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, požadavky na chemické složení a mikročistotu oceli byly u první 

vyrobené tavby v jakosti 18CrNiMo7-6 splněny.  

ZÁVĚR 

I přes vysoký obsah legur a tím náročné zpracování tavby byla 1. tavba jakosti oceli 18CrNiMo7-6 v ocelárně 

ArcelorMittal Ostrava a.s. úspěšně vyrobena. Byly splněny požadavky na chemické složení, mikročistotu oceli, 

prokalitelnost i velikost austenitického zrna. Jelikož před první výrobou této jakosti oceli nebyly s takto 

legovaným materiálem v ocelárně ArcelorMittal Ostrava zkušenosti a byly pochybnosti o jeho magnetických 
vlastnostech po průchodu chladníkem na ZPO, byly pro manipulaci s předlitky zvoleny jeřábové kleště. Proto 
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byla na odebraném vzorku materiálu o hmotnosti cca 8 kg experimentálně ověřena Curieho teplota, která se 

u konkrétní vyrobené tavby pohybovala v rozmezí 600 - 580°C, což je nad koncovou teplotou PLP na chladníku 

ZPO. Pro další výrobu mohly být pro manipulaci s předlitky bez obav použity magnety. Na základě prvních 

zkušeností bylo pro další výrobu doporučeno zvýšit odjezdovou teplotu z PP o 10 °C. 

Výroba jakosti 18CrNiMo7-6 je v podmínkách Ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. prozatím nejvíce legovanou 

jakostí oceli na ZPO 1. S ohledem na doby odlévání taveb na ZPO 1 a dobou zpracování této jakosti na PP, 

nebylo doporučeno vyrábět tavby v sekvenci delší než 2 tavby. 
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ÚPRAVA MEZIPÁNVE BLOKOVÉHO ZPO V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S. 

MODIFICATION OF TUNDISH ON BLOOM CCM IN TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY 

CUPEK Jiří1, LASOTA Martin1, MANNHEIM Jiří1, HUCZALA Tomáš1, TKADLEČKOVÁ Markéta2, 
WALEK Josef2, MICHALEK Karel2  

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, A.S., Třinec, Česká republika 

VŠB-TU Ostrava, Česká republika 

Abstrakt  

V roce 2017 proběhla v Třineckých železárnách poměrně rozsáhlá modernizace blokového zařízení plynulého 

lití oceli. V souvislosti s plánovaným litím kruhového formátu průměru 600 mm muselo dojít i k úpravám tvaru 

mezipánve, včetně dopadového místa. V této práci jsou popsány důvody nutnosti změny tvaru mezipánve, 

jsou uvedeny výsledky modelování nové mezipánve. 

Abstract 

In 2017, a relatively extensive modernization of the continuous casting of steel took place in Třinecké 

železárny. In connection with the planned casting of new round format with a diameter of 600 mm, it was 

necessary to adjust the tundish shape including the impact site. The reasons for the tundish shape change are 

described in this work, the results of the modelling of new tundish are presented. 

Klíčová slova: Kontilití, mezipánev, numerické modelování 

Key words: Continuous casting machine, tundish, numerical modelling 

1.  POPIS ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ 

Blokové zařízení plynulého odlévání („kontilití“ - ZPO č. 1) bylo první zařízení svého druhu v Třineckých 

železárnách. Celková doba výstavby kontilití včetně projektové dokumentace trvala pět let. První tavba byla 

odlita 6. října 1989. Postavené blokové kontilití radiálního typu bylo pětiproudé s asymetrickou mezipánví. Na 

počátku byly odlévány předlitky pravoúhlých formátů 250 x 320 mm, 300 x 350 mm určených pro válcování 

kolejnicových profilů a kruhový formát ∅ 410 mm určený pro výrobu železničních dvojkolí. 

Postupem času dle požadavků zákazníků byly uváděny do provozu další kruhové formáty. Po 10. letech od 

nájezdu ZPO1 byl zaveden kruhový formát ∅ 320 mm. V roce 2001 se podařilo zavést formát ∅ 525 mm (v té 

době 3 největší v Evropě). Tento formát byl z počátku odléván pouze na jednom licím proudu, následně na 

dvou, čtyřech a od roku 2015 na všech 5. licích proudech. Důvodem postupného uvádění na jednotlivé licí 

proudy byla nutnost zesilování licího oblouku. Dalším zavedeným licím formátem byl kruhový formát  

∅ 470 mm, odlévaný na dvou licích proudech v kombinaci s formátem ∅ 410 mm. Zavedením nových 

kruhových formátů byla zvýšena kapacita výrobního zařízení z původně plánovaných 820 kt/rok na  

1150 kt/rok. Maximální roční výroba byla dosažena v roce 2014 - 1144 kt, maximální měsíční výroba - leden 

2017 - 104 kt/měsíc. Vývoj výroby od roku 1991 je uveden na obr. 1. 

Základní parametry blokového kontilití ZPO1 jsou uvedeny v tab. 1. Výtok oceli z licí pánve do mezipánve o 

kapacitě 35 t je regulován pomocí šoupátek. Teplota v mezipánvi je měřena kontinuálně. Výtok oceli z 

mezipánve na jednotlivé licí proudy je regulován pomocí zátkových mechanismů, které regulují průtok oceli 
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skrz ponorné výlevky (náporové nebo beznáporové). Doba lití jedné tavby je závislá od licího formátu a přehřátí 

oceli a pohybuje se v rozmezí 45 - 90 min. Předlitky na každém licím proudu jsou vytahovány a rovnány pomocí 

6 tažněrovnacích stolic s definovaným přítlakem. Dělení předlitků je prováděno pomocí kyslíkopalivových 

hořáků na délky od 2,6 m až 6,5 m. Po upálení předlitků na požadovanou délku je každý předlitek z čela 

označen číslem tavby, licím proudem, pořadím na daném proudu na razicím zařízení. 

 

Obr. 1 Výroba blokového ZPO od uvedení do výroby [1] 

Production of bloom continuous casting machine since commissioning 

Kontilití umožnuje sekvenční odlévání taveb v sériích tzv. letmým způsobem výměny mezipánví. Mezipánve 

jsou uloženy v mezipánvových vozech, které se pohybují po kruhové dráze kolem otočného licího stojanu. 

V sekvenčním lití je odléváno v průměru 6 taveb v jedné sekvenci. Maximálně lze odlít 12 taveb v sekvenci na 

jednu mezipánev. S rozšiřováním výrobního sortimentu pro automobilový průmysl se začaly objevovat 

požadavky po elekro-magnetickém míchání předlitků. V roce 2008 bylo započato s mícháním oceli v 

krystalizátoru (MEMS) na kruhovém formátu ∅ 410 mm a o dva roky později na formátu ∅ 525 mm. 

Tab. 1 Základní parametry ZPO [1] 

 Basic parameters of CCM 

V roce 2018 byl uveden nový formát  

∅ 600 mm. Zmíněný formát lze odlévat na dvou 

licích proudech, a to vždy v kombinaci s ∅ 525 mm 

na zbylých 3 licích proudech. Elektro-magnetické 

míchání oceli v krystalizátoru je samozřejmostí. Se 

zavedením nového formátu bylo dosaženo 

limitního rozměru, další zvyšování průměru 

předlitku již není možné s ohledem na vzdálenost 

mezi licími proudy a taky poloměrem zakřivení. 

Avšak i při zavádění předlitku průměru 600 mm 

bylo nutné řešit tvar mezipánve, protože osa 

krystalizátoru již byla mimo dosah ponorné 

výlevky.  

Výrobce Clecim, Vítkovice 

Poloměr zakřivení 14 m 

Délka oblouku 26,5 m 

Počet proudů / 
vzdálenost 

5 / 1500 mm 

Formáty Pravoúhlý: 300 x 350 mm 

Kruhový: 320; 410; 470; 525; 
600 mm 

Míchač MEMS - jen 410; 525; 600 mm 

Sekundární chlazení Vodní 
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Při řešení nového tvaru mezipánve bylo potřeba přihlédnout k následujícím skutečnostem:  

• Necentricita ponorné výlevky v krystalizátoru 

• Dopadové místo (usměrňovač licího proudu) 

• Proudění oceli v mezipánvi 

2. NOVÝ TVAR MEZIPÁNVE 

Na obr. 2 je zobrazen tvar původní mezipánve a nové mezipánve. Při navrhování nového tvaru bylo hlavně 

přihlíženo ke skutečnosti, aby ponorné výlevky dosáhly do osy krystalizátoru průměru 600 mm. 

   

Obr. 2  Původní (vlevo) a nový tvar mezipánve [1] 

Old (left) and new shape of tundish 

3. MODELOVÁNÍ NECENTRICITY PONORNÉ VÝLEVKY V KRYSTALIZÁTORU 

Před úpravou mezipánve byla u formátu ∅ 525 mm vzdálenost osy ponorné výlevky od osy krystalizátoru  

6 cm, což bylo způsobeno konstrukčními možnostmi posuvu mezipánve. Bylo zcela zřejmé, že při zavedení 

nového formátu ∅ 600 mm bude tato vzdálenost ještě větší. Ve spolupráci s firmou Vesuvius bylo provedeno 

modelování stavu vyosení právě o 6 cm. V tab. 2 jsou uvedeny okrajové podmínky a výpočtová síť pro 

modelování.  

Tab. 2 Okrajové podmínky pro modelování [2] 

 Numerical Grid and Boundary Conditions 

# SEN SEN off 
Centering 
[mm] 

SEN Port 
Submergence 
[mm] 

Mold 
Size 
[mm] 

CS 
[m/min] 

TL [K] TS [K] TCast 
[K] 

EMS 
Load 

01 Straight 
Bore 

0 150 550 0,3 1773 1753 1798 100A/3Hz 

02 Straight 
Bore 

60 150 550 0,3 1773 1753 1798 100A/3Hz 

Řešitel:   OpenFOAM 

Počet buněk:   ~ 1.500.000 

Model turbulence:  SST k-Omega 

Modul tuhnutí:   Ano 

Modul EMS:   Ano 

Doba výpočtu:  60 až 80 s 

Na obr. 3 je vyobrazena rychlost proudění v krystalizátoru. Necetrické umístění ponorné výlevky způsobuje 

zvýšenou spotřebu licího prášku, nerovnoměrný odvod tepla a nerovnoměrné opotřebení ponorné výlevky. 
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Obr. 3  Rychlost proudění taveniny v oblasti menisku - centrické (vlevo) a necentrické umístění [2] 

Meniscus velocity - centered SEN (left) and off-centered SEN 

Na obr. 4 je zobrazena teplota taveniny v oblasti menisku. 

                   

Obr. 4  Teplota taveniny v oblasti menisku - centrické (vlevo) a necentrické umístění [2] 

Meniscus temperature - centered SEN (left) and off-centered SEN 

Je však nutno podotknout, že při kombinaci odlévání více formátů se drobné necentricitě nelze vyhnout. Je 

však nižší, než ověřovaná numerickým modelováním. 

4. MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZIPÁNVI 

Dále bylo prováděno modelování proudění taveniny v mezipánvi pro 3 různé varianty dopadového místa - 

obr. 5. Toto modelování bylo nutné z důvodu ověření různého otevření šoupátkového uzávěru licí pánve a 

rovněž geometrie jednotlivých ramen otočného licího stojanu. Z tohoto praktického hlediska se usměrňovač 

licího proudu čtvercového tvaru jevil jako nevhodný, protože při plně otevřeném šoupátkovém uzávěru je výtok 
oceli přímo na hranu usměrňovače. 
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Základní varianta (A) 

 

Varianta s rozšířeným dopadovým místem (B) 

 

Varianta s rozšířeným dopadovým místem a s centrální pozicí stínící trubice (C) 

Obr. 5 Varianty pro modelování [3] 

 

Obr. 6 Charakter proudění v oblasti zátkových tyčí [3] 

Výsledky na obr. 6 zachycují proudění v nové mezipánvi pomocí zobrazení vektorů rychlosti v m.s-1 pro 

ustálené proudění v mezipánvi s výškou hladiny 0,925 m a vstupní rychlostí ve stínicí trubici 1,04 m.s-1.  Bylo 

uvažováno izotermické proudění (není uvažována změna teploty oceli v mezipánvi ani neprobíhá výměna 
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tepla s okolím). Kritériem pro ukončení výpočtu bylo dosažení doporučených hodnot residuí pro technické 

výpočty.  

Z výsledků numerického modelování na obr. 6 bylo u varianty A při proudění oceli ve vstupní oblasti 

detekováno kritické místo, které rozdělovalo vstupující licí proud na dvě nežádoucí nerovnoměrně rozdělené 

turbulentní oblasti. U varianty B, kdy již došlo k rozšíření usměrňovače vstupujícího licího proudu po celé šířce 

mezipánve, však stále docházelo v důsledku excentrické pozice stínicí trubice k nerovnoměrnému rozložení 

vstupního proudu v objemu mezipánve. Díky posunu pozice stínicí trubice do středu dopadového místa došlo 

u varianty C k usměrnění proudění směrem k hladině, proudění je rovnoměrné a jednotlivé rychlosti jsou v 

jednotlivých oblastech shodné (jak je patrné z profilu vektorů rychlostí ve vertikálních příčných řezech). 

Rovnoměrné usměrněné proudění oceli zpět směrem k hladině mezipánve u varianty C tak nenaznačuje vznik 

kritických míst vykazujících např. zkratové proudění či naopak výskyt mrtvých oblastí. V rámci numerických 

simulací bude proto dále věnována pozornost ověření charakteru proudění taveniny oceli v mezipánvi 

s rozšířeným dopadovým dnem a s centrálně umístěnou stínicí trubicí za různých okrajových podmínek. 

Studovány budou rovněž nestandardní provozní situace, kdy může být pozice stínicí trubice mimo přesný střed 

dopadového místa. V průběhu verifikace charakteru proudění oceli v mezipánvi se uvažuje i s modelováním 

vyplouvání vměstků a sledováním chování proudění oceli v průběhu výměny licích pánví. 

5. ZÁVĚR 

Hlavními cílí úpravy tvaru mezipánve byly vyvarovat se necentrickému umístění ponorné výlevky vůči ose 

krystalizátoru a eliminovat výtoku oceli ze stínicí trubice přímo na hranu turbostopu. Oba cíle byly splněny. 
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MANAŽMENT VÁPNA V OCELIARSTVE 
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Abstrakt 

Celková úroveň požiadaviek na vápno v 28. krajinách EÚ v roku 2018 sa pohybuje na úrovni cca 20 mil. ton, 

z ktorých približne 40% spotreboval oceliarenský priemysel. Oceliarstvo zostáva hlavným odberateľom hneď 

po sektore životného prostredia a stavebníctva. Vápno má veľmi dôležitú úlohu v rôznych fázach výroby ocele 

a hlavne pri tvorbe požadovanej kvality trosky, ktorá uľahčuje odstránenie síry a fosforu a zaisťuje 

bezpečnejšiu platformu pre znášanie oblúkovej plazmy s vysokou intenzitou v elektrických oblúkových peciach 

(EOP) a pri prudkých reakciách v kyslíkových konvertoroch (KK). Kvalita a množstvo vápna má priamy vplyv 

na kvalitu trosky, čo ovplyvňuje výsledky oceliarenského procesu, životnosť žiaromateriálu, výťažnosť 

taveniny, produktivitu a tým aj celkové náklady výroby ocele. V tejto prednáške predstavujeme dôležitosť 

starostlivého výberu vápenca a procesu kalcinácie, ktoré ovplyvňujú dôležité kvalitatívne charakteristiky 

vápna. Dôkladnejšie posúdime vplyv charakteristík vápna na optimalizáciu procesu výroby ocele, prínosy v 

oblasti hutníctva, vplyv na celkové náklady, potenciálne úspory a environmentálne výhody. 

Kľúčové slová: Vápno, troska, náklady, úspory, kvalita 

1. ÚVOD  

Bez ohľadu na rozvoj mnohých nových odvetví, ktoré využívajú vápno, zostáva aj dnes oceliarenský priemysel 

hlavným odberateľom, ktorý spotrebuje polovicu ročnej produkcie vápna. Väčšina oceliarenských procesov 

zahŕňa využitie vápna ako troskotvornej prísady. Priemyselná výroba vápna dnes umožňuje dosiahnutie 

kvality, ktorá je prispôsobená potrebám rôzneho použitia v oceliarstve. Aj keď majú náklady na vápno relatívne 

nízky vplyv na náklady výroby ocele, kvalita vápna môže mať významný vplyv na kvalitu ocele, jej hutnícke 

vlastnosti, produktivitu a celkové výrobné náklady. Oceliarenský priemysel čelí rôznym problémom, súvisiacim 

so stále rastúcim dopytom po čistejšej oceli, napríklad pre automobilový priemysel a zároveň je tlačený k 

znižovaniu svojho vplyvu na životné prostredie využitím vedľajších produktov a prijímaním opatrení na 

minimalizáciu emisií CO2 a spotreby energie. Kvalita vápna, prispôsobená využitiu v oceliarenskom priemysle, 

je vtedy veľmi dôležitou témou, ktorá umožňuje splnenie požiadavky trhu v dlhodobom horizonte. 

2. PRODUKCIA KVALITNÉHO VÁPNA PRE POUŽITIE V OCELIARENSKOM PRIEMYSLE 

Vďaka svojmu pôvodu vo vápenci má vápno niekoľko prirodzených vlastností, ktoré sú využiteľné v rôznych 

priemyselných odvetviach. Vápno sa produkuje a využíva už od prehistorických čias a jeho využitie vo výrobe 

ocele je známe niekoľko storočí. Priemyselná výroba vápna začala v rovnakom čase, ako moderná výroba 

ocele, na konci 19. storočia. Aby sme lepšie pochopili dôležitosť vlastností vápna, je dobré podrobnejšie 

popísať rôzne fázy výroby vápna od suroviny po technické produkty, prispôsobené pre rôzne procesy v 

železiarenskom a oceliarenskom priemysle. 
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2.1. Kvalita vápenca 

Vápenec je samozrejme východiskovým bodom pre produkciu vápna. Vápenec je horninou, ktorá sa používa 

na výrobu vápna. Výskyt ložísk vápenca je častý a zásoby po celom svete sú značné. Bez ohľadu na to je 

prvým obmedzením prístup k tomuto produktu v niektorých krajinách kvôli ťažkostiam so získaním povolení 

pre ťažbu v lomoch alebo baniach, z dôvodu environmentálnych predpisov a spoločenskej akceptovateľnosti, 

súvisiacej so zmenami krajiny a súvisiacim vplyvom, ako napríklad tvorba prachu alebo potenciálne 

znečistenie podzemných vôd. Okrem toho náklady na dopravu môžu mať veľký vplyv na celkové náklady 

vďaka relatívne nízkej cene materiálu. Dolomitická hornina sa používa na výrobu páleného dolomitického 

vápna (ďalej v tomto dokumente len dolomitické vápno). Výskyt ložísk dolomitu je oveľa menej častý, čo vedie 

k tomu, že len špecifické prevádzky majú prístup k dolomitickému vápencu a využívajú ho. 

Chemická čistota vápenca má priamy vplyv na chemickú čistotu vápna. Existujú určité možnosti, ako odstrániť 

nečistoty, keď sa nachádzajú okolo horniny, v opačnom prípade však ďalšie kroky procesu spôsobia, že 

nečistoty zostanú súčasťou finálneho produktu. Hlavné nečistoty vo vápenci tvoria íly, naplaveniny alebo 

piesok a niekedy organická hmota. Vápnik (Ca) a oxid uhličitý (CO2) vytvárajú uhličitan vápenatý (CaCO3) s 

nečistotami, ktoré tvoria Mg, Si, Al, S, P, K a Na. Hutnícka akosť horniny si vyžaduje minimálne 95% uhličitanov 

(Ca a Mg). 

2.2. Kalcinácia (výpal vápna) 

Z kalibrovaného vápenca (CaCO3) sa vápno získava pálením pri vysokej teplote, čím sa produkuje vápno s 

vysokým obsahom vápnika (CaO) a oxid uhličitý (CO2). K dekarbonizačnej reakcii, dochádza pri teplote od 

800 do 1000°C (700 - 900°C pri dolomitickom vápne): 

  CaCO3 + teplo = CO2 + CaO (vápno s vysokým obsahom vápnika)  

  CaCO3.MgCO3 + teplo = CO2 + CaO.MgO (dolomitické vápno) 

Proces kalcinácie sa v priemyselných peciach realizuje za kontrolovaných podmienok pomocou prispôsobenej 

technológie. Od začiatku 20. storočia bolo navrhnuté a propagované obrovské množstvo rôznych typov pecí 

[1]. Všeobecne sa moderné pece, používané na výrobu vápna pre oceliarenský priemysel môžu rozdeliť na 

dve hlavné kategórie: vertikálne pece a rotačné horizontálne pece (obr. 1). Technológia vertikálnych pecí je 

najstaršia technológia a tieto pece sa najčastejšie používajú vďaka mnohým technickým vylepšeniam, 

súvisiacim hlavne so zvýšením energetickej účinnosti a zníženiu CO2 a nákladov na prevádzku a údržbu. 

Rotačné pece sa tiež stále používajú a sú vybavené predhrievačmi, chladičmi a výmenníkmi tepla. 

 
Obr. 1 Vápenné pece. (a) Rotačná pec (b) Vertikálna pec (© Carmeuse) 
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2.3. Kvalita vápna pre oceliarenské procesy 

Vápenec a vápno sa používajú v rôznych formách a v rôznych fázach procesu výroby ocele. Vápenec a vápno 

sa používajú pri výrobe aglomerátu pre vyváženie kyslosti/zásaditosti a ako zložka odsírenia, ale väčšina 

objemu vyrábaného vápna sa používa ako troskotvorná prísada, ktorá modifikuje vlastnosti trosky a chemické 

zloženie v kyslíkovom konvertore (KK) alebo elektrickej oblúkovej peci (EOP) a počas zušľachťovacieho 

procesu (LF).  

Nasledujúce základné charakteristiky sú dôležité pri kvalifikácii vápna pre oceliarenský proces [7]: 

• chemické zloženie a stupeň kalcinácie 

• reaktivita 
• veľkosť zrna 
• rovnorodosť 

2.3.1. Chemické zloženie a stupeň kalcinácie 

Chemické zloženie vápna (obr. 2) je kľúčový parameter. Ako sme uviedli vyššie, chemické zloženie vápenca 

má významný vplyv na chemické zloženie vápna, hlavne v prípade hlavných nečistôt [3]. Kalcinácia tiež 

ovplyvňuje výsledné chemické zloženie a hlavne obsah zvyškového CO2 vďaka nedokonalej kalcinácii 

(nevypálené CaCO3) a obsahu síry, ktorá pochádza hlavne z paliva. CO2 sa meria pomocou straty žíhaním 

(LOI) pri 1000°C alebo infračerveným indukčným systémom, ktorý tiež umožňuje meranie S. Iné nečistoty, ako 

SiO2, Al2O3, Fe2O3 a MgO, sa merajú pomocou kalibrovaného XRF. 

 

Obr. 2 Zloženie vápna 

Obsah SiO2 musí byť čo najnižší, keďže sa môže spájať s CaO a vytvárať nerozpustné kryštály. Fe2O3 a 

Al2O3 majú pozitívny účinok na rozpúšťanie vápna v troske, sú však vo vápenci prítomné vo všeobecnosti v 

malých objemoch. Ideálne by mal byť obsah síry vo vápne čo najnižší, aby sa zabránilo jej hromadeniu v oceli, 

ale musí byť kompromisný v závislosti od akosti ocele, z ekonomických dôvodov a z dôvodov dostupnosti.   

Obsah oxidu horečnatého (MgO) vo vápne je pre KK a EOP čoraz dôležitejší. Je preukázateľný pozitívny vplyv 

vápna s obsahom MgO na životnosť žiaruvzdornej výmurovky agregátu. Kombinované pridávanie nehaseného 

vápna s vysokým obsahom CaO a dolomitického vápna je v oceliarenstve bežným postupom. 
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Strata žíhaním, zahŕňajúca CO2 (z uhličitanu vápenatého) a H2O (z hydroxidu vápenatého), musí byť čo 

najnižšia. Hydratované časti vo vápne znižujú jeho reaktivitu a môžu zvýšiť riziko inklúzií vodíka v oceli. 

Zvýšená pozornosť sa vyžaduje pri udržiavaní kontroly medzi výpalom vápna a jeho použitím prostredníctvom 

zodpovedajúcich podmienok skladovania a manipulácie. 

2.3.2. Reaktivita 

Ďalším dôležitým parametrom vápna je tzv. reaktivita. Reaktivita vápna pre oceliarenský priemysel sa chápe 

ako účinnosť vápna pri rozpúšťaní v troske. Spĺňa ju reaktívne vápno, ktoré má menšie kryštály a vyššiu 

pórovitosť [13]. Tento parameter je väčšinou posudzovaný meraním reaktivity s vodou alebo kyselinami, 

napríklad kyselinou chlorovodíkovou (HCl). Reaktivita vápna vo vode sa môže merať napríklad podľa 

Európskej normy EN 459-2. Výsledok tejto analýzy len naznačuje schopnosť vápna reagovať s troskou, keďže 

troska je iónový roztok rozpustených solí a preto sa správa úplne inak, ako voda [5]. 

V závislosti od množstva nečistôt vo vápenci a štruktúry, spolu s typom použitého paliva, sa reaktivita páleného 

vápna mení. Prepálenie vápna ovplyvní jeho pórovitosť a zníži jeho reaktivitu. Vždy je potrebný kompromis, 

aby sa získala vysoká reaktivita a zároveň sa časť nespáleného uhličitanu udržala v strede horniny [4]. 

Homogénne rozloženie horniny, postup horniny v peci a rovnomerný ohrev sú tiež kľúčové parametre pre 

dosiahnutia vysokej reaktivity a nízkeho CO2. V každom prípade reaktivita hneď po kalcinácii ovplyvňuje 

stabilitu vápna, ktoré môže zachytávať vlhkosť zo vzduchu a vytvárať jemné častice, kde dochádza k opätovnej 

karbonizácii a tým aj nižšej reaktivite pri jeho použití. 

2.3.3. Veľkosť zrna 

Zrnitosť vápna je tiež dôležitý parameter, ktorý umožňuje jeho použitie v dobrých podmienkach a aby sa 

získala jeho najlepšia možná výťažnosť. 

Napríklad pri bežnom použití v KK sa vápno dávkuje do agregátu pomocou nakladača šrotu alebo 

dopravníkovými pásmi. Existuje tu riziko nasatia jemných častíc do systému odprášenia. Vysoký podiel 

jemných častíc spôsobí potom straty vápna v odpadových plynoch a ďalšie problémy s ich čistením. 

Oceliarenskí odberatelia zvyčajne požadujú produkt s rozsahom veľkosti zŕn od 5 do 60mm s požiadavkou na 

obsah jemných častíc, menších ako 5mm, nižší ako 10%. Niektoré oceliarne dokonca v špecifikáciách 

požadujú ešte menej jemných častíc, berúc do úvahy tvorbu jemných častíc v ich vlastnom procese od 

uskladnenia po použitie (Tab. 1). Rozhodnutie o zrnitosti a obsahu jemných častíc vo vápne a dolomitickom 

vápne v prvom rade závisí od podmienok pece, ako napríklad podtlak a čas rozpustenia a tiež od obsahu CaO 

v prachu a komerčnej dostupnosti. Použitie brikiet vápna je tiež spôsob, ako využiť jemné častice a ponúknuť 

veľmi reaktívny produkt bez uvoľňovania prachu. 

Tab. 1 Príklad špecifikácií vápna pre KK 

Špecifikácia Oceliareň 1 Oceliareň 2 

CaO (min. %) 92       95 

SiO2 (max. %) 2,5      1,0 

S (max. %) 0,04     0,05 

LOI (max. %) 3,0      3,0 

Zrnitosť 10-30 mm 12-38 mm 

Obsah jemných častíc 10% max. < 5 mm 5% max. < 2 mm 

Reaktivita 385 ml 4n-HCl po 10 min. 120 s od 20 do 60°C 
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Ďalším príkladom je využitie mletého vápna vo fáze odsírenia surového železa pomocou spoločnej injektáže 

s kovovým Mg alebo s karbidom vápnika. Tento produkt musí mať špecifickú veľkosť zŕn a je modifikovaný 

aditívami, aby sa zlepšila jeho tekutosť a dosiahli sa výnimočné vlastnosti injektáže.  

2.3.4. Rovnorodosť 

Ako u každého priemyselného použitia sa zvýšená pozornosť venuje rovnorodosti kvality. Zmeny kvality vápna 

nevedú len k nadmernému dávkovaniu a zhoršovaniu chemických a fyzikálnych vlastností, ale tiež k narušeniu 

kontroly procesu zušľachťovania. Ďalej rozvinieme dôležitosť kvality vápna v oceliarenských procesoch. 

2.3.5. Zhrnutie kvality vápna pre oceliarstvo 

Stručne povedané, kvalita vápna pre použitie v oceliarenskom priemysle musí byť sledovaná od chemického 

zloženia vápenca po kontrolovanú kalcináciu, vrátane prispôsobenej zrnitosti a využitia paliva, aby sa 

zabezpečilo vhodné chemické zloženie, reaktivita a prispôsobená granulometria. 

Príklad vplyvu chemického zloženia vápenca na chemické zloženie vápna je v tab. 2. Kalcinácia koncentruje 

nečistoty vďaka uvoľneniu CO2. Je možné si všimnúť, že časť vápna zostáva vo forme uhličitanu a že síra 

rastie viac, ako koncentráciou, pravdepodobne kvôli použitému palivu, ktoré uvoľňuje síru. 

Tab. 2 Chemická analýza vápenca a výsledného vápna po kalcinácii v peci 

Chemický obsah Vápenec Nehasené vápno 

CaO (%) 54,51 93,68 

CO2 (%) 42,78 1,50 

MgO (%) 0,95 1,66 

SiO2 (%) 0,05 0,09 

S (%) 0,047 0,106 

3. DÔLEŽITOSŤ KVALITY VÁPNA RESP. DOLOMITICKÉHO VÁPNA PRI VÝROBE KVALITNEJ OCELE 

3.1. Úvod 

Vápno je základnou a dôležitou surovinou pri výrobe ocele. Náuka o interakcii vápenných produktov s rôznymi 

taviacimi zložkami počas aglomerácie, tavenia a zušľachťovania v panve sa stala základom pre pochopenie 

starej frázy "vyrob trosku a oceľ sa vyrobí sama." 

Suroviny, vrátane železnej rudy, uhlia a šrotu, sú typické zdroje neželaných zvyškov, ako sú síra, fosfor, kremík 

a rôzne oxidy. Vápno, pri veľkom zjednodušení, pomáha odstraňovať tieto nečistoty. Čas, účinnosť a efektivita 

reakcií závisí, okrem mnohých iných faktorov, od kvality vápna. 

Kremík - SiO2 + 3CaO  (Ca2SiO4) + (Ca3SiO5) 

Oxid hlinitý - 9A12O3 + 16CaO  (CaAl2O4) + (Ca3Al2O6) + (Ca12Al14O33) 

Síra - 2S + 2CaO  2CaS + O2 

Fosfor - 2P + 3CaO + 5 FeO  3CaOP2O5 + 5Fe 

Proces čistej ocele začína od úvodnej fázy výroby železa a proces sa stáva kritickým pri neskorších fázach 

procesu hutníckej druhovýroby. Proces výberu vápna hrá veľmi dôležitú úlohu pri definovaní produktivity, 

kvality a čistoty od fázy aglomerácie po tavenie ocele a nakoniec proces sekundárnej metalurgie  

(tab. 3). Charakteristiky vápna a riadenie procesu sú veľmi dôležité pre čistotu, napr.: 
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• odstraňovanie síry zo surového železa 
• odstraňovanie fosforu v kyslíkovom konvertore 
• napenená troska, ktorá bráni pohlcovaniu dusíka a vodíka počas tavenia v elektrickej oblúkovej peci 
• zabránenie nadmernej oxidácii ocele počas jej tavenia v elektrickej oblúkovej peci a v kyslíkovom 

konvertore 
• postupy dezoxidácie a odsírenia pri sekundárnej metalurgii 

Tab. 3 Charakteristiky vápna pre výrobu železa a ocele 

 

4. POSTUPY MANIPULÁCIE A PRIDÁVANIA VÁPNA 

Ako sme stručne uviedli vyššie, počas procesu výroby železa a ocele sa používajú rôzne produkty z vápna, 

dolomitického vápna a vápenných zmesí. V KK a elektrickej oblúkovej peci je bežné vidieť vsádzanie kusového 

vápna s vysokým obsahom vápnika a dolomitického kusového vápna cez hrdlo agregátu pomocou nakladača 

alebo pomocou určitého systému plnenia. 

Regulované pridávanie vápna a dolomitického vápna v procesoch výroby železa a ocele je čoraz dôležitejšie. 

Regulované dávkovanie vápna do procesu zvyšuje produktivitu a znižuje náklady. Nové technológie, ako 

injektáž vápna cez bočné steny EOP, uľahčuje priame dávkovanie do rozhrania medzi troskou a kovom, čím 

sa optimalizujú charakteristiky napenenej trosky. Injektáž vápna zlepšuje udržiavanie napenenej trosky v 

elektrickej oblúkovej peci počas celého cyklu tavby a zabezpečuje viacero výhod, vrátane environmentálnych 

požiadaviek, zníženia spotreby, nižšieho objemu trosky, lepšej výťažnosti kovu a vyššej produktivity. Injektáž 
vápna v KK bola úspešné vyskúšaná a použitá v mnohých oceliarenských prevádzkach. Regulované 

pridávanie vápna je rovnako dôležité v sekundárnej metalurgii, aby sa vytvorila troska, ktorá zaisťuje výrobu 

ocele s dobrou kvalitou pre bezproblémové odlievanie a bez inklúzií.  

4.1. Dávkovanie vápna v aglomeračnom závode 

Je bežným postupom pridávať jemné vápno (0-3mm) do aglomeračnej zmesi, aby sa zlepšila produktivita, 

spotreba paliva, priedyšnosť a pevnosť aglomerátu [19]. Jemné častice vápna napomáhajú ku zbaľovaniu 

zmesi, odolnosti mikropeliet počas sintrovania a zvyšujú vertikálnu aglomeračnú rýchlosť pri znížení mernej 

spotreby vápenca pri výrobe aglomerátu. Načasovanie pridávania vápna, hlavne ak sa berie do úvahy 

reaktivita vápna a zretie (20 - 60 minút), je veľmi dôležité pre zvýšenie produktivity výroby aglomerátu. 
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4.2. Injektáž vápna v BOF 

Prvé pokusy injektáže vápna boli realizované v osemdesiatych rokoch, mali však problémy kvôli 

charakteristikám vápna a obmedzeniam konštrukcie kyslíkových trysiek. Injektáž vápna cez spodné 

koncentrické výfučne v QBOP bola úspešná, ale väčšina prevádzok stále plní kusové vápno do konvertora 

vrchom. Spoločnosť Carmeuse vyskúšala koncept injektáže vrchnou tryskou v roku 2011 v severoamerickej 

oceliarni (obr. 3). Vápno (označené bielou na obr. 3) bolo vstrekované cez centrovaný dodatočný otvor spolu 

s kyslíkom (označený modrou na obr. 3) pomocou špeciálne navrhnutej trysky. Výhody zahŕňali 100% 

výťažnosť vstrekovaného vápna, zlepšenú úroveň rozpúšťania vápna, konzistentne lepšiu trosku, zlepšené 

odfosforenie, znížené výhozy, eliminácia dofukov na fosfor a predĺženie životnosti žiaruvzdornej výmurovky 

[25]. 

 

Obr. 3 Injektáž vápna v KK 

4.3. Injektáž vápna v EOP 

Zloženie trosky v EOP sa počas tavby dynamicky mení. Pridávanie vápna pomocou košov alebo cez piaty 

otvor predstavuje rôzne výzvy pre taviča ocele pri regulácii napenenia trosky. Injektáž vápna cez bočnú stenu 

(obr. 4) uľahčuje okamžitú kontrolu viskozity trosky a súvisiacich parametrov, ktoré udržujú napenenie počas 

celého procesu. Injektáž vápna a kontrola napenenia znižujú dobu procesu, spotrebu energie, šetria 

žiaromateriál, spotrebu vápna a zabezpečujú bezpečnejšie a lepšie prostredie [27]. 

 

Obr. 4 Injektáž vápna v EOP - tryska v bočnej stene 
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5. VPLYV CHEMICKÉHO ZLOŽENIA VÁPNA V PROCESE VÝROBY OCELE 

Vlastnosti a chemické zloženie trosky sú dôležité pre dosiahnutie nižšej úrovne síry a zachytávanie inklúzií 

dopravovaných do trosky. Rôzne úrovne kvality ocele si tiež vyžadujú rôzne podmienky v troske, ktoré je 

možné upravovať zodpovedajúcim pridávaním vápna. Je potom veľmi dôležité venovať pozornosť chemickým 

a fyzikálnym vlastnostiam vápna [9]. 

5.1. Obsah CaO vo vápne 

Veľmi často oceliarne nemajú jasno v ich špecifikáciách týkajúcich sa celkového obsahu CaO a voľného 

obsahu CaO. Kvalita vápenca a proces kalcinácie ovplyvňujú voľný obsah CaO vo vápne. Čím vyššie sú 

nečistoty, tým nižší je obsah CaO a podobne vysoký obsah zvyškového CO2 znamená nižšie množstvo 

celkového a voľného obsahu CaO (tab. 4). Kontaminácia sírou z paliva počas kalcinácie, ktorá bude reagovať 

s CaO, vytvorí CaSO4, čím sa zníži obsah voľného CaO vo vápne. Každé percento dodatočného voľného 

CaO potenciálne usporí cca 1 kg celkového vápna na tonu ocele pri každej tavbe, čím sa znižujú náklady a 

zvyšuje sa produktivita. 

Tab. 4 Charakteristiky vápna, závisiace od kvality horniny a zvyškového CO2 

Kvalita horniny: Inertné = 1% MgCO3 = 1% CaCO3 = 1% 

Zvyš. CO2  CaOvoľné CaOcelk.  
1,5%  94,01% 95,82%  
2,0%  92,88% 95,33%  
5,0%  86,13% 92,41%  
8,0%  79,39% 89,49%  

10,0%  74,89% 87,54%  
Kvalita horniny: Inertné = 2% MgCO3 = 1% CaCO3 = 1% 

Zvyš. CO2  CaOvoľné CaOcelk.  
1,5%  92,34% 94,15%  
2,0%  91,22% 93,67%  
5,0%  84,52% 90,80%  
8,0%  77,83% 87,93%  

10,0%  73,36% 86,02%  

5.2. Obsah oxidu kremičitého (SiO2) vo vápne 

Kyslé zložky, hlavne  SiO2 a Al2O3, pochádzajúce zo surovín a predchádzajúcich fáz procesu, určujú 

požadované množstvo CaO. Akékoľvek nečistoty z vápna, vrátane SiO2, predstavujú záťaž pre proces, keďže 

sa bude vyžadovať dodatočné množstvo vápna na odstránenie sprievodného oxidu kremičitého. Znižuje to 

taktiež výťažnosť. Každé dodatočné percento SiO2, prichádzajúce z vápna, bude vyžadovať cca 2 až 4 

kilogramy dodatočného vápna na tonu ocele. To znamená stratu približne 5 - 10 gramov železa v troske vo 

forme FeO. Celkové straty budú zahŕňať dodatočné tavenie (energia a produktivita) plus strata výťažnosti, 

ktorá sa jednoducho vypočíta vynásobením % FeO x 0,78. 

5.3. Obsah síry vo vápne 

Síra je najviac neželaná nečistota v oceli a jej odstránenie by nebolo ekonomicky výhodné bez využitia vápna 

s vysokým obsahom vápnika počas odsírenia taveniny alebo v sekundárnej metalurgii [23]. 
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[S]kov + (O2-)  [O]kov + (S2-)troska 

Odsírenie sa zlepšuje s nárastom koncentrácie oxidu vápenatého, až kým nedosiahne hranicu nasýtenia 

(hmot. % 55-60) a za touto hranicou je odsírenie obmedzené. Úroveň odstránenia síry [počiatočné % S - 

konečné % S]/( [počiatočné % S] je určená sulfidickou kapacitou, intenzitou premiešavania a objemom trosky. 

Sulfidická kapacita v troske závisí od oxidov v troske (zásaditosti), objemu a viskozity trosky, teploty trosky a 

od vstupného obsahu síry v troske. Znečistenie trosky vonkajšími nečistotami, napríklad z kontaminovaného 

vápna, je veľmi nežiadúce, keďže môže ovplyvniť absorpčnú kapacitu trosky. 

Aby sme pochopili vplyv kvality vápna na odsírenie, realizovali sme podrobnú štúdiu v oceliarenskej prevádzke 

predtým, ako sa urobilo rozhodnutie o prechode z vápna s nízkou kvalitou na vápno s vysokým obsahom CaO. 

Výsledky v tab. 5 nižšie jasne preukazujú, že vápno s vysokým obsahom CaO zlepšuje sulfidickú kapacitu a 

finálnu úroveň síry v oceli. 

Tab. 5 Vplyv kvality vápna na sulfidickú kapacitu a finálnu síru v oceli 

Kvalita vápna: 

Charakteristiky vápna A (10 tavieb) B (10 tavieb) 

Priemerný CaO 85,7% 94,3% 

Priemerný MgO 0,5% 0,5% 

Priemerný SiO2 1,6% 1,0% 

Výsledky panvovej trosky   

Vypočítaná sulfidická kapacita -2,42 -2,32 

Počiatočná síra v oceli 0,039% 0,041% 

Finálna síra v oceli 0,016% 0,013% 

5.4. Strata žíhaním 

Strata žíhaním (LOI) stanovuje celkovú stratu hmotnosti, súvisiacu s vývojom vody a uhlíka, ktorá sa určuje 

zmenou hmotností vzoriek pred a po kontrolovanom ohreve. Mäkko pálené vápno s približne 2% LOI, vyrobené 

v kontrolovaných podmienkach, je reaktívne a ideálne pre proces výroby ocele, kým tvrdo pálené vápno s 

nízkou LOI sa ťažko rozpúšťa v roztavenej oceli [15]. Vyššia LOI (>2%) naznačuje, že obsah vlhkosti alebo 

oxid uhličitý alebo oba parametre sú vyššie a sú neželané v procese výroby ocele. Vyššia a nekonzistentná 

LOI môže ovplyvniť kvalitu ocele (vodík), náklady na oceľ (energia na kalcináciu horniny), produktivitu 

(dodatočný čas potrebný pre prívod energie) a tiež bezpečnosť (výhozy) na oceliarni 

5.5. Granulometria (zrnitosť) 

Regulácia zrnitosti je veľmi dôležitá u všetkých surovín, používaných v procese výroby železa a ocele. 

Výrobcovia ocele rozhodujú o rozsahu veľkostí zŕn podľa infraštruktúry, rýchlosti rozpúšťania, 

environmentálnych potrieb a výťažnosti. Menšia zrnitosť (0-3mm) je ideálna pre aglomeračné závody, hlavne 

kvôli homogénnosti. Keďže v KK a EOP sa udržiava podtlak, aby sa zabránilo nasatiu jemných častíc cez 

systém odvodu spalín a kvôli konštrukcii dopravníkových pásov, je žiadaná väčšia zrnitosť vápna (10-50mm), 

čo však nie je ideálne pre proces tavenia ocele. Menšia zrnitosť vápna (5-20 mm), t.j. vápno s vyšším merným 

povrchom, zabezpečuje oveľa rýchlejšie rozpúšťanie sa počas tavby, počas odpichu a taktiež sa využíva 
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v sekundárnej metalurgii. Väčšina oceliarní prechádza na injektáž vápna do KK a EOP, ktorá prináša výrazné 

výhody v oblasti životného prostredia, úspory v spotrebe vápna a výraznú kontrolu nad postupmi tvorby trosky.  

6. ZHRNUTIE 

Tvorba trosky je pri výrobe ocele veľmi dôležitá. Kontrola vstupných surovín je rovnako dôležitá od 

počiatočných fáz spekania aglomerátu až po finálnu fázu výroby ocele. Vápno a dolomitické vápno sú 

najekonomickejšie a environmentálne najviac šetrné troskotvorné prísady, ktoré fungujú ako protilátka voči 

nečistotám a pomáhajú čistiť oceľ a chrániť žiaruvzdornú výmurovku agregátov. Charakteristiky vápna a jeho 

spotreba pre každú fázu procesu počas výroby ocele a železa sa menia. Jemné vápno napomáha zbaľovaniu 

jemných častíc ďalších surovín v aglomeračnej zmesi, kusové alebo injektované vápno v KK a EOP pomáha 

hlavne k dosiahnutiu požadovanej bázicity trosky, tiež odstraňuje fosfor počas procesu a injektáž vápna 

pomáha zabezpečiť konzistentne dobre napenenú trosku počas celého procesu. Mäkko pálené vápno s 

vysokým obsahom vápnika a najnižším možným obsahom nečistôt zlepšuje produktivitu (doba procesu a 

životnosť žiaromateriálu), znižuje náklady (znížená spotreba vápna), zlepšuje výťažnosť kovu (znížené objemy 

trosky), čistí oceľ (menej nečistôt), zlepšuje bezpečnosť (znížené výhozy) a zabezpečuje lepšie prostredie v 

oceliarni. 
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Abstrakt 

Příspěvek shrnuje dosavadní zkušenosti autorů v oblasti optimalizace technologie výroby a zpracování oceli 

pomocí výsledků termodynamických, termochemických a numerických výpočtů, které byly realizovány při 

řešení výzkumných úkolů s průmyslovými partnery. Komplexní řešení úpravy podmínek výroby, odlévání 

a tuhnutí ocelových ingotů a předlitků umožnila dostupnost moderních zařízení a softwarů přístupných 

pracovníkům na Katedře metalurgie a slévárenství pod záštitou Regionálního materiálově technologického 

výzkumného centra Fakulty materiálově-technologické VŠB-Technické univerzity Ostrava, ale i experimentální 

studium procesu v reálných podmínkách v součinnosti s aplikační sférou. V příspěvku je pozornost zaměřena 

především na možnosti numerického modelování metalurgických procesů, výpočet termofyzikálních vlastností 

oceli a jejich využití při nastavení okrajových podmínek odlévání, ale i v nastavení numerických modelů 

predikujících chování oceli během odlévání a tuhnutí. Součástí obsahu příspěvku je i představení výpočtů 

fázového složení vícesložkových systémů, které lze využít např. při optimalizaci složení strusky a modifikaci 

vměstků. 

Klíčová slova: Ocel, numerické modelování, termodynamika, termochemie, struska 

1. ÚVOD 

Za posledních 10 let prošla katedra metalurgie a slévárenství řadou významných změn. V roce 2010, tehdy 

ještě jen pod názvem Katedra metalurgie, byla zapojena do řešení významného projektu Regionální 

materiálově technologické výzkumné centrum (dále RMTVC). Investiční projekt umožnil výrazný rozvoj 

výzkumné infrastruktury (více o přístrojovém vybavení na www.rmtvc.cz) a zkvalitnění výzkumně vývojového 

potenciálu nejen katedry, ale celé fakulty v celosvětovém měřítku. V roce 2012 došlo v rámci restrukturalizace 

fakulty ke sloučení katedry metalurgie a katedry slévárenství. Od 1.1.2012 se tedy katedra již soustředila jak 

na metalurgii surového železa a oceli, tak rovněž na oblast slévárenství. Zároveň stále probíhal intenzivní 

rozvoj nejen přístrojové techniky, ale také softwarového vybavení, a to i za přispění projektu OP VVV 

Strategický rozvoj doktorských studijních programů. Součástí přerodu fakulty byla v loňském roce též změna 

jejího názvu. Původní Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství nově vystupuje pod názvem Fakulta 

materiálově-technologická. Aktuálně je na katedře metalurgie a slévárenství pod záštitou RMTVC Fakulty 

materiálově-technologické VŠB-TU Ostrava, ale i díky investicím fakulty a díky celoškolským SW 

podporovaným IT4I, k dispozici např. software ProCAST, QuikCAST, Magmasoft, FactSage, termodynamická 

databáze CompuTherm či CFD program ANSYS Workbench (s programy DesignModeler, Mesh, Fluent a 

dalšími). Kromě výukových licencí je chod programů také v režimu komerčních trvalých licencí, což umožňuje 

řešení projektů s průmyslovými partnery, ale i řešení závěrečných diplomových a disertačních prací. Nejčastěji 

jsou software využívány při řešení projektů z oblasti optimalizace proudění tavenin oceli v metalurgických 

agregátech (např. v mezipánvi, licí pánvi) či během upřesnění podmínek odlévání a tuhnutí oceli. Program 
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CFD ANSYS Fluent prokázal navíc schopnost modelovat rafinační procesy doprovázené dmýcháním inertního 

plynu a snižováním obsahu nežádoucích prvků (ať už v plynné formě či ve formě pevné - vměstky). Program 

ProCAST je využíván zejména při studiu odlévání a tuhnutí oceli za současné predikce objemových vad 

v závislosti na zvolených okrajových podmínkách. Termodynamická databáze CompuTherm slouží zvláště 

k výpočtům termofyzikálních vlastností oceli. Nový SW FactSage by měl dovolit například výpočet fázového 

složení strusky s ohledem na zvolenou technologii výroby oceli a umožnit předvídat teplotu tání strusky 

v závislosti na složení či možnosti modifikace vměstků v oceli během jejího zpracování na zařízeních 

sekundární metalurgie. Protože každý způsob výpočtu v jednotlivém software vyžaduje individuální přístup a 

je založen na odlišných principech, je problematice termodynamických, termochemických a numerických 

výpočtů v metalurgii v dostupných software věnována stručně pozornost v následujících samostatných 

podkapitolách. Součástí informací jsou rovněž odkazy na již publikované výsledky autorů. 

2. NUMERICKÉ METODY A JEJICH VÝZNAM V METALURGII 

Metalurgie oceli je obecně složitá díky vysokým teplotám taveniny. V průběhu výroby a zpracování taveniny 

oceli dochází k řadě fyzikálně chemických jevů, které lze v reálných podmínkách jen velmi omezeně ověřovat. 

Proto se již dlouhodobě věnuje velká pozornost tzv. numerickému modelování (vytvoření numerického modelu 

reálného systému), nebo též numerické simulaci procesů (simulace různých podmínek procesu na modelu), 

kdy je zkoumaný systém (proces) popsán soustavou parciálních diferenciálních rovnic řešených numerickými 

metodami. Obecně se pomocí numerických metod hledá vhodné numerické řešení (výpočet, algoritmus), tedy 

takové, kdy je velmi obtížné či neřešitelné nalezení přesného analytického řešení. Každé numerické řešení je 

charakterizováno stabilitou algoritmu výpočtu, konvergencí a mělo by rovněž obsahovat i odhad chyby  

[1, 2, 3].  

Proudění oceli v agregátech či tuhnutí oceli během odlévání je matematicky popisováno pomocí rovnic Navier-

Stokesových či Fourier-Kirchhoffových rovnic doplněných o rovnice kontinuity, turbulence, přenosu hmoty, 

energie atd. Ve výpočtech mohou figurovat rovnice pro výpočet napětí systému během tuhnutí či porezity 

v oceli [4, 5]. Pro uživatele by přímé řešení rovnic bylo komplikované. Aby mohla být aplikována numerická 

metoda, je vhodné systém rozčlenit na menší objemové úseky (budeme-li uvažovat o třírozměrných úlohách) 

a v těchto dostatečně malých podoblastech základní geometrie hledat diskrétní řešení pomocí systému tzv. 

diferenčních (algebraických) rovnic. Výpočet hledaných veličin probíhá v cyklech nazývaných iterací. 

Výsledkem řešení je hodnota hledané veličiny v diskrétním bodě tzv. výpočetní sítě. Rozdíl mezi řešeními 

diferenciálních a diferenčních rovnic je pak definován jako diskretizační chyba e [1]. Podle typu úlohy lze volit 

nejčastěji ze tří numerických metod, a to metody konečných diferencí (FDM), konečných objemů (FVM) a 

konečných prvků (FEM). Princip výpočtu veličin v podoblastech tzv. výpočetní sítě je graficky zachycen na 

Obr. 1 [6,7,8]. 

  

Implicitní diferenční schéma Uzel v objemu buňky sítě - výpočet přes plochy Uzly sítě konečných prvků 

Obr. 1 Princip výpočtu veličin u metody FDM, FVM a FEM (zleva doprava) [6,7,8] 
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Je zřejmé, že značnou nevýhodou numerického modelování je náročnost sestavování modelu a výpočtového 

programu (algoritmu), zejména pro komplikované systémy a děje. K řešení různých procesů z oblasti přenosu 

hmoty, hybnosti a energie jsou dnes k dispozici speciální a mnohdy univerzální programové produkty, které 

již obsahují matematické modely proudění a tuhnutí a algoritmy jejich řešení. Obecně je numerické modelování 

každé úlohy pomocí komerčních softwarů rozděleno do tří etap, na tzv. preprocesing, processing a 

postprocesing, jak je graficky znázorněno na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Princip numerického řešení úlohy v komerčních dostupných programech 

Výsledkem numerického řešení mohou být teplotní profily, vektory rychlosti, trajektorie pohybu částic, 

rozložení tlaku v systému atd. Kromě užitečné a názorné vizualizace veličin barevnou škálou je možné 

v průběhu výpočtu definovat monitorovací body v systému a pomocí grafů vykreslit např. změnu koncentrace, 

teploty, průtoků a dalších v závislosti na čase (a to i v podobě dynamických animací). Příklady výsledků 

modelování (a) koncentrační změny v mezipánvi během sekvenčního odlévání oceli, (b) smykového napětí 
na stěnách při proudění oceli ponornou výlevkou, (c) charakteru vstupního licího proudu při odlévání ocelových 

ingotů či (d) tuhnutí plynule odlévaných předlitků a (e) ingotů jsou zachyceny na Obr. 3 [9 - 12]. 

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 

(d)   
(e) 

Obr. 3 Ukázky výsledků modelování autorů příspěvku v programech ANSYS Fluent a ProCAST [9 až 12] 
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3. TERMODYNAMICKÉ VÝPOČTY, STANOVENÍ TERMOFYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ OCELI 

Jak vyplývá z Obr. 2, je třeba ve fázi přípravy numerického modelu definovat termofyzikální a termodynamické 

veličiny studovaného systému, s nimiž je  uvažováno v diferenciálních rovnicích řešeného procesu. V případě 

modelování proudění či tuhnutí oceli a napěťových stavů je nezbytné definovat termofyzikální vlastnosti oceli, 

jako je hustota, viskozita, tepelná vodivost, entalpie či tepelná kapacita, ale i Yangův modul (modul pružnosti 

v tahu), Poisonovu konstantu, koeficient tepelné roztažnosti či mez kluzu a mez pevnosti, a to jako závisle 

proměnné na teplotě. V současné době se uplatňují zejména následující metody identifikace vlastností [13]: 

• použití dostupných a relevantních literárních údajů, pokud vycházejí ze srovnatelných počátečních 
podmínek, 

• experimentální metody, mezi něž lze zařadit termickou analýzu, dilatometrii apod.,  

• výpočet pomocí empiricky stanovených rovnic z měření příslušných parametrů,  

• výpočet pomocí Neumann-Koppova pravidla k určení změny tepelné kapacity materiálu v závislosti na 
jeho chemickém složení a teplotě,  

• nebo termodynamické databáze, typu IDS, ThermoCalc, Dictra, Pandat či CompuTherm a další.  

 

Obr. 4 Pohled na pracovní prostředí termodynamické databáze CompuTherm, která je integrovanou 
součástí simulačního software ProCAST 

Problematika náročnosti a složitosti identifikace materiálových vlastností termickou analýzou byla již 

publikována např. v [14], kde lze dohledat i přehled některých empiricky stanovených rovnic používaných 

zejména pro stanovení teplot fázových transformací, jako je teplota likvidu a solidu oceli v závislosti 

na chemickém složení oceli. Dalším ze zmíněných postupů může být například stanovení termofyzikálních 

vlastností ocelí za použití pseudobinárního fázového diagramu Fe-C, uvedeného v lit. [15], nebo výpočtem 

pomocí Neumann-Koppova pravidla [16]. V současné době se však stále více uplatňuje výpočet termo-

fyzikálních vlastností na základě definovaného chemického složení v komerčních termodynamických 

databázích [17]. Pracovní prostředí termodynamické databáze CompuTherm je znázorněno na Obr. 4. Princip 

výpočtu např. teplot fázových transformací v termodynamické databázi spočívá v analýze binárních systémů 

slitin za rovnovážných podmínek. Výsledky výpočtů teplot fázových transformací oceli lze však využít nejen 

při nastavení numerického modelu procesu, ale též při sestavení regresní rovnice výpočtu teploty likvidu 
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z důvodu správného nastavení licí teploty. Chemické složení jedné značky oceli může totiž kolísat v rozpětí 

mezních hodnot prvků. Aby bylo možné následně stanovit regresní rovnici výpočtu teploty likvidu, je potřeba 

v termodynamické databázi provést výpočty různých kombinací obsahů prvků charakteristických pro danou 

značku oceli [18], což by experimentálně bylo velmi náročné. 

4. TERMOCHEMICKÉ VÝPOČTY, OPTIMALIZACE STRUSKOVÉHO REŽIMU PŘI VÝROBĚ OCELI 

Jak je z předchozích kapitol příspěvku patrné, numerické výpočty umožňují predikovat především fyzikální 

podstatu metalurgických procesů. Budeme-li však chtít zohlednit i chemickou stránku dějů, například při 

systematickém řízení struskového režimu a modifikaci vměstků během výroby oceli, pak je vhodné použití 

termochemických a termodynamických výpočtů chování systémů [19].  

Pravděpodobnost průběhu metalurgické reakce za konstantního tlaku a teploty vyjadřuje tzv. Gibbsova 

energie G. Pro změnu Gibbsovy energie v průběhu reakce platí [20, 21]:  

∆G = ∆H - T·∆S  (1) 

kde ∆G je změna Gibbsovy energie (J), ∆H je tepelný efekt reakce při konstantním tlaku (J), T je 

termodynamická teplota (K) a ∆S je změna entropie chemické reakce (J·K-1), přičemž: 

∆H = H2 - H1      (2) 

a 

∆ S = S2-S1      (3) 

Je-li metalurgická reakce v rovnováze, pak ∆G = 0. Je-li metalurgická reakce v daném směru termodynamicky 

schůdná, pak ∆G < 0. A konečně je-li ∆G > O, pak je reakce v daném směru termodynamicky neschůdná (tedy 

málo pravděpodobná) [22, 23]. 

Princip termochemických a termodynamických výpočtů tedy spočívá v hledání minima celkové Gibbsovy 

energie systému. Stanovení pravděpodobnosti průběhu metalurgické (chemické) reakce jednoduchého 

binárního systému není až tak náročné. Je třeba znát hodnoty entalpií a entropií látek. Pro pseudobinární 

systém, kdy může vznikat více pevných sloučenin obecné stechiometrie, je třeba již vypočítat látkovou bilanci 

vycházející z vypočítaných hodnot ∆rG pro každou slučovací reakci, jak uvádí např. autoři [22, kap.5].  

Budeme-li uvažovat dokonce o existenci 

vícesložkových systémů, které v metalurgii 

oceli představují strusky, respektive produkty 

reakcí na mezifázovém rozhraní struska-kov, 

bude výpočet ještě komplikovanější. V 

takovém případě se výsledky rovnovážných 

výpočtů jednotlivých binárních systémů 

vícesložkové soustavy zobrazují graficky ve 

formě např. rovnostranného trojúhelníku, 

jehož vrcholy odpovídají základním fázím, 

např. oxidům CaO - SiO2 - Al2O3 . Strany 

trojúhelníku pak odpovídají binárním 

systémům oxidů a vnitřní plocha ternárnímu 

systému. V případě nestechiometrického 

termodynamického stanovení existence fází 

procházíme plochou trojúhelníku a hledáme 

takové trojice fází, které vedou v daném bodě (pro dané globální složení) k minimální hodnotě Gibbsovy 

 

Obr. 5 Ternární diagram systému CaO - SiO2-Al2O3 [22] 
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energie [blíže opět cit. 22 - Leitner a Voňka, str.176-178]. Příklad ternárního diagramu fázového složení CaO-

SiO2-Al2O3 (viz Obr. 5) a stabilitu fází za různých teplot uvádějí např. autoři [23].  Protože by opět pro metalurgy 

bylo velmi složité realizovat termochemické a termodynamické výpočty např. pomocí MS Excel (navíc 

s přístupem k databázi termodynamických sloučenin), vznikly komerční programy, které obsahují databázi 

termodynamických dat sloučenin a kovů a umožňují stanovení termodynamické rovnováhy reakce výpočtem 

minima celkové Gibbsovy energie systému, např. SW FactSage, včetně konstrukce ternárních, kvaternárních 

až multikomponentních diagramů soustav. 

ZÁVĚR 

Příspěvek rekapituluje poznatky autorů z oblasti numerického modelování metalurgických procesů, stanovení 

termofyzikálních veličin studovaných systémů a termodynamických a termochemických výpočtů využívaných 

při predikci chování složení strusky a vměstků s ohledem na průběh výroby a zpracování oceli. Z dosavadních 

zkušeností vyplývají následující závěry: 

• S ohledem na vysoké teploty oceli během její výroby a zpracování se jako vhodná jeví analýza procesů 
i pomoci dostupných metod modelování a termodynamických a termochemických výpočtů. 

• Numerické modelování a simulace procesu umožňuje predikci např. proudění oceli v metalurgických 

agregátech za současného dmýchání inertních plynů, ale i predikci chování oceli během odlévání a 

tuhnutí včetně stanovení předpokládaného rozsahu objemových vad. Termodynamické a 

termochemické výpočty navíc umožňují zohlednit i chemickou stránku průběhu děje na základě 

stanovení minima celkové Gibbsovy energie soustavy včetně tvorby příslušných fázových diagramů. 

Výpočty však bývají obvykle zjednodušeny. 

• Realizace výpočtů vlastními silami metalurgů by byla náročná. Díky rozvoji počítačové i experimentální 

techniky jsou dnes již dostupné profesionální programové software, které obsahují rovnice popisující 

procesy i algoritmy jejich řešení. Součástí programů jsou mnohdy i propracované databáze 

termofyzikálních dat či hodnot termodynamických funkcí sloučenin a kovů. 

• Simulačních a výpočetních 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. Navíc roli sehrává i pořizovací cena software, která se mnohdy vyšplhá u trvalých komerčních 

licencí řádově k miliónům českých korun. Dalším problémem je i personální zajištění software a 

fluktuace zaměstnanců, která snižuje potenciál využívání řešiče. Výsledek je rovněž silně závislý na 

zvolených parametrech výpočtu, které často vyžadují znalosti z oblasti proudění, numerických metod, 

termodynamiky, termochemie, výpočetní techniky či materiálových fyzikálně-chemických věd, ale i 

interdisciplinární spolupráci s dalšími pracovišti. Nedílnou součástí řešení je ale i způsob interpretace 

dosažených výsledků. Zde hraje roli zkušenost odborníků věnujících se dané problematice. 

Je tedy patrné, že ačkoli nabízí numerické modelování či termodynamické a termochemické výpočty možnost 

verifikace procesu výroby oceli dokonce už i před jeho zavedením v provoze, není v běžné praxi jednoduché 

skloubit všechny výše uvedené požadavky. A zde se jako nejvhodnější jeví spolupráce podniků s vědecko-

výzkumnými institucemi. 
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Abstrakt  

Numerické simulace se v poslední době staly běžnou součástí aplikovaného výzkumu v oblasti metalurgie 

oceli i dalších kovů, prováděného na katedře metalurgie a slévárenství Fakulty materiálově - technologické ve 

spolupráci s průmyslovými partnery. Modelování procesů spojených s výrobou a zpracováním kovů obecně 

úzce souvisí s popisem chování tekuté fáze, soustavou parciálních diferenciálních rovnic. Výpočet proudového 

pole, veličin spojených s prouděním a chování volné hladiny v reaktorech většinou tvoří počáteční řešení, 

na které navazují simulace dalších dějů. Z této skutečnosti plyne význam přesnosti počátečního řešení. 

Dostatečnou přesnost řešení lze s ohledem na výpočetní čas ovlivnit mimo jiné volbou vhodného modelu. 

Pro výpočet proudění je k dispozici řada turbulentních modelů, určených pro různé aplikace. Tento příspěvek 

poskytuje náhled do problematiky modelování turbulence s ohledem na možnosti výpočetního programu 

ANSYS Fluent. 

Klíčová slova: Numerická simulace, turbulentní modely, simulace proudění, ANSYS Fluent 

1. ÚVOD  

Metalurgické procesy spojené s tekutou fází bývají velmi náročné na modelování, neboť často zahrnují systém 

turbulentního proudění, který sestává z několika fází ve vzájemné interakci. Základní fázi většinou tvoří tekutý 

kov, doplněný o další tuhé a plynné fáze, představující např. vměstky, strusku, rafinační plyn apod.  

Při numerickém modelování složitých systémů proudění je potřeba simulace rozdělit na etapy a zvolit správnou 

posloupnost řešení. Posloupnost řešení závisí na kombinaci dějů probíhajících v analyzovaném reaktoru. 

Obecně však řešitelé v prvním kroku většinou přistupují k simulacím turbulentního proudění, a současně, je-li 

potřeba, k popisu chování volné hladiny. Stejně jako teplotní pole při tuhnutí je proudění při popisu chování 

kapalin naprostým základem. Při numerických simulacích dynamiky tekutin slouží výsledky proudění jako 

počáteční řešení v dalších etapách modelování. Je tedy nezbytně nutné zajistit jejich korektnost a vyhnout 

se tak pozdějším nesrovnalostem.  

Pro uživatele je často obtížné odhadnout, zda je výsledek simulace proudění reálný či nikoli. Než se přistoupí 

k dalšímu kroku simulací, doporučuje se proto verifikace výsledků numerického modelu pomocí fyzikálního 

modelování, případně srovnání s literaturou [1-3]. 

2. ŘÍDÍCÍ ROVNICE PROUDĚNÍ 

V oblasti proudění rozlišujeme dva režimy - laminární a turbulentní proudění. Oba režimy lze popsat pomocí 

rovnic, které vychází ze zákona zachování hmoty a hybnosti - Navier-Stokesových rovnic (1-3) a obecná 

rovnice kontinuity (4). Je-li potřeba řešit i přestup tepla, uvedené rovnice se navíc doplňují rovnicí energetickou 

[4, 5]. 
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kde � - rychlost, (m.s-1); 

 t  - čas, (s); 

 � - měrná hmotnost tekutiny, (kg.m-3); 

 � - tlak, (Pa); 

 � - kinematická viskozita, (m2.s-1); 

 f  - složky vnější objemové síly, (-); 

 x, y, z  - souřadnice, (-). 

V případě turbulentního proudění bývají základní diferenciální rovnice doplněny o další rovnice pro výpočet 

turbulentních veličin (např. turbulentní kinetická energie, rychlost disipace turbulentní kinetické energie apod.). 

Počet těchto rovnic je závislý na typu zvoleného turbulentního modelu [6]. 

Výpočet proudění tedy vychází ze soustavy minimálně čtyř diferenciálních rovnic, jejichž analytické řešení 

je velmi obtížné. Proto se v poslední době při řešení proudění uplatňují numerické metody, jež jsou obsaženy 

v simulačních programech.  

3. NUMERICKÝ POPIS TURBULENTNÍHO A MULTIFÁZOVÉHO PROUDĚNÍ  

Turbulentní úlohy představují ve srovnání s laminárními i v dnešní době velkou výzvu. Povaha turbulence 

je komplexní a složitá. Pro analýzu turbulentních proudů byla vyvinuta řada turbulentních modelů, z nichž 

každý má své výhody i nevýhody. Některé modely se vyznačují vyšší přesností, avšak jsou náročnější na čas 

a zdroje. Navíc jsou některé metody využitelné pouze pro vybrané aplikace [7]. Volba vhodného modelu 

je vždy kompromisem mezi přesností řešení a požadovaným výpočetním časem.  

Pro účely numerických simulací jsou k dispozici efektivní programové produkty, jejichž součástí jsou 

matematické modely a algoritmy jejich řešení pro širokou škálu metalurgických procesů. Jednu ze skupin 

těchto programových produktů tvoří tzv. Computational Fluid Dynamics (CFD) programy, sloužící k výpočtu 

dynamiky tekutin. Do této kategorie spadá také výpočetní software ANSYS Fluent. Tento program pracuje 

s metodami konečných prvků a konečných objemů, v závislosti na typu výpočetní sítě. ANSYS Fluent 

disponuje celým spektrem modelů určených pro různé aplikace, díky kterým má široké využití v metalurgické 

praxi, ale také v oblasti strojírenství, automobilovém průmyslu či medicíně. Mimo jiné obsahuje řadu 

turbulentních modelů určených pro různé aplikace. Modely je navíc možné doplnit uživatelskými funkcemi [6]. 

3.1. Turbulentní modely 

V dnešní době stále neexistuje jeden jediný turbulentní model, který by byl schopen popsat všechny řešené 

problematiky. Při volbě turbulentního modelu musí být brána v úvahu fyzikální podstata proudění, zavedená 

praxe v oblasti řešeného problému, požadovaná přesnost řešení, dostupná vstupní data a potenciální 

výpočetní čas. V oblasti predikce turbulentního proudění se setkáváme se třemi hlavními přístupy - Direct 
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Numerical Simulation (DNS), Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) modely a Scale-Resolving 

Simulation (SRS) (viz Obr. 1). Každá z uvedených skupin turbulentních modelů má své výhody i nevýhody. 

Některé modely se vyznačují vyšší přesností, avšak na druhou stranu jsou náročnější na čas a výpočetní 

kapacitu. [6, 7]  

 

Obr. 1 Turbulentní a multifázové modely [6] 

Nejvíce elegantní metodou pro řešení turbulence je Direct Numerical Simulation (DNS), která je v principu 

nejjednodušší. DNS řeší Navier-Stokesovy rovnice v celém turbulentním spektru. Jak napovídá název, tato 

metoda představuje přímou cestu řešení turbulence. DNS používá jednoduché numerické metody pro řešení 

Navier-Stokesovy rovnice, přičemž není nutné řešení žádných přídavných rovnic. Tato metoda má ovšem 

velmi vysoké požadavky na výpočetní kapacitu, které by značně převyšovaly v dnešní době běžně dostupný 

výpočetní výkon, což ji činí nepoužitelnou při průmyslových aplikacích [6, 8].  

Protože většinou není schůdné řešit turbulenci v čase a prostoru pomocí DNS, bývá na Navier-Stokesovu 

rovnici aplikována procedura středování veličin pro odfiltrování celého, nebo alespoň části turbulentního 

spektra. Nejvíce používaným způsobem středování je Reynoldsovo časové středování rovnic (Reynolds 

averaging), jehož výsledkem jsou Raynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) rovnice. Turbulentní proudění 

je děj s náhodným charakterem. Reynolds v minulosti zjistil, že po aplikaci statistických metod se proudění 

stává stabilním. Reynolds tedy navrhnul pravděpodobnostně-statistickou metodu popisu proudění. Metoda 

Reynoldsova středování je založena na předpokladu rozkladu jakékoli veličiny na časově středovanou složku � ̅

a fluktuační složku �´ (viz Obr. 2). Za určitých podmínek je možné fluktuační složku �´ veličiny odfiltrovat [9, 10, 

11]. V řídících rovnicích proudění poté figuruje pouze středovaná složka rychlosti. Stejným způsobem je 

provedeno také středování tlaku v Navier-Stokesových rovnicích. Kinematická viskozita, měrná hmotnost 

a vnější objemové síly jsou uvažovány jako konstantní. Výsledkem je vyhlazená variace rychlostních 

a tlakových polí [6]. 

Obecně je k simulacím proudění doporučeno používat RANS turbulentní modely, jak jen je to možné. I přesto, 

že těmto modelům bývá přičítána nižší přesnost, jsou RANS modely (k-ε, k-ω) většinou dostatečné pro většinu 

inženýrských simulací proudění [6, 12, 13]. Četnost použití těchto modelů dokládají i literární poznatky. 
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Např. autoři prací [14 až 17] volili k popisu proudění 

v rafinačním reaktoru turbulentní k-ε model v jeho různých 

formulacích (Standard, RNG, SST), jenž je z turbulentních 

modelů historicky nejpoužívanější. Jeho oblíbenost pramení 

z jeho robustnosti a přiměřené přesnosti a časové 

náročnosti. [6] Z k- ω modelů je hojně využíván SST (Shear 

Stress Transport) Model, který kombinuje robustnost a 

přesnost k- ω modelu v oblastech blízkých stěně s přesností 

k-ε modelu v oblasti volného proudění [6, 7, 13]. Co se týče 

časové náročnosti simulací, jsou tyto dva typy modelů 

nejúspornější. 

Reynolds Stress Model lze doporučit pro oblasti s rotačním 

a silně vířivým prouděním. Tento model bere v úvahu efekty, 

se kterými dvourovnicové RANS modely pracují jen obtížně, na druhou stranu ale často dochází k 

významnému nárůstu výpočetního času, který je ne vždy kompenzován vyšší přesností výsledků. I přesto 

může mít tento model potenciál pro řešení problému komplexního proudění a je možné dosáhnout vyšší 

přesnosti predikce než při použití dvourovnicového RANS modelu, jak bylo doloženo prací [13]. [6] 

V literatuře [7, 12] je možné setkat se také s přístupy Large Eddy Simulation (LES) a Detached Eddy 
Simulation (DES) spadajícími do skupiny SRS modelů (viz. Obr. 1). LES upravuje Navier-Stokesovy rovnice 

pomocí filtru, který odstraňuje malé víry z turbulentního pole. Navier-Stokesovy rovnice jsou tedy řešeny pouze 

pro část turbulentního spektra. LES se v průmyslu příliš nepoužívá, neboť vyžaduje vysoké rozlišení výpočetní 

sítě v mezní vrstvě, tranzientní formulaci času a velmi malý časový krok. Výsledkem jsou řádově vyšší nároky 

na operační paměť (RAM) a výpočetní čas ve srovnání s RANS modely. Vysoká výkonnost výpočetní techniky 

je proto pro LES nutností, zejména pokud se jedná o průmyslové aplikace [6]. DES je kombinací RANS modelu 

při výpočtu v blízkosti stěny a LES modelu v oblastech vzdálených od stěny. Při výpočtu na síti, která 

je nedostatečná pro LES, umožnuje DES vyšší přesnost. Co se týče časové náročnosti, lze DES zařadit mezi 

RANS modely a LES [6, 12]. Proto je pro praktické účely doporučeno používat raději konvenční RANS modely.  

 

Obr. 3 Srovnání metod řešení turbulence [9] 

Obr. 2 Rozklad veličiny na střední a 

fluktuační složku [9] 
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Obr. 4 Srovnání výsledků proudění pomocí modelů DNS, RANS a LES [18] 

Srovnání rychlostních profilů, vypočtených prostřednictvím DNS, LES a RANS je zobrazeno na Obr. 3. 

Je vidět, že charakter výsledků se shoduje s principy uvedenými výše. Nejpřesnější popis proudění poskytuje 

DNS, která počítá i s malými vírovými strukturami. Tyto struktury jsou příčinou malých fluktuací rychlosti 

na křivce. LES malé vírové struktury filtruje, čímž se získá vyhlazená rychlostní křivka. RANS modely počítají 

pouze se střední složkou rychlosti. Pro lepší představu je na Obr. 4 zobrazena ukázka rychlostního pole, 

vypočteného různými modely. 

ZÁVĚR 

Modelování metalurgických procesů v rámci CFD analýz je složitý proces, který je většinou potřeba rozdělit 

na dílčí operace. V prvním kroku bývá řešeno turbulentní proudění, tvořící počáteční řešení pro navazující 

simulace. Nepřesnost, vzniklá při modelování turbulence, se tedy přenáší celým dalším procesem simulací 

do finálního výsledku. Přesnost počátečního řešení lze ovlivnit volbou vhodného turbulentního modelu. 

Je ovšem třeba mít na paměti, že modelování proudění při aplikovaném výzkumu je kompromisem mezi 

přesností a výpočetním časem. Z tohoto důvodu se často volí dvourovnicové RANS turbulentní modely, které 

poskytují dostatečnou přesnost za relativně krátký výpočetní čas ve srovnání s ostatními metodami. 
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Abstrakt 

Při odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání (ZPO) zastává důležitou funkci mezipánev, která se zařazuje 

mezi licí pánev a krystalizátor. Mezipánev slouží především jako zásobník tekuté oceli při sekvenčním odlévání 

oceli a zajišťuje distribuci oceli k jednotlivým licím proudům. Současně lze mezipánev využít jako jeden 

z posledních agregátů, kde lze do jisté míry ještě ovlivnit finální čistotu a tedy kvalitu ocelového předlitku. 

Čistota oceli může být při průtoku mezipánvi ohrožena např. strháváním strusky či nedostatečným 

vyplouváním vměstků. Obojí je silně závislé i na charakteru proudění v mezipánvi. Vizuální verifikace 

charakteru proudění oceli v mezipánvi není v provozních podmínkách možná. Abychom získali představu o 

způsobu proudění taveniny, je jednou z možností použití numerického modelování. Příspěvek prezentuje 

možnosti modelování charakteru proudění taveniny v mezipánvi pro plynulé odlévání oceli pomocí metod 

konečných prvků a objemů.   

Klíčová slova: Plynulé odlévání oceli, mezipánev, numerické modelování, ANSYS Fluent 

1.  ÚVOD 

Objem taveniny oceli lze v mezipánvi rozdělit na tři části, a to na promíchávaný objem, objem s pístovým 

tokem a mrtvý objem. Při proudění taveniny oceli v mezipánvi je snahou zachovat určitý podíl promíchávaného 

objemu, zajistit dostatečný podíl objemu proudícího pístovým tokem a minimalizovat mrtvé objemy [1]. 

Optimalizaci proudění lázně v mezipánvi lze provézt několika způsoby, mezi které patří [2, 3, 4, 5, 6]: 

• použití dopadových desek pod stínící trubicí, 

• použití dolních a horních přepážek pro ovlivňování proudění lázně, 

• použití víceotvorových přepážek v mezipánvi, 

• použití dmýchání inertních plynů do lázně v mezipánvi, 

• použití keramických filtrů v mezipánvi. 

Proudění oceli v mezipánvi s použitím výše uvedených komponent lze verifikovat např. pomocí fyzikálního a 

numerického modelování. Efektivní a optimální varianta modelového výzkumu je kombinace fyzikálního a 

numerického modelování. Hlavním cílem tohoto příspěvku proto bylo analyzovat charakter proudění taveniny 

v mezipánvi pomocí metod konečných prvků a objemů pro různé varianty umístění dopadového místa a stínící 

trubice s cílem optimalizace proudění a minimalizace zkratového proudění či mrtvých objemů v mezipánvi. Pro 

vlastní studium byl zvolen CFD software ANSYS Fluent, který je součástí programového balíku ANSYS 

Workbench [1]. 
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2.  PRINCIP NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ 

Numerické modelování řeší soustavy parciálních diferenciálních rovnic popisující proudění oceli v mezipánvi. 

Proudění popisují základní fyzikální zákony, které jsou vyjádřeny Navier-Stokesovými rovnicemi společně 

s rovnicí kontinuity. Mezi nejpoužívanější numerické metody patří metoda konečných prvků a metoda 

konečných objemů [7, 8, 9, 10]. 

Metoda konečných prvků (FEM) má mezi numerickými metodami největší význam. K modelování 

metalurgických procesů je tato metoda vysoce účinná. Podstatou této metody je, že dochází k procesu 

zvanému triangulace. To znamená, že se oblast rozdělí na síť konečného počtu prvků. Nejčastěji se  

u dvourozměrné oblasti (2D) úloh jedná o trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové prvky a u třírozměrné oblasti 

(3D) se jedná o čtyřstěny resp. šestistěny. Tvar kvadratického polynomu nebo lineární funkce má řešení na 

každém prvku, přičemž v uzlových bodech a na hranici prvků není zaručena spojitost [9]. 

Metoda konečných objemů (FVM) se využívá k řešení parciálních diferenciálních rovnic, a která napříč 

objemem buňky počítá průměrné hodnoty proměnných a přímo diskretizuje integrální rovnici. Princip této 

metody je v [9, 10]: 

• použití křivočaré sítě, která dělí oblasti na diskrétní objemy, 

• bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech, 

• numerickém řešení diskretizovaných rovnic v obecném tvaru. 

Strukturu numerického modelování tvoří tři základní etapy - preprocessing, processing a postprocessing. Ve 

fázi preprocessingu dochází k přípravě modelu. Processing je fáze samotného výpočtu a fáze postprocessing 

slouží k zpracovávání a zobrazení výsledků [8, 9]. 

Pro vlastní studium charakteru proudění taveniny v oblasti mezipánve byla zvolena pětiproudá mezipánev 

s různě řešeným geometrickým uspořádáním dopadového místa. Základní geometrie studované mezipánve 

(viz Obr. 1) byla vytvořena v prostředí ANSYS Design Modeleru. Geometrie určená pro numerické modelování 

představuje vnitřní objem mezipánve a odpovídá přibližně 35 tunám oceli. 

 

Obr. 1 3D CAD model mezipánve určený pro numerické simulace 
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Vytvořená 3D geometrie pětiproudé mezipánve byla následně importována do preprocesoru Mesing, ve 

kterém probíhalo vytvoření automatické nestrukturované výpočetní sítě, tzn. vytvoření nepřekrývajících se 

elementů - konečných prvků a objemů. Základním parametrem pro vytvoření automatické sítě je definování 

velikosti buňky. Před vlastním zahájením modelování proudění pro tři geometrická uspořádání dopadového 

místa v oblasti mezipánve byly testovány výpočty pro tři různé varianty výpočetní sítě s rozdílnou velikostí 

buňky. Údaje o velikosti a počtu buněk pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v Tab. 1.  

Tab. 1 Varianty výpočetních sítí 

Výpočetní síť Min vel. buňky [m] Max vel. buňky [m] Počet uzlů Počet buněk 

hrubá 5.10-3 5.10-2 131 175 664 260 

jemná 5.10-3 3.10-2 200 742 1 031 734 

velmi jemná 5.10-3 1.10-2 1 266 495 6 694 291 

Výběr sítě se hodnotil podle charakteru proudění pomocí vektorů rychlostí. Charakter proudění pro jednotlivé 

varianty sítí byl v daných oblastech shodný. Rozdílná byla akorát hustota vektorů. Proto byla pro lepší 

názornost zvolena hrubá síť (viz Obr. 2), a taky z toho důvodů, že výpočet nebyl časově tak náročný, jako u 

dalších dvou variant. U všech tří variant byla síť tvořena tetraedry. 

 

Obr. 2 Vygenerovaná výpočetní síť na plochách mezipánve v preprocesoru Meshing 

Protože v Design Modeleru při tvorbě geometrie bylo těleso označeno jako fluid, byly v Meshi automaticky 

vnější plochy tělesa považovány za stěny. Stěny, dno a hladina mezipánve byly definovány podmínkou WALL, 

objem mezipánve byl definován podmínkou FLUID, vstup do mezipánve byl definován podmínkou VELOCITY 

INLET a výstupy z mezipánve (výlevky mezipánve) byly definovány podmínkou OUTFLOW. 

Následně byla mezipánev s vytvořenou výpočetní síti importována do procesoru Fluent, ve kterém bylo 

zapotřebí nejprve definovat model a vybrat model turbulence. Proudění se počítalo jako stacionární  

a bylo uvažováno jako nestlačitelné, vazké a turbulentní. V mezipánvi je charakter proudění většinou 

turbulentní s laminárními oblastmi. Proto byl zvolený pro výpočet proudění standardní k-epsilon model. Na 

stěnách mezipánve byla definována standardní stěnová funkce [1, 7]. 

V dalším kroku bylo zapotřebí definovat materiálové vlastnosti proudícího média. Pro účely modelování byla 

jako základní proudící složka zvolena voda. Voda byla zvolena z důvodu, že má podobné fyzikální vlastnosti 

(viskozitu) jako tavenina oceli při 1600 °C a s ohledem na plánované fyzikální modelování procesu a možnosti 
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srovnání chování systému. Dále bylo potřeba definovat rychlost proudícího média na vstupu a operační 

podmínky (viz Tab. 2) [7]. 

Tab. 2 Přehled použitých parametrů [8] 

Parametr Jednotka Hodnota 

hustota kg.m-3 998,2 

dynamická viskozita kg.m-1.s-1 1,003.10-3 

rychlost proudění m.s-1 1,04 

intenzita turbulence % 5 

hydraulický průměr m 0,085 

operační tlak Pa 101 325 

gravitační zrychlení v ose z m.s-2 - 9,81 

Následně mohlo dojít k samotnému výpočtu. ANSYS Fluent řeší soustavu diferenciálních rovnic proudění 

pomocí metody konečných prvků nebo objemů. Výpočet charakteru proudění v mezipánvi byl proveden za 

stacionárního režimu. Při numerické simulaci proudění je cílem dosažení konvergentního řešení. Konvergence 

je určována velikostí residuálů. Residuály jsou vyhodnocovány pro všechny počítané veličiny v každém kroku 

iterace. Úloha dobře konverguje, když se residuály přibližují hodnotám 1.10-3  

a u entalpie k hodnotě 1.10-6. Konvergenci úlohy ovlivňují mj. počty buněk a celková kvalita výpočetní sítě. 

Jednotlivé residuály byly ve všech případech nastaveny na hodnoty 1.10-6. Úloha zkonvergovala již na 

hodnotách 1.10-5 [7, 8]. 

Takto nastavený výpočet byl aplikován na tři různé modelované varianty, které se lišily v geometrii vstupní 

oblasti. Varianta A představuje základní verzi dopadového místa v podobě klasického čtvercového turbostopu. 

Varianta B je charakteristická rozšířením dopadového místa přes celou šířku dna mezipánve. Varianta C pak 

představuje případ s rozšířením dopadového místa přes celou šířku dna mezipánve  

a s umístěním stínící trubice do středu dopadového místaPřehled geometrického uspořádání dopadové oblasti 

v mezipánvi jednotlivých modelovaných variant je na následujícím Obr. 2. 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Obr. 2 Přehled modelovaných variant A, B, C 
 

3.  DISKUZE A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Z dosažených výsledků numerického modelování byl charakter proudění v mezipánvi graficky zobrazen 

v programu ANSYS Fluent pomocí vektorů rychlosti. Vektory rychlostí byly vykresleny z hlediska charakteru 

proudění v důležitých vertikálních a horizontálních řezech mezipánve. 

Na Obr. 3 je zobrazen charakter proudění ve vertikálním příčném řezu procházejícím středem stínící trubice. 

U všech tří variant je z profilu vektorů rychlostí ve vstupní oblasti patrné, že ze stínicí trubice proud dopadá na 

dno turbostopu, odkud je dále usměrňován zpět k hladině. 
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U varianty A (viz Obr. 3a) v oblasti mezi čelní stěnou a turbostopem je vidět kritické místo, kde se proud 

usměrňovaný od hladiny ke dnu rozděluje na dvě turbulentní oblasti. Tomu by se dalo zabránit např. rozšířením 

turbostopu přes celou šířku mezipánve. 

U varianty B (viz Obr. 3b) může uvnitř turbostopu blíže zadní stěně docházet k turbulentnímu proudění. 

Větších rychlostí při proudění směrem k hladině se dosahuje poblíž přední stěny. V blízkosti zadní stěny a 

v blízkosti stínící trubice ze směru od přední stěny jsou rychlosti menší. 

U varianty C (viz Obr. 3c) pak dochází rovnoměrně k usměrnění proudění směrem k hladině a jednotlivé 

rychlostí jsou v jednotlivých oblastech shodné. 

 a) b) c) 

Obr. 3 Charakter proudění ve vertikálním příčném řezu procházejícím středem stínící trubice  

pro: a) základní variantu dopadového místa, 

b) variantu s rozšířením dopadového místa přes celou šířku mezipánve, 

c) variantu s rozšířením dopadového místa přes celou šířku mezipánve a s umístěním stínící trubice do 

středu dopadového místa 

4.  ZÁVĚR 

Na základě srovnání výsledků numerického modelování tří verzí geometrického vnitřního uspořádání 

mezipánve lze konstatovat, že u varianty C se dosahuje ve vstupní oblasti rovnoměrného usměrnění proudění 

zpět směrem k hladině mezipánve a nedochází tak ke vzniku kritických míst vykazujících např. zkratové 

proudění či naopak výskyt mrtvých oblastí. Problémem i při úpravě vnitřního uspořádání zůstává pravý krajní 

licí proud, kde může docházet ke vzniku oblastí s mrtvým objemem. 

V další fázi výzkumu a vývoje bude pozornost zaměřena na ověření charakteru proudění taveniny oceli 

v mezipánvi za použití termo-fyzikálních vlastností pro konkrétní jakost oceli. Bude analyzován charakter 
proudění s ohledem na čistotu oceli v mezipánvi ovlivněnou strháváním strusky či nedostatečným 

vyplouváním vměstků. Kromě zobrazení vektorů rychlostí bude ověřován charakter proudění pomocí proudnic, 

hodnocení retenčních časů pomocí RTD křivek a profilů rozložení teplot. 
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Abstrakt  

Przedstawione w pracy wyniki stanowią kolejny etap badań nad procesem rafinacji stali z dyspersyjnej fazy 

niemetalicznej metodą jej filtracji. Obecnie zostały one nakierowane na proces odlewania stali metodą  

tradycyjną, syfonową. W publikacji dokonano analizy przygotowanych oraz zrealizowanych eksperymentów 

w skali półprzemysłowej z zastosowaniem wielootworowych filtrów ceramicznych. Badania prowadzono 

w warunkach stalowni huty należącej do grupy Alchemia S.A. Otrzymane wyniki analiz makro i mikrostruktury 

oraz czystości stali przed i po procesie filtracji odzwierciedlają tok prowadzonych badań jak również 

potwierdzają, że może ona być skuteczną i tanią metodą jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych.   

Słowa kluczowe: Filtracja stali, filtr ceramiczny, rafinacja, odlewanie syfonowe 

1. WPROWADZENIE  

Problematyka niniejszej publikacji wpisuje się w współczesny kierunek rozwoju metalurgii stali, preferujący 

technologie stalownicze (lub ich elementy składowe) zapewniające otrzymanie stali o dużej czystości 

metalurgicznej tzw. clean-steel. Obecnie najczęściej stosowane w metalurgii, oczywiście bardzo szeroko 

pojmowanej metalurgii, zarówno żelaza i stali jak również metali nieżelaznych filtry ceramiczne to filtry 

pianowe. Wykorzystywane są do filtracji metali nieżelaznych, żeliwa lub niewielkich ilości stali (maksymalnie 

kilkadziesiąt kilogramów). Zastosowanie ich do procesu filtracji stali w warunkach przemysłowych (podczas 

odlewania tradycyjnego lub ciągłego odlewania stali) niesie za sobą ryzyko wystąpienia awarii na skutek 

utrudnionego przepływy ciekłego metalu lub jej zanieczyszczenia na skutek uszkodzenia filtra. W szeregu 

publikacjach możemy zaobserwować zjawisko niszczenia filtrów pianowych na skutek silnej erozji 

w temperaturze odlewania stali (około 1873 K). Przykładem mogą tu być wyniki prezentowane przez autorów 

wielu prac np.: Solarek J. [1] rys. 9, str. 146, czy Dudczing S., gdzie autorzy pracy [2] na rys. 12, str. 16733 

uwidaczniają uszkodzenie materiału ceramicznego filtra, który w wyniku silnej erozji ulega zniszczeniu, 

generując kolejne zanieczyszczenia kąpieli metalowej. Prezentowane w kolejnych publikacjach badania 

i otrzymane wyniki stanowią kontynuację szeregu eksperymentów, których autorzy na przestrzeni ostatnich 

kilkudziesięciu lat starali się jak najlepiej poznać i opracować mechanizmy procesu filtracji. Przykładem mogą 

być Bažan J. i Bužek Z. [3]. Kolejne ich publikacje dostarczają więcej informacji [4]. Autorzy prezentują w nich 

wstępne badania a wyniki ich są bardzo obiecujące. Nie są oni jedynymi, którzy wówczas pracują nad 

zagadnieniami związanymi z procesem filtracji. Swoje badania realizują także Hamada K., Ali S., Mutharasan 

R. czy Apelian D. [5, 6]. Jednocześnie w innych ośrodkach badawczych prowadzi się badania nad 

przeprowadzeniem eksperymentów w skali półprzemysłowej i przemysłowej. Na początku lat 

dziewięćdziesiątych Mamcini J. i Stel J. [7] czy Xintian L. ze współautorami [8] przedstawił wyniki 

półprzemysłowych badań procesu filtrowania stali niskowęglowej podczas ciągłego odlewania filtrami 

korundowymi (Al2O3), korundowo-kwarcowymi (Al2O3 ∙SiO2) i wapiennymi (CaO). Nieco później podejmują się  

wykonywania eksperymentów realizowanych w skali półprzemysłowej pracownicy IMŻ Gliwice; Bulkowski L., 

Galisz U. i inni [9]. Niestety nie znajdujemy w prezentowanych przez nich publikacjach konkretnych, 

otrzymanych wyników badań, co znacznie umniejsza rezultat bardzo ciekawego eksperymentu. Aby je poznać 

koniecznym jest dotarcie do raportu z pracy badawczej, który jest materiałem niepublikowanym [10]. Również 
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Janiszewski K. w swoich pracach [11, 12], dotyczących skuteczności procesu filtracji w warunkach 

laboratoryjnych a następnie przemysłowych [13] w linii technologicznej urządzenia COS potwierdza, że 

zastosowanie filtrów ceramicznych może być skutecznym i tanim sposobem rafinacji stali z 

drobnodyspersyjnej fazy niemetalicznej. 

Ostatnio Wetzig T. i inni [14] zaproponowali aby do filtracji stali w warunkach przemysłowych, w lini 

technologicznej urządzenia COS zastosować pianowe filtry ceramiczne. Filtry te wykonane sposobem według 

wynalazku [15] przeznaczone byłyby do procesu filtracji przez maksymalnie 30 minut. Jak zatem autorzy pracy 

chcieliby stosować je w warunkach przemysłowych? Wyniki prac mamy ponoć poznać wkrótce ponieważ 

kolejnym etapem mają być eksperymenty w skali półprzemysłowej. 

2. FILTRACJA STALI W WARUNKACH STALOWNI GRUPY ALCHEMIA S.A. 

Pozytywne wyniki eksperymentów, przygotowane i przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych a następnie 

przemysłowych w linii technologicznej urządzenia do ciągłego odlewania stali (COS) dały podstawę do 

kontynuacji badań nad procesem stali w warunkach przemysłowych. Kolejnym zaplanowanym cyklem 

eksperymentów była aplikacja metody filtracji stali z dyspersyjnej fazy niemetalicznej jako dodatkowego 

zabiegu rafinacji podczas jej odlewania metodą tradycyjną - odlewania syfonowego. Eksperymenty wykonano 

w stalowni Alchemia S.A. Podczas pierwszego eksperymentu filtracji podano stal w gatunku P250GH, której 

skład chemiczny przedstawiono w tab. 1. Łączna masa przefiltrowanej stali wyniosła 1,3 Mg. Do filtrowania 

stali zastosowano wielootworowy mulitowy (3Al2O3-2SiO2) filtr ceramiczny produkcji firmy Keramtech s.r.o. 

Žacleř (rys. 1), nr 202 wykonany z materiału RK-5. Filtr charakteryzował się liczbą 27 otworów (średnicy 9,2⋅10-

3 m) oraz dwoma małymi otworami (średnicy 5,2⋅10-3 m) a całkowita powierzchnia filtracyjna wynosiła 9594⋅10-

6 m2. Próbki stali niefiltrowanej do badań zanieczyszczenia jej wtrąceniami niemetalicznymi i zmiany składu 

chemicznego pobierano bezpośrednio ze strumienia stali wypływającej z kadzi do leja centralnego w postaci 

“prób lizakowych”. Po zakrzepnięciu stali we wlewnicy i układzie wlewowym a następnie wybiciu wlewka, 

pobrano próbkę w postaci plastra (rys. 2) stali filtrowanej, z którego pobrano materiał do analiz.  

Tab. 1 Skład chemiczny stali P250GH, %. 

 C Mn Si P S Cr Ni Al (c) Mo Cu Ti 

min 0.18 0,30  - - - - 0,02 - - - 

max 0,23 0,90 0,40 0,025 0,015 0,30 0,30 - 0,08 0,30 0,03 

 

Rys. 1 Filtr ceramiczny użyty do badań 
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Rys. 2 Miejsca i sposób poboru próbek stali filtrowanej 

3. WYNIKI BADAŃ PROCESU FILTRAJI STALI 

Do analizy zawartości tlenu całkowitego [O]Σ zastosowano metodę spalania firmy Leco. Badanie składu 

chemicznego pobranych próbek stali wykonano na analizatorze iskrowym. Rejestrację obrazów mikrostruktury 

wykonano za pomocą mikroskopu metalograficznego (LM - light microscope) Olympus GX71 na próbkach 

pobranych z próby lizakowej i wlewka w postaci zgładów polerowanych przy powiększeniu 500×. Określenie 

zawartości wtrąceń niemetalicznych (udziałów powierzchniowych) oraz ich liczby w stali filtrowanej i 

niefiltrowanej wykonano za pomocą programu Met-Ilo.  

W przypadku prawie każdego pierwiastka w wytopie doświadczalnym stwierdzono zmianę jego składu 

chemicznego (tab. 2). W najmniejszym stopniu dotyczy to manganu i węgla a w znacznie większym siarki, 

krzemu, glinu i tlenu całkowitego. Niewielkie ubytki węgla, manganu mogą być spowodowane wtórnym 

utlenianiem stali tlenem z otaczającej atmosfery powietrza. Nie stwierdzono natomiast w żadnym wytopie 

wzrostu zawartości pierwiastka po procesie filtracji. 

Tab. 2 Zmiana składu chemicznego wytopu doświadczalnego stali P250GH, % 

Skład chemiczny stali 

Węgiel, [C] Mangan, [Mn] Krzem, [Si] Fosfor, [P] Siarka, [S] 
Aluminium, 

[Al]C 
Tlen, [O]C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

% ηC,% % ηMn,% % ηSi,% % ηP,% % ηS,% % ηAl,% % ηO,% 

020

21,0  4,76 
087

89,0  2,25 
019

21,0  9,52 
0010

010,0  0,00 
20,0

22,0  9,10 
21,0

29,0  27,60 
12

16  25,00 

Ocenę skuteczności procesu filtracji ciekłej stali prowadzono również w odniesieniu do zawartości tlenu 

całkowitego w stli niefiltrowanej i filtrowanej. Metodyka prowadzonych badań odpowiadała prezentowanej w 

literaturze [7, 9, 11]. Próbki ze stli filtrowanej i niefiltrowanej pobierano z próbek lizakowych oraz z wlewka. Po 

wykonaniu analiz stwierdzono znaczne zmniejszenie zawartości tlenu całkowitego [O]Σ - tablica 2, kol. 14. 

Na podstawie pomiarów wtrąceń i wykonanej analizy sporządzono wykresy rozkładu ich wielkości w funkcji 

ich udziału powierzchniowego (ułamka objętości) i liczby wtrąceń. Dla stali niefiltrowanej przedstawiono je 

graficzne na rys. 4 , dla stali filtrowanej na rys. 5. 
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Rys. 4 Wykresy rozkładu wielkości wtrąceń w funkcji ich udziału powierzchniowego (ułamka objętości) 

i liczby wtrąceń w stali niefiltrowanej 

 

Rys. 5 Wykresy rozkładu wielkości wtrąceń w funkcji ich udziału powierzchniowego (ułamka objętości) 

i liczby wtrąceń w stali filtrowanej 

W analizie czystości stali wykonano również mikroanalizę składu chemicznego analizowanych wrąceń 

niemetalicznych występujących w obsrewoawnych próbkach stali (rys. 6). Badania wykonano na 

skaningowym mikroskopie elektronowym HITACHI S-3500N. Skład chemiczny zidentyfikowanej fazy 

dyspersyjnej odpowieda zastosowanej technologii odtleniania stali glinem. Potwierdza to widmo 

promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii (EDS) identyfikowanej fazy niemetalicznej na rys. 7. 

Całkowita liczba obiektów = 6414      Liczba obiektów na wykresie = 6414
Wartość minimalna = 0,037 µm^2      Wartość maksymalna = 32,4 µm^2

Wartość średnia = 0,669 µm^2      Wskaźnik zmienności = 189 %
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Rys. 6 Mikrostruktura badanej stali, pow. 500x 

 

4. PODSUMOWANIE 

Pod pojęciem czystości stali należy rozumieć zmniejszenie w niej zawartości nie tylko szkodliwych 

pierwiastków takich jak siarka czy fosfor lecz także dyspersyjnej fazy niemetalicznej. Możliwość zwiększenia 

makro i mikroczystości odlewanych wlewków stalowych dzięki perspektywie łatwego osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych sprawia, że metodę filtracji stali należy traktować jako perspektywiczną. Na podstawie 

dotychczas przeprowadzonych badań i analiz wpływu procesu filtracji stali podczas jej odlewania można 

przedstawić następujące wnioski: 

a. w stali niefiltrowanej i filtrowanej najwięcej wtrąceń niemetalicznych stanowią te drobne o przekroju pola 

powierzchni 0,04 μm2. Niewielki odsetek w stali niefiltrowanej stanowią największe wtrącenia 

o przekroju pola powierzchni około 34 μm2. Natomiast w stali filtrowanej posiadają one około 31 μm2, 

b. średnie pole powierzchni przekroju poprzecznego badanych wtrąceń niemetalicznych wynosi 

odpowiednio 0,69 μm2 dla stali niefiltrowanej i 0,67 μm2 dla stali filtrowanej, 

c. udział powierzchniowy fazy wtrąceń niemetalicznych w analizowanych próbkach stali niefiltrowanej 

stanowi 0,72%, natomiast stali filtrowanej 0,43%. 

Przedstawione wynik badań oraz publikacje dotyczące problematyki czystości metalurgicznej stali pozwalają 

sądzić, że filtracja ciekłej stali filtrami ceramicznymi może stać się w nieodległej przyszłości skutecznym i tanim 

sposobem jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych - produktów osadowego jej odtleniania. 
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STUDIUM ODLÉVÁNÍ VELKÉHO KRUHOVÉHO INGOTU POMOCÍ NUMERICKÉ SIMULACE V 
SOFTWARE MAGMA 5 
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Abstrakt  

Práce se zabývá studiem fyzikálně-metalurgických parametrů odlévání velkého kruhového ingotu. Které bylo 

prováděno pomocí numerického software Magma 5. Za účelem nalezení nejvhodnějších podmínek odlévání 

byla také částečně využita metoda plánovaného experimentu nazývaná DoE. Pozornost byla zaměřena 

především na rychlost odlévání s prošetřením a nalezením nejvhodnější teploty odlévání. 

Klíčová slova: Numerická, simulace, odlévání, tuhnutí, Magma 

1. ÚVOD 

Při odlévání těžších ingotů, řádově od desítek tun, dochází vlivem smrštění materiálu ke vzniku vnitřní porozity. 

Porozita neboli místa nezaplněná kovem, uvnitř velkých ingotů bývá až několik centimetrů [1], viz Obr. 1 a 

Obr. 2. Porozitu je možné odstranit či eliminovat několika způsoby, a to úpravou tvaru kokily, úpravou tvaru 

hlavového nástavce či jeho skladbou a samozřejmě rychlostí a teplotou odlévání. 

 

Obr. 1 Porozita uvnitř velkého kovárenského ingotu, jakosti 30Cr2Ni4MoV [1] 
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Obr. 2 Porozita uvnitř velkého kovárenského ingotu, s 3,3 % C [2] 

V odlitku mohou vznikat tři druhy pórovitosti. První je mikro porozita nebo póry, která vzniká ve středové části 

ingotu, kde je velmi těžké dosazování kovu. Druhé jsou dutiny a třetí makro porozita, které rostou se 

snižujícím se tlakem způsobeným smrštěním a rostou v interdendritickém prostoru [3], viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 Schéma procesu tuhnutí a doprovodných jevů makro segregace a smrštění, ocelového ingotu o 

hmotnosti 10,5 tuny s nominálním složením 0,30 % hm. C. a) Baumanův otisk síry, (b) schematický popis 

různých typů makro segregačních a smršťovacích vad, c) schéma procesu tuhnutí a příslušných fází. 
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2. NUMERICKÉ ŠETŘENÍ 

V rámci řešení dané problematiky byl proveden rozbor odlévání kruhového ingotu typu A o hmotnosti 12 t.v 

numerickém softwaru Magma. 

Numerické šetření bylo prováděno na licí sestavě se 4 ingoty, kde hmotnost každého ingotu byla 12 tun. 

Vlastní simulace byly prováděny pro ¼ této licí sestavy, tedy jednoho ingotu, viz Obr. 4. Narýsovaný ingot byl 

následně převeden na jednotlivé elementy, viz Obr. 5. 

  

Obr. 4 Geometrický tvar ingotu, který byl následně 

podroben numerické simulaci 

Obr. 5 Ingot převedený na elementy, které byly 

následně numericky simulovány 

Jako první byla analyzována rychlost odlévání v závislosti na požadované teplotě. Následně byla zvolena 

nejvhodnější rychlost odlévání, pro kterou byla nalezena nejvhodnější teplota odlévání 

Nejprve byla pro celou kokilovou sestavu navržena teplota odlévání 1520 °C a zvolena doba odlévání. 

Numerická simulace navržena tímto způsobem byla označena „N.3“. Po provedení numerické simulace „N.3“ 

následovala šetření odchylující od této varianty změnou rychlosti odlévání těla ingotu a hlavového nástavce 

oproti variantě: 

• T75H100.6 - tělo lité o 25 % pomaleji a hlavový nástavec odléván stejnou rychlostí. 

• T125H100.7 - tělo lité o 25 % rychleji a hlavový nástavec odléván stejnou rychlostí. 

• T100H75.8 - tělo lité stejnou rychlostí a hlavový nástavec odléván o 25 % pomaleji, 

• T100H125.9 - tělo lité stejnou rychlostí a hlavový nástavec odléván o 25 % rychleji. 

Z provedených numerický simulací vyplynulo, že varianta N má nejnižší mikro porozitu, druhá je verze 

T75H100.6, viz Obr. 6. Při pohledu na Obr. 7 vidíme, že obě varianty mají také nejvyšší teplotu při prvním 

zaplnění prostoru v kokile. Z provedených simulací na Obr. 6 a Obr. 7 můžeme vyvodit, že velký vliv na mikro 

porozitu, při stejné licí teplotě, má změna rychlosti odlévání těla ingotu. Z tohoto důvodu bylo kolem vybrané 

nejlepší varianty N.3 provedeno druhé šetření vlivu změny mikro porozity při změně rychlosti odlévání které 

se od varianty N.3 lišily následovně: 
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• T90H100.11 - tělo lité o 10 % pomaleji a hlavový nástavec odléván stejnou rychlostí. 

• T110H100.12 - tělo lité o 10 % rychleji a hlavový nástavec odléván stejnou rychlostí. 

Výše uvedené numerické simulace byly podrobeny zkoumání a porovnání s výsledky numerické simulace N.3. 

Na základě hodnocení mikro porozity vychází nejlépe numerická simulace označená   T90H100.11. Pro 

podmínky odlévání uvedené v numerické simulaci T90H100.11, byla hledána nejvhodnější teplota odlévání 

v rozmezí 1515-1525 °C, při stejných rychlostech odlévání. 

 

Obr. 6 Mikroporozita v ingotu po utuhnutí, rozmezí 0-5 % 

 

Obr. 7 Teplota taveniny, při prvním vstupu do daného místa, rozmezí 1450-1520 °C 

Výsledky provedených numerických simulací byly v této práci vyhodnoceny především pro mikroporozitu pro 

verzi T90H100.11 u licích teplot 1515-1525 °C, které jsou uvedeny na Obr. 8. Při pohledu mikroporozity na 

Obr. 8 vyplývá, že nejvhodnější licí teplota je 1520 °C, neboť vykazuje nejnižší podíl mikroporozity uvnitř těla 

ingotu. Toto zjištění potvrzuje taktéž vyhodnocení numerických simulací pomocí software Magma, kde na Obr. 
9 je patrné že snížení mikroporozity je nejvyšší u teploty 1520 °C. Dále byly numerické simulace hodnoceny 

podle průběhu doby tuhnutí, viz Obr. 10, ze kterého je patrné, že u licí teploty 1520 °C, tuhne tavenina nejblíže 

k hlavovému nástavci. Což nám poukazuje na maximální možnost dosazování tekutého kovu z hlavového 

nástavce a také, že v ingotu se nebude vyskytovat mikroporozita v tak vysoké míře jako u ostatních ingotů. 

N.3 T75H100.6 T125H100.7 T100H75. T100H125.9 T90H100.11 T110H100.12 

N.3 T75H100.6 T125H100.7 T100H75.8 T100H125.9 T90H100.11 T110H100.12 
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Obr. 8 Mikroporozita v ingotech numerické simulace T90H100.11, s licími teplotami 1515-1525 °C,  

rozmezí 0-5 % 

 

Obr. 9 Vliv licí teploty na redukci porozity pro T90H100.11, s licími teplotami 1515-1525 °C 

 

 

Obr. 10 Průběh doby tuhnutí v jednotlivých částech ingotu, T90H100.11, s licími teplotami  

1515-1525 °C, rozmezí 1400-13000 s 
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ZÁVĚR 

Předložená práce předkládá základní poznatky z oblasti odlévání velkého kruhového ingotu získané pomocí 

numerického software Magma 5. Pro plánování a vyhodnocování výsledků byla využita metoda plánovaného 

experimentu nazývaného DoE. 

Celkem bylo provedeno 12 numerických simulací odlévání a tuhnutí kruhového 12 t ingotu. Z pohledu snížení 

mikroporozity byla z prvních 5 numerických simulací, při zvolené teplotě odlévání 1520 °C, vybrána 

nejvhodnější numerická simulace označována N3, což je prvotní navržená. Prokázalo se, že větší vliv na 

mikroporozitu má změna rychlosti odlévání těla ingotu než hlavového nástavce. Pro zjištění, zda se jedná 

opravdu o nejlepší variantu bylo kolem varianty N3 provedeno šetření se snížením a zvýšení licí rychlosti v těle 

ingotu o 10 %. Z něhož vyplynulo, že při stejné rychlosti lití hlavového nástavce je výhodnější odlévat ingot o 

10 % pomaleji (verze označená T90H100.11), než byl původní návrh N3. Pro tuto verzi T90H100.11 byla 

ověřena nejvhodnější licí teplota, která činí 1520 °C. 
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Abstrakt  

Příspěvek pojednává o měření teplot povrchu plynule litých sochorů kruhového formátu průměru 130 mm 

a kvadrátu 130 mm v komoře sekundárního chlazení a v terciární oblasti na ZPO č. 3 v ArcelorMittal Ostrava 

a.s. Je diskutována problematika bezdotykového měření teplot povrchu předlitku v prostředí s vodní párou 

a rozptýlenými vodními kapkami. Jako snímače byly zvoleny poměrové pyrometry Raytek Marathon MR1SA 

a MR1SB. V příspěvku je popsáno umístění měřicích míst v ZPO a metodika zpracování měřených dat 

s ohledem na odstranění vlivu okují na měřenou teplotu, následná filtrace dat a výběr přibližně ustálených 

úseků odlévání. Cílem měření bylo získání dat potřebných pro verifikaci numerického modelu tuhnutí 

a chladnutí předlitku, který byl vyvinut v rámci řešení grantového projektu TA ČR pod ev. č. TA03011277. 

Klíčová slova: Plynulé odlévání, měření teploty, pyrometr, zpracování dat 

1. ÚVOD 

Zařízení plynulého odlévání (ZPO) č. 3 v ArcelorMittal Ostrava a.s. umožňovalo od zahájení provozu v roce 

1999 vyrábět technologií otevřeného odlévání sochory kvadrátu 115 a 160 mm a od roku 2013 rovněž kvadrát 

130 mm. Zařízení umožňovalo také odlévat formáty 102 x 160 a 102 x 200 mm. V prosinci roku 2005 bylo 

zahájeno ověřování výroby kruhových předlitků průměru 130 mm. Postupným vývojem technologie od 

otevřeného lití přes otevřené chráněné lití byla v roce 2013 zavedena výroba kruhových sochorů průměru 

130 mm technologií uzavřeného lití s ponornou výlevkou, kdy je využíván šoupátkový systém instalovaný na 

mezipánvi. S ohledem na typ ZPO a hmotnost tavby se jednalo o unikátní a velmi náročný projekt [1, 2]. 

Sochory jsou určeny zejména pro válcování bezešvých trubek v ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

Zavádění výroby kruhových sochorů průměru 130 mm na ZPO č. 3 probíhalo rovněž v rámci řešení 

grantového projektu TA ČR pod ev. č. TA03011277. Součástí tohoto projektu bylo zjišťování materiálových 

vlastností ocelí pro bezešvé trubky a vývoj numerického modelu tuhnutí a chladnutí oceli v ZPO [3]. V rámci 

řešení projektu bylo v letech 2014 a 2015 v několika etapách provedeno experimentální měření teplot povrchu 

kruhových předlitků průměru 130 mm a kvadrátu 130 mm [4]. Cílem tohoto měření bylo získání potřebných 

dat pro verifikaci numerického modelu. Příspěvek se zabývá problematikou měření teplot povrchu předlitku a 

metodikou vyhodnocení naměřených dat. 

ZPO č. 3 je radiálního typu s poloměrem 6 m s šesti licími proudy. Parametry ZPO č. 3 k roku 2002 jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 1. 
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Tab. 1  Parametry ZPO č. 3 k roku 2002 

Metalurgická délka 18,7 m 

Licí rychlost max. 5,0 m/min (kv. 115 mm) 

Licí stojan  s pevnými otočnými rameny, pohon přes AM motor, havarijní pohon 

pneumatický 

Vůz mezipánve dva vozy; AC motor s frekvenčním měničem; podélný a příčný pojezd 

Mezipánev objem cca 31,7 t, hladina oceli 824 mm; vysokoteplotní ohřev 2x  

Krystalizátor Concast Convex; délka 1000 mm; Cr pokovení; mazání v KR pomocí oleje 

(olejové čerpadlo); radiometrické systém měření hladiny oceli v KR (Co60); 

otevřené lití (bez šoupátka či zátkové tyče - licí rychlost ovlivňována výškou 

hladiny oceli v MP); mechanická oscilace (max. 300 zdvihů/min; zdvih 8,5 až 

10,4 mm) 

Sekundární chlazení 3 zóny vodního chlazení; 0,8 až 2,2 l/kg; 4 podpěrné válečky (z toho dva 

s přítlakem); 1 tažná  

Terciární chlazení 1 tažná a rovnací stolice 

2. PROBLEMATIKA BEZDOTYKOVÉHO MĚŘENÍ TEPLOT V SEKUNDÁRNÍ OBLASTI 

Jelikož okrajové podmínky zadávané do numerického modelu tuhnutí a chladnutí předlitku (např. laboratorně 

stanovené účinky trysek sekundárního chlazení, vliv vodicích válečků, emisivity apod.) obvykle nepostihují 

přesně provozní realitu, musí se model v praxi doladit pomocí porovnání modelovaných a reálně změřených 

hodnot některé veličiny. Povrchová teplota sochoru je přitom z modelovaných veličin relativně nejsnáze 

stanovitelná přímým měřením (na rozdíl např. od délky tekutého jádra nebo tloušťky licí kůry). To ovšem 
neznamená, že se jedná o úlohu jednoduchou. Pro účely verifikace a doladění modelu je nutno měření 

povrchových teplot provést v několika pozicích po délce plynule litého předlitku. 

Vzhledem k pohybu předlitku v omezeném prostoru a přítomnosti okolních konstrukčních prvků je nutno volit 

bezkontaktní měřicí metodu. Kontaktní měření není vyloučeno, v některých případech se používá a má 

dokonce své výhody, zejména z hlediska přesnosti měření, umožňuje však měřit pouze po velmi krátkou dobu 

a jeho provedení je technicky náročné. Naproti tomu bezkontaktní metoda umožňuje nepřetržité automatické 

měření, je však zatížena nepřesnostmi z důvodu neznámých radiačních vlastností povrchu, vlivu okují a útlumu 

záření v prostředí mezi předlitkem a snímačem. 

2.1. Volba a vlastnosti snímače 

Pro automatické bezkontaktní měření teploty je nutno použít tzv. objektivní pyrometr napojený na zařízení pro 

automatický sběr dat. Radiační pyrometry vyhodnocují teplotu na základě intezity dopadajícího záření. Dle 

Planckova zákona v oblasti blízkého infračerveného záření s rostoucí vlnovou délkou roste spektrální intenzita 

vyzařování, pro měření je však důležitější změna intenzity vyzařování v závislosti na změně teploty než její 

absolutní hodnota. Pro měření kovů je nutno volit vlnovou délku, při které má kov při dané teplotě nejvyšší 

emisivitu. Z obou požadavků plyne, že pro měření kovů je vhodné použít co nejkratší vlnovou délku, výrobci 

doporučují cca 1 µm. V takovém případě ovšem může být problematické v zónách sekundárního chlazení 

zajistit dostatečně nízkou spodní mez rozsahu pyrometru. Snazší je totiž rozšířit rozsah pyrometru směrem 

vzhůru než dolů. Některé pyrometry pracující s vlnovými délkami kolem 1 µm mají dolní mez rozsahu na úrovni 

800 až 850 °C, což je pro podmínky měření v zónách sekundárního chlazení ZPO příliš vysoká hodnota. 
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Dalším omezením je pohltivost prostředí. Vzhledem k přítomnosti vody v plynném i kapalném stavu v komoře 

sekundárního chlazení je nezbytné použít pyrometr se selektivním snímačem, tj. monochromatický, pásmový 

nebo ideálně poměrový pyrometr. Vodní pára a CO2 v atmosféře pohlcují záření v určitých intervalech vlnových 

délek. Na Obr. 1 je propustnost (transmitance) 1 m silné vrstvy vzduchu o 75% relativní vlhkosti v závislosti 

na vlnové délce (µm). Obsah vodní páry v komoře sekundárního chlazení je ještě mnohem vyšší. Intervaly 

vlnových délek vhodné pro měření jsou 1,1 - 1,7 µm, 2 - 2,5 µm, 3 - 5 µm a 8 - 14 µm. 

 

Obr. 1  Transmitance 1 m silné vrstvy vzduchu o teplotě 32 °C a 75% relativní vlhkosti [5] 

Ještě větší problém než vodní pára v sekundární oblasti představuje tekutá voda ve formě rozptýlených kapek 

z chladicích trysek a stékající voda. Tekutá fáze vody nejméně pohlcuje fialovou a modrou složku viditelného 

spektra. S rostoucí vlnovou délkou přes červenou složku do infračervené oblasti se pohltivost výrazně zvyšuje. 

Vrstva kapalné vody o tloušťce 1 mm propustí asi 99 % záření v oblasti vlnových délek kolem 1 µm, jen asi 

35 % záření o vlnové délce kolem 2 µm a záření o vlnové délce 3 µm a více prakticky veškeré pohltí [6]. Měřicí 

místa je potřeba umístit do prostoru mimo ostřikové kužely chladicích trysek a současně je nutno zamezit 

stékání vody do zorného pole pyrometru. 

Pro měření teplot v sekundární oblasti v rámci 

řešeného úkolu byly použity poměrové pyrometry 

Raytek Marathon MR1SA, resp. MR1SB, které 

měří záření na dvou vlnových délkách v intervalu 

0,75 až 1,1 µm, čímž splňují požadavek na 

vlnovou délku a zároveň poskytují přijatelný měřicí 

rozsah 600 - 1400 °C, resp. 700 - 1800 °C. 

Poměrový pyrometr měří správně i při zeslabení 
záření. Výrobce uvádí závislost přípustné redukce 

záření v závislosti na teplotě měřeného povrchu, 

viz Obr. 2. Z obrázku je patrné, že zatímco 

u spodní hranice měřicího rozsahu (600 °C) je 

přípustné zeslabení záření o 20 %, od 800 °C 

výše je to až o 95 %. To znamená, že nad 800 °C 

tomuto pyrometru stačí pro správnou funkci jen 

5 % z intenzity záření, jaké by bylo při zcela 

vyplněném a nezacloněném zorném poli. Nevadí 

tedy až dvacetinásobné zeslabení dopadajícího záření. U alternativního pyrometru MR1SB platí dovolené 

zeslabení signálu o 95 % nad teplotou 950 °C. 

 

Obr. 2  Dovolené zeslabení signálu pyrometru Raytek 

MR1SA [7] 
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Další výhodou poměrového pyrometru je nezávislost na znalosti emisivity měřeného povrchu, která plyne 

z předchozího přípustného zeslabení záření. Je však nutno konstatovat, že vlastnosti poměrových pyrometrů 

se často přeceňují. Existuje např. názor, že pokud jedna část snímané plochy bude mít vyšší a druhá část 

nižší teplotu, ukáže barvový pyrometr hodnotu rovnou vyšší teplotě. V dané aplikaci na ZPO by se mohlo 

jednat o situaci při měření teploty nesouvisle zokujeného povrchu. Takový názor není zcela správný, poměrový 

pyrometr ukáže v tomto případě teplotu blízkou vyšší teplotě, nikoli však přesnou hodnotu místa o vyšší 

teplotě. Zmíněnou vyšší teplotu by změřil zcela přesně jen v případě, pokud by zbytek snímané plochy měl 

teplotu tak nízkou, že by prakticky neemitovala záření na pracovních vlnových délkách tohoto pyrometru. 

Druhý předpoklad, který nebývá vždy v praxi splněn, je výše zmíněná nezávislost emisivity povrchu na teplotě. 

Předpoklad by byl splněn v případě, že povrch by byl ideálně šedý, případně by byl známý a neměnný poměr 

spektrálních emisivit měřeného povrchu pro obě měřené vlnové délky v celém rozsahu měřených teplot. 

2.2. Provedení měřicích míst 

Při měření v náročném hutním prostředí je potřeba zajistit chlazení pyrometrů, ochránit pyrometry před 

vnikáním škodlivin, zejména vlhkosti, zabránit znečišťování optiky a konečně zajistit čistotu prostředí v zorném 

poli pyrometrů. Pyrometry byly umístěny v originálních ochranných obalech ThermoJacket [8], které byly 

chlazeny vzduchem. Dva pyrometry P1 (typ MR1SB) a P2 (typ MR1SA) měřily teplotu v sekundární zóně přes 

otvor ve zdi komory a byly umístěny v relativně příznivém prostředí. Třetí pyrometr P3 (typ MR1SA), který 

měřil teplotu předlitku v terciární oblasti, byl chráněn před sáláním předlitku deskou z izolační vaty. Pro 

zamezení vnikání nečistot a páry do optiky pyrometru a zabránění vnikání vodní mlhy do zorného pole byly na 

objektivy pyrometrů nasazeny ochranné trubice, do kterých byl přiveden stlačený vzduch. Pro zajištění této 

funkce zasahovaly ochranné trubice v komoře sekundárního chlazení až do těsné blízkosti povrchu předlitku 

(cca 5 cm). Na Obr. 3 je pohled na pyrometr P1 v obalu ThermoJacket, na Obr. 4 je pohled na ochrannou 

trubici v komoře sekundární oblasti. 

 

Obr. 3  Pyrometr v ochranném obalu vně komory 

sekundárního chlazení 

 

Obr. 4  Část ochranné trubice uvnitř komory 

sekundárního chlazení 

2.3.     Umístění pyrometrů v ZPO 

Pro doladění povrchových podmínek v numerickém modelu by bylo ideální měřit povrchové teploty na konci 

krystalizátoru a za každou subzónou sekundárního chlazení. Z technických důvodů byla zvolena pouze tři 

měřicí místa. První bylo v pozici přechodu zóny chlazení Ib - IIa (pyrometr P1) ve vzdálenosti 0,7 m od spodní 

hrany v krystalizátoru, viz obr. 5. Druhé bylo asi uprostřed zóny IIIb (P2) v pozici 4,9 m a třetí v terciární oblasti 

za tažnou a rovnací stolicí (P3) v pozici 10,1 m, měřeno po oblouku od spodní hrany krystalizátoru. 
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Zjištění přesné pozice místa zaměření zorného pole pyrometru na předlitku bez přítomnosti předlitku v prostoru 

chladicích segmentů je obtížné a vede k odchylkám, přitom pro verifikaci numerického modelu je nezbytné 

znát přesnou pozici měřicích míst pyrometrů podél předlitku. Zaměření zejména pyrometrů P2 a P3 bylo proto 

ověřeno pomocí identifikace skokových změn teploty po startu odlévání s využitím provozní veličiny "odlitá 

délka". Na Obr. 6 jsou skokové nárůsty teplot v pozicích P1, P2 a P3 po startu lití. 

 

Obr. 5  Pozice pyrometru P1 pod krystalizátorem 

 

Obr. 6  Nárůsty teplot po startu lití a odlitá délka 

2.4.     Záznam dat 

Výstupy pyrometrů byly připojeny do proudových smyček 4 až 20 mA řídicího systému ZPO. Měřicí program 

přepočítával proudové signály na teplotu pomocí lineární funkce na základě předem zadaných krajních mezí 

rozsahů pyrometrů. Údaje byly ukládány na disk do databáze spolu s dalšími provozními veličinami. 

 

Obr. 7  Průběhy teplot měřené pyrometry P1 až P3 

 

 

Obr. 8  Různá míra zokujení povrchu v terciární 

oblasti 

Měřené teploty musí být měřeny a zaznamenávány s dostatečnou frekvencí vzorkování, která musí být 

několikanásobně vyšší, než je nejvyšší frekvence změn teploty. Pro záznam byla zvolena frekvence 5 vzorků 

za sekundu, tj. perioda vzorkování 200 ms. 
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Plynulé odlévání oceli je komplexní proces, který se vyznačuje určitou mírou neustálenosti. To platí i pro 

měřené teploty povrchu předlitku. V měřeném signálu je možno identifikovat různé kvaziperiodické složky od 

pomalých změn s periodou 10 s a více až po rychlejší změny s periodou kolem 1 s. Změny teploty předlitku 

jsou patrné i pouhým okem. Na Obr. 7 je ukázka průběhů teplot měřených pyrometry P1 až P3 po dobu 80 s. 

Největší fluktuaci teplot měřil pyrometr P3 za komorou sekundárního chlazení. V signálech pyrometrů P1 a P2 

jsou patrné i zmíněné pomalé oscilace teploty. Na Obr. 8 je vidět různá intenzita zokujení povrchu po výstupu 

ze sekundární oblasti, kde jsou fluktuace měřené teploty největší. 

3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH TEPLOT 

Pro účely verifikace numerického modelu byla naměřená data předzpracována, a to ve třech krocích. 

Prvním krokem bylo odstranění vlivu okují na měřenou teplotu. Rychlé změny teplot s periodou kolem 1 s jsou 

obvykle způsobeny okujemi a zbytky licího prášku na povrchu předlitku. Při provozních pokusech bylo zjištěno, 

že vlivem přítomnosti okují a zbytků licího prášku na povrchu může být průměrná teplota měřená pyrometrem 

nižší až o 100 °C oproti skutečné. Není to však pravidlem, záleží na jakosti oceli, použitém licím prášku, 

intenzitě vodního ostřiku apod. Proto pouhé průměrování teploty není vhodná vyhodnocovací metoda. Poklesy 

teploty vlivem okují je nutno ze signálu odstranit. Relevantní jsou teploty naměřené na nezokujených místech, 

které odpovídají horním hodnotám teploty. Data jsou proto nejprve podrobena vyhodnocení klouzavým 

maximem s časovým okénkem v jednotkách sekund. 

V ZPO je možno pozorovat také neustálenosti s delšími periodami řádově několika jednotek až desítek sekund, 

které souvisí s procesem tvorby předlitku a jsou způsobeny buď fluktuací parametrů lití (např. výšky hladiny), 

nebo vznikají samovolně v důsledku náhodných vlivů a vlastních oscilací systému ZPO [9]. V rámci druhého 

kroku jsou data filtrována klouzavým průměrem s časovým okénkem, odpovídajícím periodě těchto pomalých 

změn. Takto zpracovaný průběh je vhodný pro posouzení procesu tuhnutí a chladnutí předlitku. 

Délky časových okének je nutno specifikovat pro podmínky konkrétní tavby. Na Obr. 9 je vidět signál 

z pyrometru P3 (zelená křivka), výsledek po aplikaci klouzavého maxima s časovým okénkem 1 s (oranžová 

křivka) a průběh po následné aplikaci klouzavého průměru s časovým okénkem 10 s (černá křivka). 

Numerické modely výše popsané změny, až na 

výjimky, nevypočítají, jelikož nejsou promítnuty do 

okrajových podmínek. Výsledkem modelů jsou 

průměrné hodnoty veličin. Verifikace modelu na 

základě srovnání s provozními daty není snadná, 

jelikož kromě existence výše zmíněných fluktuací 

dochází v provoze k technologickým zásahům do 

podmínek odlévání, např. ke skokovým změnám licí 

rychlosti, která má největší vliv na proces tuhnutí 

předlitku. Ideálně je tedy potřeba naměřit dostatečně 

dlouhý stacionární časový úsek, kterému předchází 

ustálený stav minimálně po dobu, za kterou se 

element předlitku přesune od hladiny oceli 

v krystalizátoru až po působiště sledované veličiny 

v ZPO. Zejména to bývá obtížné při otevřeném lití. 

Třetím krokem zpracování dat byla proto operace, 

při které byly v datech identifikovány ustálené úseky neovlivněné změnami parametrů lití, následně z nich byly 

vyhodnoceny statistické charakteristiky veličin (aritmetické průměry, popř. maxima, minima a směrodatné 

odchylky) a zapsány do databáze [10]. 

 
Obr. 9  Zpracování teploty měřené pyrometrem P3 
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Ustálené úseky pro vyhodnocení průměrných hodnot veličin byly identifikovány na základě odchylek hodnot 

licí rychlosti a průtoků chladicí vody. Maximální smluvní odchylka licí rychlosti byla zvolena ±0,02 m⋅min-1. 

Možný začátek prvního úseku po začátku tavby je posunut o čas, potřebný pro ustálení procesu po startu lití, 

popř. odlití směsné oblasti v mezipánvi po změně jakosti. 

Popsaným algoritmem byla získána databáze záznamů příslušejících jednotlivým ustáleným úsekům, která 

byla doplněna provozními údaji. Databáze byla následně použita v procesu verifikace numerického modelu 

a rovněž při výzkumu vlivů parametrů lití na teplotu povrchu předlitku. 

4. VLIV PARAMETRŮ LITÍ NA POVRCHOVOU TEPLOTU 

Celkem bylo z naměřených dat vyhodnoceno 26 ustálených úseků pro uzavřené lití (s ponornou výlevkou) 

kruhového formátu 130 mm, 9 úseků během uzavřeného lití kvadrátu 130 mm a 46 úseků během otevřeného 

lití kvadrátu 130 mm. 

Vyšetřování vlivu určité veličiny nebo parametru na 

jinou veličinu obecně vyžaduje stabilizaci ostatních 

veličin po dobu ustálení systému a následného 

vlastního měření. Jako příklad lze uvést závislost 

povrchových teplot kvadrátu 130 mm v místech 

pyrometrů P2 a P3 na celkovém množství chladicí 

vody do sekundární oblasti při odévání téže jakosti 

uzavřeným litím konstantní licí rychlostí, viz Obr. 10. 

Úplná stabilizace všech parametrů a veličin v případě 

ZPO není téměř možná z důvodu dynamického 

charakteru procesu. Proto je nutno provést opakovaná 

měření, aby byl získán dostatečně velký soubor dat 

pro statistické zpracování. Experimentální měření bylo 

cíleno na získání dat pro verifikaci numerického 

modelu, nikoli na výzkum závislostí, který by 

vyžadoval mnohem objemnější databázi. 

Ze všech vyhodnocených ustálených úseků, tj. pro celé spektrum parametrů lití a jakostí oceli, byly vypočteny 

a porovnány průměrné hodnoty teplot předlitku. Při uzavřeném lití byly povrchové teploty kvadrátu 130 mm ve 

všech třech měřicích místech o 60 až 150 °C nižší než u kruhového formátu průměru 130 mm. Z porovnání 

průměrných teplot povrchu při uzavřeném a otevřeném lití kvadrátu 130 mm vyplynulo, že v případě 

uzavřeného lití byla v místě P1 průměrně vyšší teplota o 75 °C, kdežto v místech P2 a P3 byly teploty nižší asi 

o 20 °C. Hlubší analýza a diskuse zjištěných rozdílů mezi litými formáty je plánována v rámci dalšího 

publikačního příspěvku. 

ZÁVĚR 

V ArcelorMittal Ostrava a.s. na ZPO č. 3 bylo v roce 2013 zavedeno odlévání kruhových sochorů průměru 
130 mm. V rámci řešení grantového projektu TA ČR pod ev. č. TA03011277 byl sestaven numerický model 
tuhnutí a chladnutí předlitku [3], pro jehož verifikaci bylo nutno získat provozní data. Verifikace byla provedena 
na základě srovnání vypočtených a měřených teplot povrchu předlitku ve třech pozicích v ZPO. Příspěvek 
pojednává o měření teplot povrchu předlitku v komoře sekundárního chlazení a v terciární oblasti. V příspěvku 
je diskutována problematika bezdotykového měření teplot v prostředí s vodní párou a rozptýlenými vodními 
kapkami. Jako snímače byly zvoleny poměrové pyrometry Raytek Marathon MR1SA a MR1SA. Perioda 
vzorkování a archivace dat byla zvolena 200 ms s ohledem na periodu změn v měřeném signálu. Zpracování 

 
Obr. 10  Závislost teplot povrchu měřených 

snímači P2 a P3 na množství chladicí vody 
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měřených dat bylo provedeno aplikací klouzavého maxima s cílem odstranění vlivu okují na měřenou teplotu, 
následnou filtrací dat a konečně byl proveden výběr ustálených úseků odlévání na základě hodnot licí rychlosti 
a množství chladicí vody. Celkem bylo změřeno 25 taveb a 12 různých jakostí oceli během lití kruhového a 
čtvercového formátu 130 mm při otevřeném a uzavřeném lití. Z datových souborů bylo vyhodnoceno 26 
ustálených úseků pro uzavřené lití (s ponornou výlevkou) kruhového formátu 130 mm, 9 úseků během 
uzavřeného lití kvadrátu 130 mm a 46 úseků během otevřeného lití kvadrátu 130 mm. Z ustálených úseků byly 
vyhodnoceny a porovnány průměrné teploty povrchu kruhového formátu 130 mm a kvadrátu 130 mm při 
uzavřeném lití a teploty kvadrátu 130 mm při otevřeném a uzavřeném lití. 
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Abstrakt  

V rámci zavádění výroby nových jakostí ocelí, s vysokými požadavky na mikročistotu oceli, byly v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. provedeny analýzy možnosti změny architektury mezipánve sochorového ZPO č. 1. Tyto práce 

byly provedeny zaměstnanci útvaru Výzkum ve spolupráci s technology Ocelárny. Pozornost byla zaměřena 

na optimalizaci v okolí dopadového místa mezipánve. K návrhu několika variant přepážek v mezipánvi bylo 

využito vodního modelování. Dílčí výsledky jsou shrnuty v publikačním příspěvku. 

Klíčová slova: Ocel, mezipánev, mikročistota, přepážka, modelování 

1. ÚVOD 

Současné výrobní schéma společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je uvedeno na obr. 1. Je patrné, že k výrobě 

tekuté oceli jsou používány čtyři tandemové pece. Výroba sochorů, bloku a bram je prováděna na ZPO č. 1 

až 3. Každé ZPO má svou pánvovou pec (PP) pro mimopecní zpracování oceli. 

 

Obr. 1 Schéma výroby v ArcelorMittal Ostrava a.s. [1] 
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Z uvedeného schématu je rovněž patrné, že ve výrobním procesu lze využít vakuování oceli na zařízení typu 

VD, které je umístěno v hale ZPO č. 1. Z logistických důvodů je zařízení VD využíváno jen pro mimopecní 

zpracování oceli odlévané do sochorů a bloků na ZPO č. 1. K mimopecnímu zpracování oceli rovněž patří 

zařízení pro stahování strusky z licí pánve. Toto zařízení je umístěno v hale ocelárny a slouží k minimalizaci 

množství strusky v licí pánvi po odpichu oceli z T-pece. Zde je rovněž možno provést předběžnou dezoxidaci 

a dezaktivaci strusky. Zařízení není uvedeno v schématu. Zařízení pro stahování strusky a VD agregát jsou 

nedílnou součástí technologie výroby tzv. náročných ocelí přes ZPO č. 1. Jedná se o jakosti ocelí s vyšší 

přidanou hodnotou (tzv. HAV jakosti, High Added-Value), s vyššími nároky na požadované výsledné 

kvalitativní parametry oceli (mikročistota oceli, obsah vodíku v oceli). Plynule lité sochory a bloky odlité na 

ZPO č. 1 jsou dodávány k výrobě dlouhých výrobků na hrubé a střední profilové trati. Zde je možno zmínit 

výrobu pružinových listových ocelí. Dále jsou předlitky dodávány k výrobě bezešvých trubek, a to rovněž dle 

normy API. Hlavními odběrateli jsou ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a ArcelorMittal Jubail 

(Saudská Arábie). Plynule lité předlitky, zejména kruhové bloky průměru 350 a 400 mm jsou rovněž prodávány 

externím zákazníkům k výrobě různých výkovků. Zde je možno zmínit výrobu železničních kol nebo ozubená 

kola větrných elektráren. Všechny uvedené vybrané výrobky patří do uvedené skupiny HAV jakostí, pro které 

jsou důležitá technologická opatření v oblasti mezipánve. Dílčímu aspektu tzv. mezipánvové metalurgie je 

věnována pozornost v tomto příspěvku, a to konkrétně architektuře mezipánve sochorového ZPO č. 1.  

2. VÝROBA SOCHORŮ A BLOKŮ NA ZPO Č. 1  

Významným bodem, z pohledu výroby oceli v historii firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. bylo uvedení do provozu 

ZPO č. 1 v prosinci roku 1993. Byla zavedena výroba plynule litých předlitků kulatiny 210 mm a současně 

kvadrátu 180 mm, který byl určen k převálcování na kulatinu (vstupní materiál pro rourovnu). S odstupem 

několika let bylo zavedeno plynulé odlévání sochorů kruhového formátu 150 mm. Z důvodu zvýšení výrobnosti 

a také snížení rizika průvalů byl tento formát nahrazen v roce 2005 sochory průměru 160 mm. Lze doplnit, že 

na ZPO č. 1 bylo možno rovněž odlévat sochory kvadrátu 130 mm, a to technologií otevřeného odlévání. 

Výroba těchto sochorů byla zrušena, a to uvedením do provozu sochorového ZPO č. 3 v roce 1999. ZPO č. 1 

bylo určeno od počátku k výrobě sochorů s vyššími kvalitativními požadavky, kdy je používáno tzv. ponorného 

lití (používání výlevek a licího prášku). Na konci roku 2013 byly zahájeny testy modernizovaného ZPO č. 1 

s prvním novým zařízením VD v historii Ocelárny. Díky významné modernizaci šestiproudého ZPO bylo možno 

odlévat kromě sochorů kv. 180 mm a kul. 160 a 200 mm kruhové bloky rozměrů kul. 270, 350 a 400 mm. 

Základní parametry ZPO č. 1 po modernizaci jsou uvedeny v tab. 1. 

Tab. 1 Základní parametry ZPO č. 1 po modernizaci [2] 

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

max. licí rychlost 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 

oblouk a sekundární 

chlazení 

4 nezávislé zóny vodního chlazení, specifická spotřeba vody 0,25 - 1,1 l/kg; 

4 segmenty; tři rovnací body; 5 tažných a rovnacích stolic  

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) 

V rámci modernizace byly na ZPO instalovány elektromagnetické míchače oceli (v krystalizátoru), hydraulická 

oscilace, nové sekundární chlazení a nové tažné a rovnací stolice. Dále byla provedena úprava startovacího 

a dělicího zařízení. Byl instalován nový systém ražení čísel a ohraňovač nálitků na sochorech. Bylo nutno 

upravit chladníky ZPO a jeřáby pro nakládku sochorů.  
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3. MEZIPÁNEV ZPO Č. 1 

3.1.  Základní parametry mezipánve ZPO č. 1 

Jelikož článek si klade za cíl diskutovat problematiku architektury mezipánve, jsou uvedeny v tab. 2 základní 

parametry mezipánve před a po modernizaci ZPO č. 1. Z tabulky jsou patrné změny týkající se zavedení 

náročnějších jakostí ocelí, tedy možnost měření obsahu vodíku v oceli pomocí zařízení Hydris, odběr vzorků 

pro stanovení celkového obsahu kyslíku v oceli (systém TOS), možnost detekce výtoku strusky z licí pánve 

do mezipánve (nový manipulátor pro manipulaci se stínicí trubicí) a používání dvou typů Turbostopů v místě 

dopadu proudu oceli ze stínicí trubice do mezipánve (s ohledem na různé odlévané formáty sochorů a bloků - 

vliv centrování mezipánve v horizontální poloze). 

Tab. 2 Základní parametry mezipánve ZPO č. 1 před a po modernizaci [3] 

  Před Po 

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

mezipánev 
víko na mezipánvi 

objem 31,5 t (výška 800 mm) 
snížení opotřebení ve struskové čáře 

pracovní vyzdívka torkret / suchý zásyp 
plynulé měření teploty 

stínicí trubice 
používání Turbostopů 

zátkové tyče 
ponorné výlevky 

odběr vzorku oceli a ruční měření teploty 

víko na mezipánvi 
objem 31,5 t (výška 800 mm) 

snížení opotřebení ve struskové čáře 
pracovní vyzdívka torkret / suchý zásyp 

plynulé měření teploty 
stínicí trubice 

používání optimalizovaných 2. Turbostopů 
zátkové tyče 

ponorné výlevky 
odběr vzorku oceli a ruční měření teploty 

měření vodíku v oceli 
odběr vzorku oceli pro stanovení Ocelk.  

detekce výtoku strusky z licí pánve 
nový manipulátor stínicí trubice 

3.2. Historie vývoje architektury mezipánve ZPO č. 1 

Při uvedení do provozu ZPO č. 1 v 1993 tvořily architekturu mezipánve dvě malé hrázky. Tyto byly vyzděny 

pomocí žáruvzdorných cihel, a to v místech na levou a pravou stranu od dopadového místa ze stínicí trubice. 

Každá hrázka měla za úkol zpomalit vtok první rozstříknuté taveniny oceli a usměrnit tok taveniny ze stínicí 

trubice nasazené na šoupátku výlevky licí pánve. Nutno doplnit, že šesti proudé ZPO č. 1 je symetrické 

z pohledu umístění výlevek, tedy výtoků oceli z mezipánve do krystalizátorů. Tři výtoky jsou umístěny napravo 

a tři nalevo od dopadu taveniny oceli ze stínicí trubice. Vlastní hrázky byly vyzděny na žáruvzdorných cihlách, 

uložených tzv. naplocho na trvalé vyzdívce mezipánve. Vyzděná sestava přepážek a dopadového místa byla 

opatřena torkretem, tak jako celá vnitřní část mezipánve. Pohled na vyzděnou sestavu je uveden na obr. 2. 

Jelikož se již nedochovaly fotografie z daného období, byla sestava (pro účely tohoto článku) zhotovena díky 

obětavosti osádky ZPO č. 1 pod vedením mistra pana Aleše Humlíčka. V osádce dané směny jsou 

zaměstnanci, kteří zahajovali výrobu na ZPO č. 1 roce 1993. 

Výše uvedená sestava byla standardně využívána řadu let, pouze byly prováděny experimenty s otvory 

v hrázce, a to pravděpodobně z důvodu zvýšení výtěžku, tedy snahy odlití obsahu taveniny oceli z vnitřního 

prostoru mezi hrázkami. Otvor byl zhotoven v předposlední řadě, přibližně uprostřed po šířce mezipánve. 

Velikost otvoru odpovídal přibližně délce žáruvzdorné cihly. 

Významným milníkem v architektuře mezipánve ZPO č. 1 bylo zavedení dopadového místa pod označením 

Turbostop. Nejprve byly Turbostopy zavedeny na bramovém ZPO č. 2, a to přibližně v roce 2003. Tento, 

v dané době přelomový technologický prvek, byl zaveden zejména díky spolupráci s externí firmou vyrábějící 
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tyto monolitické prvky architektury mezipánve [4]. Až s odstupem několika let, v rámci řešení projektu VaV 

s finanční podporou z projektu Tandem (ev. č. FT-TA2/057, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky) 

byly optimalizované Turbostopy zavedeny pro sochorové ZPO č. 1. Přibližně to bylo v roce 2008 [5]. V dané 

době byl používán torkret jako pracovní vyzdívka. Tvar Turbostopu byl charakteru obdélníkového z pohledu 

půdorysu. Pohled na čtvercový Turbostop je uveden na obr. 2 (vpravo).  

  

Obr. 2 Pohled na sestavu hrázek v dopadovém místě, zhotovenou ze žáruvzdorných cihel (vlevo) a pohled 

na Turbostop čtvercového rozměru (vpravo, ZPO č. 3 nepoužívaná konfigurace)  

Dalším důležitým bodem, souvisejícím s vnitřním prostorem mezipánve, lze považovat zavedení tzv. suchého 

zásypu, který nahradil pro určitě jakosti ocelí, zhotovení pracovní vyzdívky mezipánve pomocí torketování [6]. 

Na bramovém ZPO byla tato technologie zavedena v roce 2006. Na sochorovém ZPO č. 1 opět až s odstupem 

několika let později.  

Následně, do modernizace ZPO č. 1 (2013) byly používány standardně Turbostopy obdélníkového tvaru. 

Změnu doznala pouze část Turbostopu v oblastí tzv. límce (horní zahnutá část Turbostopu). Původně rovná 

část byla opatřena mělkým vybráním, a to na každé zahnuté vnitřní horní straně (pohled shora). Tímto 

opatřením se snížilo množství monolitického keramického materiálu a tím pádem i cena Turbostopu. 

Dodavatelem licí keramiky byly zjištěny i lepší parametry proudění oceli v mezipánvi. V daném období byla 

ověřována i řada dalších typů dopadových míst, která napodobovala tvar zavedeného Turbostopu. Byly 

ověřovány dopadové hrnce bez tzv. horního límce Turbostopu nebo dopadové hrnce byly na každé boční 

straně opatřeny výřezem, resp. hrnec měl vypouklé dno. Tyto varianty se většinou neosvědčily, přičemž měly 

v některých případech horší parametry z pohledu proudění oceli v mezipánvi nebo dokonce velmi významně 

zhoršovaly podmínky (viz zmíněný hrnec s bočními výřezy).   

Další důležité změny, v oblasti dopadového místa mezipánve ZPO č. 1, byly provedeny při nájezdu 

modernizovaného ZPO v roce 2013. Díky zavedení nových blokových formátů bylo nutno upravit tvar 

obdélníkového Turbostopu, a to na straně havarijního žlabu mezipánve (strana otočného stojanu licí pánve). 

Důvodem byla změna centrování mezipánve pro velké a malé odlévané formáty v horizontální rovině. 

U velkých formátů musel být obdélníkový Turbostop více posunut na boční stěnu mezipánve, v podstatě, díky 

zhotovené šikmině boční stěny, těsně doléhal na boční stěnu mezipánve. Pro malé odlévané formáty (kul. 

160, 200 mm, kv. 180 mm) byly zavedeny čtvercové Turbostopy ze sochorového ZPO č. 3 - viz obr. 2. 

Poslední etapa změn architektury mezipánve ZPO č. 1 byla zahájena výrobou dalších náročnějších jakostí 

ocelí, zejména pružinových jakostí k výrobě plochých tyčí. 

oblast dopadu taveniny 
oceli ze stínicí trubice 
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3.3. Popis vývoje architektury mezipánve ZPO č. 1 pro výrobu HAV jakostí ocelí 

Z pohledu vývoje nové architektury mezipánve pro odlévání náročných jakostí ocelí, byly nejprve provedeny 

konzultace s dodavateli keramických materiálů pro oblast mezipánve ZPO, přičemž byly zjišťovány možnosti 

dodání hrázek a přepážek pro daný typ mezipánve ZPO č. 1. Informace byly také zjišťovány prostřednictvím 

literární rešerše. Jelikož nebyly zjištěny uspokojivé výsledky ani nabídky na zhotovení nové architektury, tak 

byl zahájen výzkum a vývoj vlastního typu přepážek pro mezipánev ZPO č. 1. Bylo navrženo, optimalizováno 

a pomocí vodního modelování ověřeno více jak 10 různých variant přepážek. Některé typy jsou uvedeny 

na obr. 3. 

 

Obr. 3 Základní typy přepážek ověřovaných vodním modelováním 

Začátek prací byl zahájen v roce 2016. Finální verze návrhu 2 přepážek (na levou a pravou stranu od 

Turbostopu), včetně zhotovení výkresové dokumentace byla provedena začátkem roku 2017. Následně 

probíhalo zdlouhavé výběrové řízení pro výrobu přepážek, výroba přepážek a dodání tří sad k provoznímu 
testování, které bylo provedeno začátkem roku 2019. 

Lze uvést, že pro vývoj finální verze přepážek muselo být zváženo řady faktorů, mezi které lze uvést: 

- asymetrický tvar příčného řezu mezipánve po její délce; 

- pozice vtoku oceli do mezipánve; 

- pozice umístění zátkových tyčí pro regulaci výtoku oceli z mezipánve; 

- podmínky startování licích proudů (hladina oceli během startování); 

- podmínky odlévání různých formátů sochorů a bloků (rychlosti průtoků taveniny); 

- podmínky výměny licí pánve v sekvenci (hladiny oceli během výměny licí pánve v sekvenci); 

- podmínky nasazování stínicí trubice na šoupátku výlevky licí pánve; 

- minimalizace rizika eroze pracovní vyzdívky mezipánve na jejích stěnách (zejména bočních); 

- snížení rizika obnažování hladiny oceli v mezipánvi. 

K vývoji byl využit fyzikální model v měřítku 1:3. Bylo využíváno značkování kapaliny barvivem pro zvýraznění 

simulace proudění oceli v mezipánvi, ale rovněž byly určovány doby prvního objevení taveniny v jednotlivých 
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výlevkách a podíl tzv. mrtvých zón [7]. Porovnání proudění oceli pro případ Turbostopu a Turbostopu 

s přepážkami je uvedeno na obr. 4.  

 

 

Obr. 4 Ukázka simulace proudění oceli v mezipánvi pro variantu Turbostop a variantu Turbostop 

s přepážkami v stejném časovém úseku od vtoku označené kapaliny 

Je patrné, že při použití přepážek je tavenina oceli více směřována k hladině. V případě přepážek, v daném 

okamžiku, nová tavenina oceli nevtéká do výlevek středových a mezilehlých, kdežto v případě použití jen 

Turbostopu nová tavenina oceli již vtéká do zmíněných výlevek. Toto lze označit za zásadní a pozitivní změnu 

proudění oceli v mezipánvi. Nekovové částice endogenního nebo exogenního původu, prošlé otvory přepážky, 

mají zásadně lepší podmínky k vyplouvání na hladinu oceli a jejich následné asimilaci v tekuté rafinační 

strusce, přičemž se zásadně snižuje riziko vniknutí velkých makroskopických vměstků do středových nebo 

mezilehlých výlevek. Porovnání dob prvního objevení nové taveniny ve výlevkách je uvedeno v tab. 3. Objemy 

tzv. mrtvých zón byly u všech výlevek nižší v případě varianty s přepážkou. 

Tab. 3 Doby prvního objevení u varianty s Turbostopem a varianty s přepážkami 

 
Čas prvního objevení τ po (s) 

PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

 Přepážky optimalizované 48 22 26 37 29 38 

 Turbostop 48 19 11 11 12 48 

4. ZÁVĚR 

Postupným vývojem byly v oblasti mezipánve na ZPO č. 1 zavedeny nové technologie a rovněž se vyvíjela 

architektura vnitřního objemu mezipánve. Po uvedení do provozu ZPO č. 1 v roce 1993 byly zavedeny v místě 

dopadového místa (vtok oceli ze stínicí trubice do mezipánve) tzv. dopadové desky se zděnými hrázkami 

zhotovenými ze žáruvzdorných cihel. Za významný milník lze považovat nahrazení těchto hrázek tzv. 

Turbostopem. Tento byl zaveden v rámci projektu výzkumu a vývoje (2008) ve spolupráci s výrobcem tohoto 

architektonického monolitického žáruvzdorného prvku. V rámci zavádění výroby nových jakostí ocelí, s 

vysokými požadavky na mikročistotu oceli, byly v ArcelorMittal Ostrava a.s. provedeny analýzy možnosti 

změny architektury mezipánve sochorového ZPO č. 1. Tyto práce byly provedeny zaměstnanci útvaru Výzkum 

ve spolupráci s technology Ocelárny. K návrhu několika variant přepážek v mezipánvi bylo využito vodního 
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modelování. Optimalizovaná varianta včetně optimalizace místa umístění přepážek byla ověřena v provozních 

podmínkách. Dodavatel přepážek byl vybrán v rámci výběrového řízení. Celkový návrh designu přepážek byl 

proveden v ArcelorMittal Ostrava a.s. a je tedy součástí vlastního know-how. Optimalizace umístění přepážek 

byla provedena na základě studených provozních zkoušek. Byla provedena úspěšně provozní zkouška 

s mezipánví, kde pracovní vyzdívka byla opatřena torkretem. V současné době je připravován provozní test 

s použitím tzv. suchého zásypu jako pracovní vyzdívky mezipánve. Je očekáváno, že daná kombinace nové 

architektury a daného typu pracovní vyzdívky bude nejvhodnější z pohledu dosahování náročných požadavků 

na mikročistotu oceli, výskyt nekovových makro vměstků a dosahování požadovaných výsledků UZ testování 

a únavových zkoušek u finálních výrobků. Připravovány jsou s externím zhotovitelem rovněž numerické 

simulace pro ověřování vlivu změny teplot v oblasti mezipánve a změn podmínek vyplouvání nekovových 

vměstků o daných velikostech.  
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ODLIEVANÍ OCELE PRE ÚČELY VALIDÁCIE FYZIKÁLNEHO MODELU 

MEDZIPANVY ŽP, A. S. 

BUČEK Pavol, 1VESELOVSKÝ Pavol, 1RONČÁK Marcel, TURŇA Stanislav, 2BUĽKO Branislav 

ŽP Výskumno-vývojové centrum, s. r. o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, bucek.pavol@zelpo.sk 

1Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

2Ústav metalurgie, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice 

Abstrakt 

Príspevok poukazuje na praktické aspekty experimentálnej identifikácie prechodovej charakteristiky dvoch po 

sebe nasledujúcich tavieb s odlišným chemickým zložením pri plynulom odlievaní ocele v Železiarňach 

Podbrezová, a. s. Účelom experimentu bolo získať časový, resp. hmotnostný model dynamiky vývoja 

koncentrácie sledovaného prvku v medzipanve a využiť ho na validáciu fyzikálneho modelu medzipanvy ŽP, 

a. s. porovnaním s tzv. F-krivkami, ktoré charakterizujú prechodový jav pri dopĺňaní hladiny medzipanvy. Tento 

experiment štandardne zahŕňa odber vzoriek ocele z kryštalizátora, no v prevádzkových podmienkach 

oceliarne ŽP, a. s. takýto postup nebol z technického hľadiska možný. Preto bola koncentrácia sledovaného 

prvku zisťovaná na odliatych a nadelených kontizliatkoch, čo spolu s časovou analýzou technologických 

záznamov o odlievaní predmetných tavieb umožnilo rekonštruovať koncentračný priebeh sledovaného prvku 

v medzipanve pre všetky tri lejacie prúdy. Získali sme tak potrebné údaje pre validáciu fyzikálneho modelu 

medzipanvy ŽP, a. s. pre prípady neustáleného režimu odlievania ako aj údaje pre odhad dynamiky prúdenia 

v podobe vstupno-výstupných časových, resp. hmotnostných relácií prúdiacej taveniny pre všetky tri lejacie 

prúdy.  

Kľúčové slová: Plynulé odlievanie ocele, koncentrácia, sekvencia, verifikácia 

1. ÚVOD 

Fyzikálne modelovanie prúdenia ocele v medzipanve ŽP, a. s. je realizované v spoločnom laboratóriu 

SimConT, vybudovanom v spolupráci ŽP Výskumno-vývojového centra, s. r. o. a Fakulty materiálov, 

metalurgie, a recyklácie (FMMR) TU Košice v rokoch 2016-2018. Laboratórium sa nachádza v priestoroch 

Ústavu metalurgie FMMR TU Košice a jeho srdcom je vodný model trojprúdovej, dvanásťtonovej  medzipanvy 

ŽP, a. s., v mierke 1:2, osadený snímacou a regulačnou technikou, ovládanou z operátorského PC, obr. 1. 

Kvôli špecifickému tvaru písmena T má tento typ medzipanvy vo všeobecnosti rozdielnu dynamiku stredného 

prúdu v porovnaní s krajnými prúdmi. Preto je veľmi dôležité poznať koncentračné priebehy pre stredný a oba 

krajné prúdy a na základe toho navrhnúť úpravu vnútorného vystrojenia tak, aby sa rozdiely medzi stredným 

a krajnými prúdmi minimalizovali. 

Nutnou podmienkou pre dobre pracujúci model je jeho validácia pre vytipované prevádzkové režimy. Pre 

vodný model medzipanvy to znamená vykonať validačné experimenty na získanie tzv. C- a F-kriviek pre všetky 

lejacie prúdy. C-krivky charakterizujú zmiešavaciu dynamiku medzipanvy vo vstupno-výstupnej relácii 

v ustálenom režime prúdenia (steady-state casting), t. j. pri konštantnej výške hladiny ocele. F-krivky 

charakterizujú zmiešavaciu dynamiku pri neustálenom režime prúdenia (transient casting), t. j. pri napĺňaní 

medzipanvy od stanovenej minimálnej úrovne hladiny po nominálnu hodnotu. Pre validáciu F-kriviek bola v júni 

2018 v Železiarňach Podbrezová, a. s., vykonaná validačná skúška, pri ktorej boli odlievané dve po sebe idúce 

tavby s rôznym chemickým zložením tak, aby z koncentračného priebehu sledovaného prvku v lejacích 

prúdoch bolo možné rekonštruovať F-krivky. Porovnaním F-kriviek získaných z prevádzkového 
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a z modelového experimentu môžeme vyhodnotiť presnosť modelu pre simuláciu odlievania pri dopĺňaní 

medzipanvy na nominálnu hmotnosť, resp. výšku hladiny ocele. 

 

Obr. 1 Laboratórium simulácie procesov prúdenia FMMR TU Košice s operátorskou PC stanicou (vpredu), 

modelom medzipanvy ŽP, a. s. - SimConT (vpravo) a modelom medzipanvy U.S.Steel Košice (vzadu) 

2. CIELE, METODIKA A PRIEBEH EXPERIMENTU 

Cieľom experimentu bola analýza koncentračného prechodového javu v trojprúdovej medzipanve ZPO v ŽP, 

a. s., pri odlievaní dvoch po sebe idúcich tavieb (A, B) s rôznym chemickým zložením. Keďže v podmienkach 

oceliarne ŽP, a. s., nie je možné synchrónne odoberať vzorky ocele z kryštalizátorov počas odlievania, bolo 

rozhodnuté o použití dodatočnej chemickej analýzy odliatych sochorov. Na základe zaznamenaných časových 

relácií pri odlievaní a dĺžok jednotlivých sochorov bolo možné rekonštruovať koncentračný priebeh vo všetkých 

troch prúdoch vo vzťahu k okamihu otvorenia posúvačového uzáveru hlavnej panvy s tavbou B. 

O operatívnom vykonaní experimentu rozhodlo vyššie natavenie medi na 13. tavbe v 14-tavbovej sekvencii 

odlievania štvorcového formátu 205 mm akosti ŽP8Mn45NS sekvenčnou rýchlosťou v = 0,95 m/min. Táto 13. 

tavba - tavba A - bola kvôli vyššiemu obsahu medi (Cu = 0,41 %) preklasifikovaná na akosť St37.0. Pred 

doliatím tavby A bola hmotnosť ocele v medzipanve znížená na 5,88 t, čo je štandardný postup pri tomto 

probléme s cieľom minimalizácie dĺžky prechodovej oblasti. Taktiež boli počas odlievania tavby A 

manipuláciou rýchlosti vyťahovania fázovo zosúladené prúdy tak, aby čelá budúcich kontizliatkov išli približne 

v jednej rovine, čiže aby k rezaniu dochádzalo približne v tom istom čase, obr. 2. 

 

Obr. 2 Rýchlosť vyťahovania prúdov tavieb A, B (stupnica vľavo), hmotnosť ocele v medzipanve (stupnica 

vpravo). Okamih otvorenia tavby B a formálna zmena akosti sú vyznačené čiernymi vertikálami 
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Dĺžka nadelených kontizliatkov tavby A bola 8600 mm, v tavbe B to bolo 9000 mm. Otvorenie tavby B nastalo 

v okamihu, kedy sa pod rezačkami nachádzali budúce 5. kontizliatky z 8-zliatkových prúdov tavby A (celkový 

počet zliatkov v tavbe 3 × 8 = 24). Dĺžkové pomery dolievanej tavby A v okamihu otvorenia tavby B sú v tab. 1. 

Z tabuľky je zrejmý fakt, že fázové vyrovnanie lejacích prúdov nebolo dokonalé (rozdiel medzi krajnými prúdmi 

197 mm) a tento fakt bol v analýze výsledkov merania zohľadnený. 

Tab. 1 Dĺžkové pomery lejacích prúdov tavby A pod rezačkami v okamihu otvorenia tavby B 

Prúd  1. 2. (stredný) 3. 

Cieľová dĺžka (mm) 8600 8600 8600 

Skutočná dĺžka (mm) 5239 5120 5042 

Číslo zliatku v sekvencii  5/8 5/8 5/8 

Tavba  A 

Po doliatí boli nadelené kontizliatky dĺžky 8600 mm (tavba A), resp. 9000 mm (tavba B) boli vybrané zliatky 

označené číselným kódom XY, pričom prvá číslica označuje číslo prúdu (1, 2, 3) a druhá číslica poradové číslo 

zliatku vo vybranej, 5-zliatkovej, 2-tavbovej minisekvencii (1, 2, 3, 4, 5). Celkovo bolo vybratých 3 × 5 = 15 

zliatkov, tab. 2. Zliatky boli následne pripravené na povrchové meranie koncentrácie Cu v pozdĺžnom smere. 

Tab. 2 Označenie a charakteristika vybraných experimentálnych zliatkov 

Číslo prúdu 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Kód zliatku 11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 

Tavba A A B B B 

Číslo zliatku v tavbe 7 8 1 2 3 

Dĺžka zliatku (mm) 8600 8600 9000 9000 9000 

2.1.  Meranie % obsahu Cu ručným prenosným prístrojom 

Pozdĺžne vzorkovanie zliatkov bolo 1 m, pričom na konci zliatkov X1 a X2 bol kvôli kratšej dĺžke (8600 mm) 

pridaný 0,5m krok. Meracie miesta na všetkých pätnástich zliatkoch boli ručne obrúsené, neistota presnej 

polohy meracieho miesta pri brúsení a následnom meraní bola ± 25 mm v pozdĺžnom aj priečnom smere voči 

nominálnemu vzorkovaniu. Vzhľadom na experimentálnu metodiku môžeme takúto presnosť vzorkovania 

považovať za dostatočnú. Kontizliatky X1, X2 a X3 boli premerané trikrát, zliatky X4 a X5 z časových dôvodov 

iba jedenkrát. Výsledky merania sú graficky znázornené na obr. 3, krížikom sú označené priemerné hodnoty 

z troch meraní na zliatkoch A/7, A/8 a B/1. 

2.2.  Meranie % obsahu Cu laboratórnym prístrojom 

Z čela zliatkov X1, X2 a X3 a z konca zliatkov X3 boli odobraté templety na spektroskopickú analýzu 

chemického zloženia v laboratóriu Gork ŽP, a. s. Nameraná koncentrácia Cu graficky znázornená na obr. 3 

(čierne body). Namerané hodnoty koncentrácie Cu sú vyššie v porovnaní s meraním ručným spektroskopom, 

čo možno pripísať rozdielnemu meraciemu miestu - na povrchu (ručné meranie), resp. 20 mm pod povrchom 

(laboratórne meranie), diametrálne odlišnej kvalite prípravy vzorky na meranie a tiež presnosti, resp. neistote 

merania laboratórneho a prenosného prístroja. Pri požiadavke na kvalitatívne meranie koncentrácie pozdĺž 

zliatkov sú však tieto aspekty málo dôležité a metodika merania ručným, prenosným  prístrojom vyhovujúca. 
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Obr. 3 Percentuálny obsah Cu pozdĺž zliatkov 205R40 na malom rádiuse pre 1. prúd (hore), 2. prúd (v 

strede) a 3. prúd (dole). Čiernymi bodmi sú znázornené hodnoty z laboratória Gork ŽP, a. s. 

Na obr. 1 je priebeh bezrozmernej koncentrácie Cu v zliatkoch X1-X5 prepočítaný na odliatu hmotnosť ocele 

a normovaný do intervalu 〈0; 1〉. Bezrozmerná koncentrácia bola vypočítaná podľa vzťahu: 
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&∗ = ( − &)
&* − &)

, �)� 

kde c* je bezrozmerná koncentrácia, c je koncentrácia v danom mieste merania (hm. %); c1 je referenčná 

koncentrácia v tavbe A (hm. %) a c2 je referenčná koncentrácia v tavbe B (hm. %). Referenčné koncentrácie 

c1, resp. c2 boli vypočítané ako priemerné hodnoty koncentrácie v zliatkoch X1, resp. X5, nakoľko sa v týchto 

krajných zliatkoch v porovnaní so zliatkami X2-X3 vyskytoval zanedbateľný pozdĺžny koncentračný gradient. 

 
 

 
 

 

Obr. 4 Bezrozmerná pozdĺžna koncentrácia Cu pre 1. prúd (hore), 2. prúd (v strede) a 3. prúd (dole) 

Časovou, resp. hmotnostnou synchronizáciou všetkých prúdov ZPO voči menisku v okamihu otvorenia tavby 

B vieme pozdĺžnu koncentráciu Cu v prúdoch transformovať na časové/hmotnostné priebehy a tým získať 

potrebné dynamické relácie pre validáciu vodného modelu medzipanvy ŽP a. s. Ak však chceme získať presné 
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relácie v každom z troch prúdov a tým napr. vyhodnotiť funkčnú asymetriu danej konfigurácie medzipanvy (zo 

vzájomného posunutia koncentračných prechodových charakteristík koncentrácie), musíme zohľadniť 

skutočné dĺžkové pomery lejacích prúdov ZPO v okamihu otvorenia novej tavby. 

Tab. 3 Dĺžkové pomery v lejacích prúdoch: modrá - studené, oranžová - teplé, vypočítané podľa priemernej  

            teploty prúdov a konštantného koeficientu teplotnej rozťažnosti 

  1. prúd 2. prúd 3. prúd 

 

Celkový počet zliatkov v tavbe A 8 8 8 

 

Dĺžka zliatkov v tavbe A 8600 (mm) 

Dĺžka zliatkov v tavbe B 9000 (mm) 

Dĺžka prúdu od menisku po rezačku 20650 (mm) 

Priemerná teplota lejacích prúdov 1050 (°C) 

Priemerný koef. teplotnej rozťažnosti 0,000014 (1/K) 

Dĺžka zliatkov v tavbe A 8728 (mm) 

Dĺžka zliatkov v tavbe B 9134 (mm) 

 

V okamihu otvorenia tavby B... 

Čas otvorenia 6:33:03 (h:m:
s) 

Číslo zliatku tavby A v rezačke 5 5 5 

 

Dĺžka prúdu za rezačkou 5239 5120 5042 (mm) 

Dĺžka prúdu za rezačkou 5317 5196 5117 (mm) 

Počet práve odlievaných zliatkov tavby A 2,9751 2,9612 2,9521 

 

Číslo načatého zliatku tavby A 7 7 7 

 

Odliata dĺžka načatého zliatku tavby A 8511 8390 8311 (mm) 

  

Dĺžkové rozhrania zliatkov 
v prúdoch (0 mm - meniskus, 
záporné hodnoty pre materiál 

pod meniskom, kladné pre 
materiál „nad“ meniskom) 

A/6-A/7   ...-X1 -8511 -8390 -8311 (mm) 

A/7-A/8 X1-X2 218 339 418 (mm) 

A/8-B/1 X2-X3 8946 9067 9146 (mm) 

B/1-B/2 X3-X4 18080 18201 18280 (mm) 

B/2-B/3 X4-X5 27215 27335 27415 (mm) 

B/3-B/4 X5-... 36349 36470 36549 (mm) 

 

Po vychladnutí 

A/6-A/7   ...-X1 -8387 -8268 -8190 (mm) 

A/7-A/8 X1-X2 215 334 412 (mm) 

A/8-B/1 X2-X3 8816 8935 9014 (mm) 

B/1-B/2 X3-X4 17818 17937 18015 (mm) 

B/2-B/3 X4-X5 26820 26939 27017 (mm) 

B/3-B/4 X5-... 35822 35941 36019 (mm) 

V tab. 3 vidíme vypočítané dĺžkové pomery v prúdoch v okamihu otvorenia tavby B, kedy sa na ZPO dolievali 

zliatky X1 (A/7) a ich rozhrania so zliatkami X2 mali dĺžkové súradnice voči menisku 218, 339, resp. 418 mm. 

V stave po vychladnutí sú tieto hodnoty 215, 334, resp. 412 mm. Z týchto hodnôt a aktuálnej rýchlosti 
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odlievania je možné vypočítať časové/hmotnostné posunutia medzi prúdmi pre kvantifikáciu miery funkčnej 

asymetrie medzipanvy. Podobne sú voči sebe posunuté všetky ostatné rozhrania; ich dĺžkové súradnice sú 

vypísané na konci tab. 3. Treba poznamenať, že tento problém nastal v dôsledku metodiky merania 

koncentrácie, kedy boli čelá zliatkov X1 zarovnané a na takto poukladaných zliatkoch bola vykonaná 

spektroanalýza s konštantným vzorkovaním v pozdĺžnom smere. Pri spracovaní nameraných údajov do grafov 

nebolo vzájomné posunutie zliatkov zohľadnené a zarovnané čelá sú reflektované v „zarovnaných“ osiach X 

(obr. 3, 4). 

3. DISKUSIA 

Pri návrhu metodiky sme uvažovali s nasledovnými údajmi, obmedzeniami a zjednodušeniami: 

• Dĺžky všetkých zliatkov boli uvažované ako nominálne (8600 mm, resp. 9000 mm); 

• Pre všetky prúdy od menisku po koniec bola uvažovaná jediná teplota; 

• Teplotná rozťažnosť materiálu je definovaná konštantnou hodnotou α = 1,4.10-5 K-1. 

 

Obr. 5 Ilustračná prechodová charakteristika lineárneho modelu koncentračnej odozvy v medzipanve 

(modelová odozva vyznačená červenou farbou, tri význačné konštanty modelu vyznačené zelenou farbou) 

Časové relácie odliatych dĺžok boli čo vypočítané časovou integráciou rýchlosti odlievania z informačnej 

databázy ZPO s 2s vzorkovaním. Kritickým prvkom tu demonštrovanej metodiky ostáva určenie dĺžkových 

pomerov lejacích prúdov v okamihu otvorenia novej tavby. Treba mať na pamäti, že údaje v riadiacom 

a vizualizačnom systéme ZPO v ŽP, a. s., platia pre studené zliatky a preto bolo potrebné prepočítať teplé 

dĺžky. Najjednoduchší výpočet je založený na jednej, priemernej teplote prúdov a k nej prislúchajúcemu 

koeficientu teplotnej rozťažnosti (TEC). Táto metóda bola použitá aj v tejto práci. Pre presnejší odhad by bolo 

potrebné brať do úvahy pozdĺžny teplotný profil od menisku po koniec prúdov a k tomu analogický „TEC profil“. 

Ako kompromisný by postačoval výpočet na základe priemerných teplôt „budúcich“ zliatkov v prúde a k nim 

prislúchajúca množina TEC hodnôt. Ak nás zaujíma presnejšia kvantifikácia funkčnej asymetrie medzipanvy 
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(t. j. posun koncentračných odoziev prúdov voči okamihu otvorenia novej tavby), musí byť druhá polovica 

zliatkov X1 a celé zliatky X2 vzorkované s vyššou hustotou, než 1 m, resp. 0,5 m. Dostatočne hustým 

vzorkovaním v uvedenom úseku je možné získať dobrý odhad dvoch najdôležitejších časových konštánt 

vstupno-výstupného modelu intermixingu dvoch tavieb pre jeden lejací prúd: dopravného oneskorenia Td a 

dominantnej hmotnostnej konštanty T, obr. 5 (odozva modelu je znázornená červenou farbou). Pre 

vyhodnotenie dynamiky funkčnej asymetrie potom poslúži trojica konštánt {Td}i pre všetky prúdy (i = 1..3), pre 

vyhodnotenie zotrvačnosti zas trojica konštánt {T}i, i = 1..3. Ak by však bolo možné odoberať vzorky priamo z 

kryštalizátorov, celá tu uvedená metodika spätnej rekonštrukcie stavu prúdov v okamihu otvorenia novej tavby, 

ktorá súvisela s nedokonalým zarovnaním prúdov a nutnosťou spočítať teplý rozmer zliatkov v prúdoch by 

bola bezpredmetná. Nutnosť jemného vzorkovania prúdov na presné určenie trojíc konštánt {Td}i a {T}i však 

ostáva v platnosti bez ohľadu na zvolenú metódu vzorkovania. 

ZÁVER 

Získané výsledky merania majú vypovedaciu hodnotu pre validáciu vodného modelu medzipanvy ŽP, a. s. 

a môžu byť použité na vyhotovenie dynamických modelov prechodového javu intermixingu pre potreby 

validácie. Experiment bol napriek technickému hendikepu (nemožnosti synchrónne odoberať vzorky ocele 

z kryštalizátorov) pripravený a výsledky meraní spracované tak, aby bola vystihnutá podstata dynamického 

procesu - získanie časového modelu priebehu koncentrácie Cu v lejacích prúdoch ZPO v okamihu otvorenia 

novej tavby do poloplnej medzipanvy a zároveň boli využité všetky dostupné informácie najlepším možným 

spôsobom. 
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RIADENIE SEKUNDÁRNEHO CHLADENIA PRI PLYNULOM ODLIEVANÍ OCELE 
AKO SYSTÉMU S ROZLOŽENÝMI PARAMETRAMI S OPTIMALIZÁCIOU PROCESU 
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Abstrakt 

V predloženom článku sú na základe pokročilých výsledkov teórie systémov s rozloženými parametrami 

formulované a riešené úlohy riadenia teplotného poľa lejacieho prúdu v sekundárnej zóne chladenia pri 

plynulom odlievaní ocele. Navrhované riadiace obvody sú zostavené s využitím softvérových produktov 

ProCAST, Simulink a DPS Blockset for Simulink v rámci systému riadenia sekundárneho chladenia so 

softvérovým senzorom. Analýza a optimalizácia procesu kryštalizácie ocele počas plynulého odlievania je 

riešená pomocou softvérového nástroja ProCAST CAFE (Cellular Automata Finite Element), využívajúceho 

stochastické modelovanie nukleácie a rastu zŕn. 

Kľúčové slová: Plynulé odlievanie ocele, sekundárne chladenie, systém s rozloženými parametrami,  

               softvérový senzor, kryštalizácia 

1. ÚVOD 

Plynulé odlievanie ocele je jednou z fundamentálnych výrobných technológií našej modernej civilizácie. Od 

roku 2013 bolo vo svete každým rokom vyprodukovaných viac ako 1,5 miliardy ton plynule odliatych oceľových 

polotovarov - kontiodliatkov. Samozrejmou je snaha vyrábať stále kvalitnejšie kontiodliatky, pričom výsledná 

kvalita zásadným spôsobom súvisí s priebehom kryštalizácie taveniny počas odlievania na zariadení pre 

plynulé odlievanie (ZPO). Pritom optimalizovaný teplotný režim počas plynulého odlievania, t. j. optimalizované 

teplotné pole lejacieho prúdu zabezpečí optimálny priebeh procesu kryštalizácie pre danú akosť odlievanej 

ocele. Vlastné meranie teplôt v sekundárnej zóne chladenia naráža na značné prekážky - veľké množstvo 

pary, nadmerná tepelná záťaž a teplotná korózia v sekundárnej chladiacej komore stroja sú hlavnými 

príčinami, obmedzujúcimi využitie termokamier a radiačných pyrometrov. Preto sa pri riešení riadenia 

teplotného poľa lejacieho prúdu vo veľkom využívajú tzv. softvérové senzory, t. j. výpočtové modely teplotného 

poľa, počítané v reálnom čase. V tomto článku je na základe výsledkov teórie systémov s rozloženými 

parametrami a s využitím softvérových produktov ProCAST, Simulink a DPS Blockset for Simulink zostavený 

riadiaci obvod teplotného poľa lejacieho prúdu ZPO vrátane softvérového senzora. Analýza a optimalizácia 

procesu kryštalizácie taveniny v procese riadenia je riešená softvérovým nástrojom ProCAST CAFE (Cellular 

Automata Finite Element), využívajúceho stochastické modelovanie nukleácie a rasti zŕn v tuhnúcej tavenine. 

2. RIADENIE TEPLOTNÝCH POLÍ KONTIODLIATKOV 

Pre daný prevádzkový režim odlievania na ZPO určuje dynamickú reláciu medzi prietokmi chladiaceho média 

sekundára ,-.�/�0. a teplotným poľom lejacieho prúdu 1N�3, 4�, Obr. 1 nelineárny systém so sústredeným 

vstupom a rozloženým výstupom - NSSR, Obr. 2. 
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Dynamiku NSSR v linearizovanom okolí daného ustáleného prevádzkového režimu ZPO reprezentuje 

diskrétny lineárny systém so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom - HSSR, Obr. 3, kde vo 

všeobecnosti platí vzťah medzi sústredenými vstupnými veličinami a rozloženou výstupnou veličinou: 

1�3, /� = ∑ 1.6
.7 �3, /� = ∑ ∑ 89

:7; H.
6
.7 �3, / − <�-.�<�,         (1) 

kde 1�3, /� je linearizovaná rozložená výstupná veličina, ,1.�3, /�0. sú čiastkové rozložené výstupné veličiny, 
,8H.�>, /�0. sú rozložené impulzné charakteristiky získané na základe rozložených prechodových 

charakteristík ,?H.�3, /�0., počítaných v systéme ProCAST a ,-.�/�0. sú sústredené diskrétne vstupné 

veličiny. Dynamiku HSSR je možné rozložiť na časové a priestorové komponenty. Časovú zložku dynamiky 

predstavujú diskrétne prenosové funkcie ,@H.�3. , A�0. a priestorovú zložku zase ustálené priebehy 

redukovaných prechodových charakteristík ,?HR.�3,∞�0., resp. redukované priebehy čiastkových odoziev v 

okamihoch vzorkovania ,1D.�3, /�0.,9. Syntéza riadenia v linearizovanom okolí zadaného ustáleného 

prevádzkového režimu je riešená v riadiacom obvode s rozloženými parametrami, Obr. 4. 

 

Obr. 1 Sekundárne chladenie pri plynulom odlievaní ocele 

 

Obr. 2 Nelineárny systém so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom - NSSR 

 

Obr. 3 Diskrétny lineárny systém so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom - HSSR 
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Pre demonštračné účely riadenia je riadiaci obvod zostavený v softvérovom prostredí Simulink, kde samotný 

riadený systém je modelovaný v kosimulačnom režime dvojice ProCAST/Simulink, Obr. 5. V okolí ustáleného 

režimu (pracovného bodu stroja) je riadiaci obvod realizovaný výhradne v Simulinku a využíva predpočítané 

rozložené impulzné charakteristiky v konfigurácii so spätnoväzbovou (feedback) riadiacou slučkou a niekedy 

aj so sústredenou doprednou (feedforward) vetvou pre riadiaci signál. Proces riadenia teplotného poľa 

lejacieho prúdu medzi zadanými ustálenými teplotnými profilmi je ilustrovaný na Obr. 6. 

 

Obr. 4 Riadiaci obvod s rozloženými parametrami: HSSR - riadený systém; SR - blok syntézy riadenia, 

obsahujúci RHSSR - matematický model riadeného systému; PS1 / PS2 - bloky priestorovej syntézy 

riadenia; ČS - blok časovej syntézy riadenia. Vzorkovač K zabezpečuje časovo-priestorové vzorkovanie 

rozloženej riadenej 1�3, /� a poruchovej E�3, 4� veličiny; F�3,∞� predstavuje rozloženú žiadanú veličinu 

v ustálenom stave. 1GH�3. , /�, IGH�3. , /� a FGJ �3. , /� sú vektory čiastkových (t. j. sústredených) výstupných, 

odchýlkových a žiadaných veličín; ,@H.�3., A�0. a ,?HR.�3,∞�0.,,1R.�3, /�0.,9 predstavujú časové a 

priestorové charakteristiky dynamiky riadeného systému a -G �/� je vektor akčných veličín 

 

 

Obr. 5 Riadiaci obvod v prostredí Simulink, kde 1N�3, 4� je rozložená riadená a F�3,∞� rozložená žiadaná 

veličina; -G �/� je vektor akčných veličín a K je vzorkovací člen 
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Obr. 6 Proces riadenia teplotného poľa kontiodliatkov: zmena ustáleného teplotného profilu 1NO;,L;�3, 200� 

na nový, žiadaný teplotný profil 1NO;,L;�3, 200� − NF�3,∞� pri rýchlosti liatia 0,90 m/min 

3. RIADENIE V REŽIME SOFTVÉROVÉHO 
SENZORA 

Ako bolo uvedené v úvode článku, meranie 

povrchovej teploty lejacieho prúdu v sekundárnej 

zóne chladenia naráža na značné problémy a preto 

sa pri riadení teplotného poľa kontiodliatkov 

využívajú riešenia so softvérovým senzorom. 

V našom prípade je softvérový senzor realizovaný 

ako numerický model teplotného poľa lejacieho 

prúdu pre dané parametre odlievania na ZPO,  

Obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Zjednodušená schéma riadenia sekundárneho chladenia so softvérovým senzorom: SCZ - 

sekundárna zóna chladenia v danom operačnom režime ZPO s dátami do softvérového senzora NSSR; 

SR - syntéza riadenia; CR - vyhodnocovanie procesu kryštalizácie; R - informatívne meranie M bodových 

hodnôt z teplotného poľa 1ND�3, 4�; K - časovo-priestorové vzorkovanie; 1N�>, /� - výstup softvérového 

senzora, ktorý modeluje priebeh 1ND�3, 4�; F�3,∞� - žiadané teplotné pole; P�3, 4� - rozložená 

poruchová veličina; N-G �/�,	-G �∞�, -GJ�/� - vektory akčných veličín 
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V tomto prípade má funkciu softvérového senzora blok NSSR, resp. pri syntéze riadenia v linearizovanom 

tvare je to blok HSSR. Softvérová realizácia je riešená kosimuláciou ProCAST/Simulink alebo on-line 

rozloženými konvolutórnymi Simulink modelmi. Zmeny parametrov sekundárnej zóny chladenia v okolí 

zadaného prevádzkového režimu ZPO sa prenášajú na výstupné teplotné pole lejacieho prúdu v sekundári 

1ND�3, 4� ako aj na výstup softvérového senzora	1N�3, /�. Na základe odchýlky riadenia sú v spätnej väzbe 

generované zmeny prietokov chladiacich vôd pre jednotlivé zóny chladenia -GJ�/� s využitím blokov z knižnice 

DPS Blockset for Simulink. Tieto úlohy sú riešené v procese riadenia riadiacim obvodom z Obr. 5. 

4. OPTIMALIZÁCIA PROCESU KRYŠTALIZÁCIE 

Pre zadaný prevádzkový režim ZPO vrátane sekundárneho chladenia uvažujme nasledovné ustálené 

prevádzkové režimy RD�S�7
:

v závislosti na rýchlostiach liatia R��S�7
:

a príslušných prietokov chladiacich vôd 

R-G��∞�S�7
:

, určených napr. pomocou chladiacich kriviek ZPO. V otvorenom riadiacom obvode, Obr. 5, 7 pre 

p-tý prevádzkový režim dostávame výstupné teplotné pole 1N��3,∞�. Pre F��3,∞� = 1N��3,∞�	sa uzavretý 

riadiaci obvod nachádza v ustálenom stave. Vyhodnoťme teraz pomocou softvérového nástroja ProCAST 

CAFE (blok CR v Obr. 8) proces kryštalizácie a získané štruktúry označme ako T�, Obr. 9. 

 

Obr. 8 Riadiaci obvod ako softvérová podpora optimalizácie procesu kryštalizácie ocele pri plynulom 

odlievaní 

V prípade potreby sa navrhne zmena teplotného poľa lejacieho prúdu NF��3,∞� ako nová žiadaná veličina 

F1��3,∞� =F��3,∞�+NF1��3,∞� na vstup systému riadenia, Obr. 8 a riadiaci obvod nastaví nové 

hodnoty prietokov chladiacich vôd -U1��∞�. Na výstupe po ustálení dostávame 1N1��3,∞�. Pomocou modulu 

ProCAST CAFE sa opäť vyhodnocuje charakter kryštalizácie T1� (Obr. 9) a v prípade potreby sa navrhne 

ďalšia úprava žiadaného teplotného poľa o NFVW�3,∞�,…, kým priebeh kryštalizácie nedosiahne požadovaný 

charakter TO�. Pritom výsledné optimalizované hodnoty prietokov a žiadaných teplotných polí označme ako 

-GO��∞� a FO��3,∞�. Týmto postupom sa k jednotlivým prevádzkovým režimom RD�S�7
:

 pre dané rýchlosti 

odlievania R��S�7
:

 priraďujú optimalizované prevádzkové režimy RDO�S�7
:

 vrátane optimalizovaných hodnôt 

prietokov chladiacich vôd R-G O��∞�S�7
:

 ako aj žiadaných teplotných polí RFO��3,∞�S�7
:

, ktoré v konečnom 

dôsledku zabezpečia optimalizovaný priebeh procesu kryštalizácie. 
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Obr. 9 Charakter kryštalizácie na štvrtinovom reze kontiodliatku 205 R40 mm: v kryštalizátore (1. rez, zľava), 

pod kryštalizátorom (2. rez), v sekundári (3. rez) a na konci sekundárneho chladenia (4. rez) 

ZÁVER 

Riadiaci obvod pre riadenie teplotného poľa lejacieho prúdu v sekundári ZPO je realizovaný v prostredí 

Simulink s využitím kosimulácie ProCAST/Simulink, blokov knižnice DPS Blockset for Simulink a modulu 

ProCAST CAFE. Zostavený obvod reflektujúci dané prevádzkové režimy ZPO dáva možnosti na technologickú 

optimalizáciu procesu plynulého odlievania ocele v off-line režime vrátane samotného procesu kryštalizácie 

a tým o. i. k nájdeniu nových, optimalizovaných prevádzkových režimov stroja. V prípade riadenia so 

softvérovým senzorom, Obr. 7, je možné navrhovanú schému využiť v on-line režime pre  riadenie 

sekundárneho chladenia v okolí nájdených optimalizovaných ustálených prevádzkových režimov ZPO, 

respektíve pre riadenie prechodu medzi týmito prevádzkovými režimami bez narušenia princípu optimality 

kryštalizácie. 

POĎAKOVANIE 

Autori ďakujú slovenskej grantovej agentúre APPV za podporu projektov APVV-0131-10 a APVV-14-
0244. Autori tiež ďakujú Centru pre vysoko-výkonné počítanie (HPC) Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, ktorá je súčasťou národnej infraštruktúry pre vysoko-výkonné počítanie (SIVVP projekt, 

ITMS kód 26230120002) za výpočtový čas a softvérové prostriedky. 

LITERATÚRA 

[1] PETRUS, B., ZHENG, K., ZHOU, X., Thomas, G., B., Bentsman, J. Real-Time, Model-Based Spray-Cooling 
Control System for Steel Continuous Casting. In Metallurgical and Materials Transactions B,  pp. 87-103, 2010. 

The Minerals, Metals & Materials Society and ASM International. DOI: 10.1007/s11663-010-9452-7. 

[2] ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, P, PYSZKO, R., HULKÓ, G. Control of Continuous Casting Processes as 

Distributed Parameter Systems. In Proceedings of the VII. European Continuous Casting Conference. Düsseldorf, 
2011. 

[3] KLIMEŠ, L., ŠTETINA, J. A rapid GPU-based heat transfer and solidification model for dynamic computer 
simulations of continuous steel casting. In Journal of Materials Processing Technology 12/2015; 226(1):1-14. 

DOI:10.1016/j.jmatprotec.2015.06.016. 

[4] HULKÓ, G., ONDREJKOVIČ, K., BARTALSKÝ, L., BELAVÝ, C. Distributed Parameter Systems Blockset for 

Simulink (DPS Blockset). Program CONNECTIONS of The MathWorks - Third-party software product of The 
MathWorks company, 2003-2018. Bratislava - Natick.  



  4. 4. - 5. 4. 2019, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

154 

[5] HULKÓ, G., ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, L. AND BARTKO, M. Software sensor as distributed parameter system 
for the control of secondary cooling in the continuous casting of steel. Preprint of the 17th IFAC Symposium on 

Control, Optimization and Automation in Mining, Mineral and Metal Processing, Vienna. Also in the IFAC-
PapersOnLine, Volume 49, Issue 20, 2016, Pages 49-54, ELSEVIER. 

[6] HULKÓ, G., BELAVÝ, C., ONDREJKOVIČ, K., BARTALSKÝ, L. AND BARTKO, M. Control of technological and 
production processes as distributed parameter systems based on advanced numerical modeling. In Control 

Engineering Practice - a Journal of the International Federation of Automatic Control - IFAC, ELSEVIER, Volume 
66, pp. 23-38, 2017. 

[7] ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, P., HULKÓ, G. Utilizing Industry-oriented Finite Elements Codes in the Design of 
Virtual Steel Mill Concept. Preprint of the 18th IFAC Symposium on Control, Optimization and Automation in 

Mining, Mineral and Metal Processing, Shanghai. Also in the IFAC-PapersOnLine, Volume 51, Issue 21, 2018, 
Pages 313-319, ELSEVIER. 

 



  4. 4. - 5. 4. 2019, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

155 
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Abstrakt 

Hutnický průmysl je materiálovou základnou pro strojírenství, stavebnictví a další průmyslová odvětví, a proto 

je stěžejním oborem nejen v České republice, ale i ve světě. Z tohoto pohledu je zásadním úkolem intenzifikace 

hutní výroby, které může být dosaženo zdokonalením technologických procesů. Kvalitu technologických 

procesů lze zlepšit úpravou vsázky, obohacením vysokopecního větru kyslíkem, modernizací zařízení atd. V 

současnosti jsou bohužel tyto snahy komplikovány zpomalujícím se rozvojem českého hutnictví, což se 

projevuje v omezení přepravní kapacity, zajišťování paliv a energie, růst cen paliv, energie a surovin vsázky 

atd. 

Na hutnický průmysl navazují další neméně důležitá odvětví, bez nichž by nebylo možné hutnictví rozvíjet. 

Odvětví zabývající se průmyslovými žárovzdornými materiály je toho důkazem. Všestrannost a velká škála 

keramických materiálů pomohla v rozvoji hutnictví. Žárovzdorné materiály se v hutnictví využívají především 

pro ochranu, konstrukci, nosnou kostru, a to v podobě pracovní vyzdívky, trvalé vyzdívky nebo izolací v 

nejrůznějších vysokoteplotních agregátech.  

Typickým příkladem využití žárovzdorných materiálů jsou vysokopecní žlaby. Ty slouží k dopravě a rozdělení 

surového železa a strusky. Žlaby se skládají z více vrstev žárovzdorných materiálů a musí odolávat teplotám 

okolo 1450 °C. Na materiály jsou kladeny vysoké požadavky: 

• odolnost proti korozi 

• otěruvzdornost 

• minimální objemové změny 

• žárovzdornost 

• chemická odolnost atd. 

Klíčová slova: Vysoká pec, žlab vysoké pece, metalurgie, struska, surové železo 

1. ÚVOD 

Účelem soustavy žlabů VP je usměrnění toku surového železa a strusky z odpichového otvoru VP. Dále 

oddělní surového železa od strusky, odvod surového železa do pojezdných míchačů či pánví a odvod strusky 

do pánví k dalšímu zpracování. 

Systém VP žlabů se skládá z hlavního žlabu, který je napojený na odpichový otvor, zarážky (přehrádky) na 

oddělení strusky od tekutého surového železa, železového žlabu a struskového žlabu. 

Žáruvzdorné materiály pro žlaby vysokých pecí musí vyhovět vysokým nárokům jakosti, protože na ní závisí 

délka provozu pece a také bezpečnost provozu. Nevíce namáhaný je povrch pracovní vyzdívky, kde je 

vystavena vysokým teplotám, chemickému působení strusky, surového železa a plynů.  
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2. ZKOUŠENÍ MATERIÁLU 

Zkušební tělesa byla zhotovena podle normy ČSN EN 1402-1 [4]. Po navážení suché žárobetonové směsi 

byla nejprve provedena její homogenizace bez tekuté složky, poté byla přidána záměsová voda v množství 6 

hm.% podle požadavku materiálového listu a provedena homogenizace za mokra, resp. příprava směsi pro 

výrobu zkušebních těles. 

Dále byla žárobetonová směs zaformována a vibrováním zhutněna do kovových forem (Obr. 1). Od každého 

typu směsi bylo vyrobeno 9 trámečků o rozměrech cca 160x40x40 mm. 

 

Obr. 1  Naplněná zkušební forma 

V dalším kroku byly naplněné formy umístěny do hydratačního boxu na 24 hodin. Po uplynutí potřebné doby 

v hydratačním boxu byla výsledná zkušební tělesa sušena v sušárně na ± 110 °C (obr. 2). Sušení probíhalo 

24 hodin a poté do konstantní hmotnosti. Po vysušení byla zkušební tělesa změřena a zvážena. 

 

Obr. 2  Vzorky v sušárně 
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Po sušení byla část vzorků před stanovením vlastností uložena do exsikátoru, aby vzorky neabsorbovaly 

vzdušnou vlhkost. Zbylé vzorky byly vypáleny na teploty 1000, 1400 °C v elektrické peci, podle normy ČSN 

EN 1402-5 [5], určující průběh tepelného zpracování při přípravě zkušebních těles. Také po výpalu byla 

zkušební tělesa zvážena a změřena. Na obr. 3 jsou vybrané vzorky všech směsí (A, B, C), které jsou sušené 

na 110 °C a pálené na 1000 °C a 1400 °C. 

 

Obr. 3  Zkušební tělesa po sušení 110 °C a pálení na 1000 °C a 1400 °C 

Zkoušení materiálů proběhlo na VŠB-TU Ostrava v průběhu 3 měsíců, na pracovišti katedry 635 katedra 
tepelné techniky a průmyslové keramiky. Statické zkoušky, které byly provedeny: 

• Pevnost v tlaku 

• Pevnost v ohybu 

• Nasákavost 

• Skutečná pórovitost 

• Zdánlivá pórovitost  

• Objemová hmotnost 

• Hustota 

3. VÝSLEDKY LABORATORNÍCH TESTŮ 

Příprava a zkoušení daných směsí žárobetonů probíhalo v laboratořích VŠB-TUO. Výsledky v této kapitole 

jsou v průměrných hodnotách, kvůli rychlejší orientaci a přehlednosti. Stanoveny byly: 

• pevnosti v ohybu a tlaku 

• kritéria hutnosti 

• hustota 
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Žárobetonová směs A je použitelná do 1600 °C, s hydraulickou vazbou. Žárobetonová směs B je použitelná 

do 1700 °C, s hydraulickou vazbou. Žárobetonová směs C je použitelná do 1600 °C, s hydraulickou vazbou a 

chemické složení žárobetonových směsí je obsaženo v tab. 1. 

Tab. 1  Chemické složení směsí [6] 

  

Směs A Směs B Směs C 

[%] 

Al2O3 55 69,1 77 

SiO2 - 7,2 6 

Fe2O3 1 0,7 0,5 

CaO 1,6 0,7 2 

SiC, C 30 - - 

C - 2,7 - 

SiC - 17,2 0,6 

TiO2 - 2,4 2,1 

3.1. Pevnosti v tlaku 

Pevnost v tlaku byla stanovena na polovinách z kvádru cca 160x40x40 mm Tab. 2. Zkušební poloviny kvádrů 

byly pro teplotu 110 °C získaný zkouškou pevnosti v ohybu. Pro ostatní teploty byly vzorky nařezány pilou na 

poloviny a poté vypáleny na požadované teploty. 

Tab. 2  Výsledné pevnosti v tlaku 

Oxidační atmosféra Inertní atmosféra 

Směs A Směs B Směs C Směs A Směs B Směs C 

[°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] 

110 7,00 110 7,04 110 4,37 110 24,89 110 5,97 110 5,58 

1000 19,63 1000 15,70 1000 11,10 1000 19,15 1000 16,07 1000 10,02 

1400 17,49 1400 20,78 1400 33,40 1400 26,55 1400 19,88 1400 30,06 

3.2. Pevnosti v ohybu 

Pevnost v ohybu byla stanovena na kvádrech cca 160x40x40 mm, které se použily pro zkoušku pevnosti 

v tlaku, výsledky zkoušky jsou v Tab. 3.  

Tab. 3  Výsledné pevnosti v ohybu 

Oxidační atmosféra Inertní atmosféra 

Směs A Směs B Směs C Směs A Směs B Směs C 

[°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] [°C] [MPa] 

110 0,33 110 0,31 110 0,69 110 0,80 110 0,71 110 0,70 

1000 1,10 1000 2,08 1000 1,22 1000 1,91 1000 0,91 1000 1,01 

1400 1,66 1400 2,19 1400 3,37 1400 2,06 1400 1,55 1400 1,89 
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3.3. Kritéria hutnosti 

Mezi kritéria hutnosti patří, zdánlivá pórovitost PZ, skutečná pórovitost PS, nasákavost NV, objemová 

hmotnost OH. Vlastnosti byly stanoveny na vzorcích po vysušení a po výpalu. Výsledné hodnoty jsou průměr 

dvou měřených hodnot, tab. 4. 

Tab. 4  Naměřená kritéria hutnosti 

Oxidační atmosféra Inertní atmosféra 

 PZ PS NV OH  PZ PS NV OH 

110 °C [%] [%] [%] [g.cm-3] 110 °C [%] [%] [%] [g.cm-3] 

Směs A 28,00 24,37 12,23 2,29 Směs A 15,41 20,55 5,47 2,81 

Směs B 16,66 25,24 6,16 2,70 Směs B 16,81 21,73 6,23 2,69 

Směs C 15,57 16,92 5,51 2,82 Směs C 14,53 21,04 5,11 2,84 

1000 °C  1000 °C  

Směs A 25,75 26,02 10,09 2,36 Směs A 15,32 20,58 5,44 2,81 

Směs B 20,21 27,01 7,65 2,63 Směs B 18,84 22,33 7,03 2,67 

Směs C 19,17 18,92 6,95 2,75 Směs C 17,59 22,10 6,28 2,80 

1400 °C  1400 °C  

Směs A 20,95 25,67 8,83 2,37 Směs A 16,13 21,84 5,82 2,77 

Směs B 14,78 25,50 5,48 2,69 Směs B 17,49 21,67 6,47 2,70 

Směs C 15,20 17,05 5,39 2,74 Směs C 17,10 22,60 6,14 2,78 

3.4. Hustota 

Hustota byla zjišťovaná u všech tří směsí, z namletých vzorků o frakci pod 0,063 mm tab. 5. Na přístroji 

Pycnomatic ATC.  

Tab. 5  Naměřená hustota 

Oxidační atmosféra Inertní atmosféra 

Směs A Směs B Směs C Směs A Směs B Směs C 

[g·cm-3] [g·cm-3] 

3,19 3,61 3,39 3,54 3,44 3,59 

ZÁVĚR 

Směs A (ULTRABET PK-B) od firmy Průmyslová keramika s.r.o. po předání materiálů ke zkouškám proběhla 

první kontrola materiálu vizuálně a zjištěním granulometrie. Bylo zjištěno, že největší zrno v materiálu měří 5 

cm. Poté došlo k porovnání s materiálovými listy.  

Nadměrná potřeba vody pro zhotovení vzorků (deklarovaná 120 ml, potřebná 240 ml) Potřeba úpravy 

granulometrie pro vytvoření zkušebních těles 

Dále byly ze směsi vyrobeny zkušební tělesa a vypáleny v oxidační a inertní atmosféře. Z výsledku statických 

zkoušek materiálů pro 1400 °C vyplývá: 
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Oxidační výpal 

• Oxidační vypal zhoršuje parametry směsi 

Inertní výpal 

+ Mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu) 

+ Kritéria hutnosti (zdánlivá pórovitost PZ, skutečná pórovitost PS, nasákavost NV, objemová hmotnost 

OH) 

Směs B (HYDRA-MAX VX-281 M) od firmy Vesuvius Česká Republika, a.s. byl zkoumán již v roce 2016 a 

nyní 2018. Chemické složení směsi zůstalo stejné. Po kontrole dodaného materiálu granulometrie i voda 

potřebná k výrobě zkušebního tělesa seděla s deklarací výrobce.   

Dále byly ze směsi vyrobeny zkušební tělesa a vypáleny v oxidační a inertní atmosféře. Z výsledku statických 

zkoušek materiálů pro 1400 °C vyplývá: 

Oxidační výpal 

+ Mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu) 

+ Zdánlivá pórovitost PZ, nasákavost NV, objemová hmotnost OH 

- skutečná pórovitost PS 

Inertní výpal 

+ Zdánlivá pórovitost PZ, nasákavost NV 

- Mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu) 

- Objemová hmotnost OH, skutečná pórovitost PS 

Směs C (TRB ECOCAST 54N13) od firmy TRB je nově zkoumaný materiál v roce 2018. Po kontrole dodaného 

materiálu granulometrie i voda potřebná k výrobě zkušebního tělesa seděla s deklarací výrobce. Tento 

materiál se nejlépe zpracovával a zavibrovával do forem. 

Dále byly ze směsi vyrobeny zkušební tělesa a vypáleny v oxidační a inertní atmosféře. Z výsledku statických 

zkoušek materiálů pro 1400 °C vyplývá: 

Oxidační výpal 

+ Mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu) 

+ Kritéria hutnosti (zdánlivá pórovitost PZ, skutečná pórovitost PS, nasákavost NV, objemová hmotnost 

OH) 

Inertní výpal 

+ Mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu) 

+ Nasákavost NV, objemová hmotnost OH 

- Zdánlivá pórovitost PZ, skutečná pórovitost PS 

Jako nejlepší se jeví směs C (TRB ECOKAST 54N13). Pokud dojde ke správné instalaci žárobetonové směsi 

tak by mělo dojít k prodloužení životnosti pracovní vyzdívky žlabu vysoké pece. Avšak toto není jediné řešení 

lze tohoto efektu také dosáhnout změnou povrchu pracovní vyzdívky, sklonem a tvarem žlabu či nahrazením 

za prefabrikát.    
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Doporučení pro odběratele: 

• Změna směsi pro pracovní vyzdívku žlabu vysoké pece 

• Změna dodavatele 

• Řešení problematické směsi s výrobcem 

• Kontrola vstupních surovin před použitím 

• Úprava technologie přípravy žlabu vysoké pece 

• Úprava granulometrie před přípravou žlabu vysoké pece 

• Změna zařízení žlabu vysoké pece 

• Změna povrchu, geometrie žlabu vysoké pece 
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VYUŽITIE ŽIAROBETÓNOV S VYŠŠÍMI ÚŽITKOVÝMI VLASTNOSŤAMI VO VÝROBE ŽELEZA 
A OCELE 

HIRJAK Rastislav1, CHUDÍKOVÁ Dáša1, MIŠANEKOVÁ Viera1, PETROV Vladimír1, VLČEJ Jozef1, 
BABA Marcel1, BALCAR Martin2 
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 2Žďas, a.s., martin.balcar@zdas.cz  

Abstrakt 

Využívanie netvarových žiaruvzdorných zmesí na zhotovenie monolitických výmuroviek predstavujú 

progresívny trend, ktorý často nahrádza tradičné tehlové výmurovky. Ich výhodou je, že časť výrobných 

operácií, ako tvarovanie a vypaľovanie prebieha už u spotrebiteľa, čím sa znižujú výrobné náklady, zvyšuje 

produktivita a šetrí energia. Taktiež opravy poškodených výmuroviek realizované  netvarovými materiálmi 

prebiehajú efektívnejšie a hlavne rýchlejšie. Tým, že monolitická výmurovka je bezšpárová nedochádza 

k degradácii materiálu vplyvom pôsobenia korozívneho prostredia na troch stranách, ale len na styčnej ploche. 

Spoločnosť RMS Košice s.r.o. má vo svojom výrobnom programe širokú škálu žiarobetónov na báze rôznych 

vstupných surovín s rôznym obsahom cementu. Prednáška pojednáva o praktických aplikáciách 

žiaruvzdorných betónov v tepelných agregátoch pri výrobe železa a ocele.         

Kľúčové slová: Výmurovka, torkretačný, žiarobetón   

ÚVOD 

Vo výrobnom programe spoločnosti RMS Košice s.r.o. sa okrem pálených šamotových, vysokohlinitých, 

magnéziových a spinelitických stavív a temperovaných MgO-C a AMC stavív nachádzajú aj žiarobetóny. 

Výrobkové portfólio zahŕňa izolačné žiarobetóny a hutné žiarobetóny s obsahom cementu v skupine MCC, 

LCC, ULCC a NCC. Žiarobetóny sa využívajú v rôznych hutníckych agregátoch tak aby spĺňali kvalitatívne 

požiadavky s cieľom dosiahnuť požadovanú životnosť výmurovky zabezpečujúcu optimálny chod 

technologického procesu agregátu. Cieľom tejto prednášky je predstaviť niekoľko typov žiarobetónov  

z produkcie spoločnosti RMS Košice s.r.o. s dosiahnutými výsledkami u zákazníkov.  

1. ŽIAROBETÓNY PRE POJAZDNÉ MIEŠAČE 

1.1. Kofond F6A-2 

V podmienkach DZ Vysoké pece v U.S. Steel Košice, s.r.o. sa preprava surového železa od vysokých pecí na 

Oceliareň realizuje v pojazdných miešačoch (PM). Väčšia časť pracovnej výmurovky pojazdného miešača je 

tvorená z vysokohlinitých stavív na báze andaluzitu kvality Alko 60 A. Nalievací otvor (hrdlo alebo výlevka) je 

tvorená z vysokohlinitého žiarobetónu Kofond F6A-2 na báze andaluzitu a prísad s nízkym obsahom cementu, 

ktorý je charakteristický vysokou výdržnosťou a odolnosťou proti náhlym zmenám teplôt. V priebehu opravy 

pojazdného miešača, po vymurovaní zosilnenej časti pracovnej výmurovky sa na hrdlo PM osadí forma. 

Postupným nanášaním betónovej zmesi vibrovaním sa vyplní celý priestor medzi formou a výmurovkou 

(Obr. 1). Samotné hrdlo je konštruované tak, aby chránilo oceľový plášť pri plnení a vyprázdňovaní nádoby 

PM.  
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Obr. 1 Hrdlo pojazdného miešača                     Obr. 2 Oprava výmurovky pojazdného miešača  

                                                                               torkretovaním 

1.2. Torkretačné materiály 

Abrazívnym a korozívnym pôsobením surového železa a vysokopecnej trosky dochádza k opotrebeniu hrdla. 

Približne po 300 liatiach sa pristupuje k prvej oprave výlevky. Rozsah opotrebenia výmurovky okolo hrdla sa 

vyhodnocuje vizuálne, ostatná časť výmurovky pomocou termovíznej kamery. Na opravu výmurovky 

pojazdného miešača za tepla alebo za studena sa používajú nástrekové (torkretačné) materiály. Na opravy 

veľmi poškodenej výmurovky sa používa hydraulicky viazaný torkretačný žiarobetón Kotor TO7A-1 na báze 

andaluzitu a prísad. Torkretačný žiarobetón KOTOR PM na báze lupku a prísad sa používa na bežné opravy 

opotrebenej valcovej časti pojazdného miešača. Torkretačný žiarobetón KOTOR PM - H na báze lupku sa 

používa na bežné opravy opotrebeného hrdla PM. Žiarobetóny sú na poškodenú výmurovku nanášané 

pomocou torkrétovacieho stroja za tepla v tenkých vrstvách do požadovanej hrúbky (Obr. 2). Technické 

parametre žiarobetónov pre pojazdný miešač sú v Tab. 1. 

Tab. 1 - Technické parametre žiarobetónu Kofond F6A-2, Kotor TO7A-1, Kotor PM, Kotor PM - H 

Technické parametre 
OH110°C 

(kg.m-3) 
OHpo výpale 

(kg.m-3) 
PTL110°C 

(MPa) 
PTLpo výpale 

(MPa) 
TDZ 

(°C/%) 
ÚvŽ t0,5 

(°C) 

Kofond F6A - 2 2710 
1550/5h 

2520 
70 

1550/5h 

45 
1550 / 0,7 

1450 

Kotor TO7A-1 2390 
1550/5h 

2290 
30 

1550/5h 

40 
1550 / ±0,5 

1440 

Kotor PM 1830 
1500/5h 

1860 
7 

1500/5h 

22 
1500 / ±1,4 

1410 

Kotor PM - H 1850 
1500/5h 

1830 
10 

1500/5h 

25 
1500 / ±0,4 

1420 

Chemické zloženie 
Obsah 
Al2O3  

Obsah 
Fe2O3  

Obsah  
CaO 

  
 

Kofond F6A - 2  70 %  0,9 %  4 %    

Kotor TO7A-1  60 %  1,1 %  5 %    

Kotor PM 44 %  1,7 %  1,7 %    

Kotor PM - H 45 %  1,7 %  1,8 %    
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2. ŽIAROBETÓNY PRE NALIEVACIE PANVY 

2.1. Kotor TO7A-3 

Nalievacia panva (NP), ako nádoba, ktorá slúži pre homogenizáciu a prepravu surového železa je za 

prevádzky opravovaná vysokohlinitým torkretačným žiarobetónom Kotor TO7A-3 na báze andaluzitu a prísad. 

V priebehu prevádzky panvy vznikajú nárasty hlavne v jej vrchnej časti a okolo výlevky. Tieto nárasty sa 

mechanicky začisťujú. Vizuálnou kontrolou sa určia najviac opotrebované miesta, ktoré je potrebné 

zatorkrétovať. Bežná oprava NP je realizovaná pri teplote výmurovky 400-600 °C. Žiarobetón Kotor TO7A-3 

pri nanášaní na výmurovku má výbornú priľnavosť, neopadáva a je postupne aplikovaný po vrstvách.  

2.2. Kotor FK 

Stredná oprava naliavacej panvy je realizovaná cca po 550 naliatiach. Realizuje sa výmena pracovnej 

výmurovky, ktorá je tvorená z andaluzitových stavív Alko 60 A. Po vymurovaní pracovného obvodu je 

monolitické hrdlo (výlevka) naliavacej panvy realizovaná z torkretačného žiarobetónu Kotor FK na báze lupku 

a prísad. Torkrétovanie je realizované za studena vrstvením. Tento materiál sa môže používať aj pri bežných 

opravách za tepla.  

Technické parametre žiarobetónov používaných na opravu nalievacej panvy sú v Tab. 2. 

Tab. 2 - Technické parametre žiarobetónu Kotor TO7A-3 a Kotor FK 

Technické parametre 
OH110°C 

(kg.m-3) 
OHpo výpale 

(kg.m-3) 
PTL110°C 

(MPa) 
PTLpo výpale 

(MPa) 
TDZ 

(°C/%) 
ÚvŽ t0,5 

(°C) 

Kotor TO7A-3 2380 
1550/5h 

2230 
30 

1550/5h 

40 
1550 / ±0,7 

1420 

Kotor FK 2100 
1500/5h 

2050 
10 

1500/5h 

40 
1500 / ±0,5 

1550 

Chemické zloženie 
Obsah 
Al2O3  

Obsah 
Fe2O3  

Obsah  
CaO 

Obsah SiO2   
 

Kotor TO7A-3  60 %  1,1 %  5 % -    

Kotor FK 55 %  1 %  2,8 % 40 %   

3. ŽIAROBETÓNY PRE LIACE PANVY 

3.1. Kofond SP 25 CM 

S postupom celosvetového vývoja sa v betónoch na dnách liacich paniev (LP) začali používať betóny 

s prídavkom spinelu buď syntetického alebo pridávaním MgO, kedy dochádza k tvorbe spinelu „in situ“. 
Použitím žiarobetónu KOFOND SP 25 CM na báze tabulárneho korundu s prídavkom syntetického spinelu sa 

dosahujú priemerné životnosti liacej panvy na úrovni 210 liatí, pri jednej výmene troskovej čiary a bežnej 

oprave (cca po 110 liatiach)lokálneho poškodenia dna v okolí bublacieho kameňa a dopadového miesta.  

Žiarobetón má vynikajúce inštalačné schopnosti z pohľadu spracovateľnosti, po namiešaní je spracovateľný 

za ideálnych podmienok 1 hodinu. Do 3 hodín je jeho povrch pochôdzny. Žiarobetón má výborné termo-

mechanické vlastnosti. Erozívnym pôsobením ferostatického tlaku ocele dochádzalo v minulosti k olupovaniu 

povrchovej vrstvy žiarobetónu. Používaním tohto žiarobetónu k tomuto javu nedochádza (Obr. 3).  
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Za účelom vytvorenia optimálnej tekutej a reaktívnej trosky sa pridávajú troskotvorné prísady. V priebehu 

odpichu tavby sa do liacej panvy pridávajú dezoxidačné, legujúce a odsírovacie prísady. Pri bežnej oprave LP 

bola zo žiarobetónu odobraná vzorka „post mortem“, na fázovú analýzu. Graficky (Obr. 4) sú na medzifázovom 

rozhraní identifikované fázy, ktoré sú tvorené z trosky do hrúbky cca 1 cm. V tejto vrstve sa nachádza hercynit 

(13,62%), akermanit (4,11%) a larnit (8,2%). Majoritná časť vrstvy je tvorená fázami pochádzajúcimi z betónu. 

Železo alfa pochádza z ocele. Znalosť chemického pôsobenia korózneho média na  žiaruvzdorný materiál 

potvrdil, že žiarobetón Kofond SP 25 CM sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti pôsobeniu panvových 

oceliarenských trosiek.  

    

      Obr. 3  Miesto dopadu na dne liacej panvy           Obr. 4  Fázová analýza betónu KOFOND SP 25 CM  

            po začistení  -KOFOND SP 25 CM                                                  „post mortem“ 

3.2. Kofond B 80 L 

Prítomnosť nízko-taviteľných fáz v sústave Al2O3-SiO2-CaO spôsobila, že znižovanie obsahu cementu sa 
stáva rozhodujúcim smerom vývoja žiarobetónov. Znižovaním obsahu cementu sa znižuje potreba zámesovej 

vody. Potreba iba 5 % zámesovej vody umožňuje získať žiaromonolity s pórovitosťou pod 14 % po ich 

tepelnom spracovaní. Tieto žiarobetóny majú vysoké mechanické vlastnosti, hlavne pevnosti a vysokú 

odolnosť proti oteru a korózii. Bezcementový žiarobetón Kofond B 80 L na báze bauxitu, ktorého parametre 

sú v Tab. 3 sa používa na golier liacej panvy. V minulosti bola trosková čiara z MgO-C stavív realizovaná až 

na golier liacej panvy. V priebehu prevádzkovania liacej panvy vznikajú vo vrchnej časti LP troskové nárasty, 

ktoré sa strojne začisťujú. Mechanickým opotrebením vrchnej príruby LP mohlo dôjsť k poškodeniu stavív 

v posledných radoch a uvoľneniu jedného alebo viacerých radov. Zavedením monolitového goliera, aplikovaný 

žiarobetón do hrúbky cca 270 mm drží celistvosť poslednej rady troskovej čiary. Urýchlili a uľahčili sa opravy 

LP po vyradení.       

Žiarobetón aplikovaný na golier liacej panvy ja náchylný na tepelné spády preto musí odolávať teplotným 

zmenám. Test na odolnosť proti náhlym zmenám teplôt bol realizovaný podľa ASTM C1525-03. Vzorky 

štvorcového tvaru boli predpálené na prevádzkovú teplotu 800 °C, ohriate na teplotu 1093 °C a ponárané do 

vody s teplotou 20 °C. Vzorky vydržali 10 cyklov v max. indexe porušenia 2, tzn. vzorky sú celistvé s 

obsahom miernych trhlín (Obr. 5). 

Monolitický golier na liacích panvách je z materiálu Kofond B 80 L realizovaný aj v spoločnosti  Žďas a.s. (obr. 

6 a 7). Technológia vysoko legovaných ocelí, vyrábaných s využitím zariadenia sekundárnej metalurgie 

VD/VOD, predstavuje značné tepelné zaťaženie výmurovky rafinačných panví. Obzvlášť pri procese VOD 

a fúkania kyslíku do taveniny dosahuje kov teploty v rozmedzí 1680 až 1740 °C. Žiarobetón bol testovaný na 

žiaruvzdornosť a bod mäknutia (Tab. 3), čo potvrdilo vhodnosť použitia betónu v týchto podmienkach. 
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Obr. 5 Odolnosť proti náhlym zmenám teplôt žiarobetónu Kofond B 80 L 

         

Obr. 6 a 7 Aplikácia žiarobetónu Kofond B 80 L na golier liacej panvy 

3.3. Kofond F5 BT 

Z dôvodu zachovania požadovanej teploty pred odlievaním ocele na ZPO a z hľadiska ochrany proti rozstreku 

tekutej ocele po MPO sa v oceliarňach na liace panvy používajú veká. Veko MPO sa používa ako poklop na 

liacu panvu počas spracovania ocele na MPO. Tepelné veká, sa používajú ako kryty pri prevoze tekutej ocele 

v liacej panve.  

Betónové veká nachádzajú ďalšie využitie pri konštrukcii rafinačných panví v oceliarňach vybavených 

zariadením sekundárnej metalurgie. Betónová výmurovka pracuje v podmienkach cyklických teplotných zmien 

v rozpätí od 20 °C po teplotu ohrevu panví, ktoré v prípade moderných prevádzok s horákmi na zemný plyn 

a kyslík predstavuje až 1250 °C. Takouto aplikáciou sú napr. veká horizontálneho ohrevu panví sekundárnej 

metalurgie v Žďas, a.s. uvedené na Obr. 8 a 9. Pracovné monolitické výmurovky všetkých viek sú realizované 
zo žiarobetónu s hydraulickou väzbou kvality Kofond F5BT na báze bauxitu a prísad. Betón je na tepelnom 

veku aplikovaný priamo na oceľovú konštrukciu, ktorá obsahuje nerezové kotvy. Žiarobetón je aplikovaný do 

rovnej hladiny, aby veko hermeticky dosadalo na LP a zabraňovalo tak únikom tepla. Výmurovka veka MPO 



  4. 4. - 5. 4. 2019, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

167 

v U.S. Steel Košice, s.r.o je zložená z troch vrstiev. Prvá izolačná vrstva je tvorená z izolačných dosiek. Na 

druhú izolačnú vrstvu sa používa izolačný žiarobetón KOPORO 012 a pracovná výmurovka je realizovaná do 

sféry zo žiarobetónu Kofond F5 BT. Žiarobetón svojimi reologickými vlastnosťami môže byť tvarovaný do 

požadovaného tvaru a má dobré pevnostné vlastnosti. 

            

Obr. 8 a 9 Aplikácia žiarobetónu Kofond F5 BT na tepelné veko ohrevu rafinačných panví v Žďas, a.s. 

Tab. 3  - Technické parametre žiarobetónu Kofond SP 25 CM, Kofond B 80 L, Kofond F5 BT 

Technické 
parametre 

OH110°C 

(kg.m-3) 

OHpo 

výpale 

(kg.m-3) 

PTL110°C 

(MPa) 
PTLpo výpale 

(MPa) 

TDZ 

(°C/%) 

ÚvŽ t0,5 
(°C) 

Žiaruvzdornosť 

(ISO) 

Tmäknutia 

(°C) 

Kofond SP 25 
CM 

3030 
1500/5h 

2780 
90 

1500/5h 

60 
1500/1,9 

1500 180 ± 2 - 

Kofond B 80 L 2830 
1500/5h 

2760 
20 

1500/5h 

110 
1500/0,6 

1530 180 ± 2 >1700 

Kofond F5 BT 2480 
1400/5h 

2280 
50 

1400/5h 

15 
1400/0,6 

1350 178 ± 2 - 

Chemické 
zloženie 

Obsah 
Al2O3  

Obsah 
SiO2  

Obsah 
Fe2O3  

Obsah 
CaO 

Obsah 
MgO  

   

Kofond SP 25 
CM 

 90 % -  0,5 %  2 %  5 % 
   

Kofond B 80 L  80 %  12 %  1,2 %  0,4 % -    

Kofond F5 BT 70 % -  2 %  5,3 % -    

4. ŽIAROBETÓNY PRE KYSLÍKOVÝ KONVERTOR  

4.1. Kotor KK 

Z pohľadu celkovej životnosti výmurovky kyslíkového konvertora (KK) podstatnú časť žiaruvzdorného 

materiálu tvoria netvarové zásadité materiály. Zásadité vrhacie zmesi sú používané hlavne na opravy a údržbu 

výmurovky KK. Zmesi okrem magnézie ako žiaruvzdornej zložky obsahujú spojivá na vytvorenie chemickej 

väzby a taktiež zmáčadlá a plastifikátory na dosiahnutie požadovaných vlastností pred aj po ich nanášaní 

pomocou torkretačného stroja. K oprave výmurovky KK dochádza po zameraní poškodeného miesta pomocou 



  4. 4. - 5. 4. 2019, Rožnov p. Radhoštěm 

 

 

168 

laserového prístroja na meranie hrúbky výmurovky. Taktiež sa pomocou termovíznej kamery priebežne meria 

teplota plášťa KK. Najnáchylnejšie miesta na opotrebenie sú čapy, pätka a miesta okolo odpichu.  

V roku 2018 prebehla úspešná aplikácia bázického torkretačného žiarobetónu s hydraulickou väzbou Kotor 

KK na báze slinutej magnézie a prísad. Aplikovaných bolo 100 ton žiarobetónu ktorého vlastnosti sú uvedené 

v Tab. 4. Nanášanie žiarobetónu bolo plynulé v súvislých vrstvách, s minimálnym odpadom do požadovanej 

hrúbky. Žiarobetón sa vyznačoval dobrou priľnavosťou a odolnosťou proti korózii, čoho dôkazom bola 

požadovaná merná spotreba materiálu. 

Tab. 4 - Technické parametre žiarobetónu Kotor KK 

Technické parametre SH (kg.m-3) 
Zrnitosť 

(mm) 
   

 

Kotor KK 1500 - 1600 0 - 4     

Chemické zloženie Obsah MgO  
Obsah  

CaO 

Obsah 
SiO2  

Obsah 
Fe2O3  

Obsah 
P2O5  

 

  73 %  9 %  2 %  6,5 %  6,5 %  

4.2. Koporo 012 

Izolačný žiarobetón pod komerčným označením Koporo 012 sa používa do pracovných a tepelno-izolačných 

vrstiev žiaruvzdorných výmuroviek, bez priameho styku s tekutým kovom. Vlastnosti žiarobetónu 

s hydraulickou väzbou vytvorený na báze ľahčeného ostriva a prísad sú uvedené v Tab. 5. Do požadovaného 

tvaru sa aplikuje liatím a vibrovaním. Pre potrebu vytvoriť izolačnú vrstvu na kryt kyslíkového konvertora (tzv. 

Dog House) sa žiarobetón nanáša torkrétovaním. V priebehu opráv KK sa izolačná vrstva hrúbky cca 6 cm 

aplikuje priamo na oceľový pancier, ktorý obsahuje kotvy. Izolujú sa bočné steny a vrch krytu (klobúk) s cieľom 

zamedziť prestupu tepla z nádoby KK do prevádzky a zvýšiť bezpečnosť pri prípadných rozstrekoch tekutého 

kovu. Zatuhnuté troskové nálepy sa z izolačnej vrstvy pri opravách ľahšie začisťujú. Dovolená teplota na plášti 

KK je max. 300 °C. 6 cm vrstva žiarobetónu Koporo 012 zníži teplotu z 300 °C na 76 °C.   

Tab. 5 - Technické parametre žiarobetónu Koporo 012 

Technické 
parametre 

OH110°C 

(kg.m-3) 
OH1200°C 

(kg.m-3) 
PTL110°C 

(MPa) 
PTL1200°C 

(MPa) 
TDZ 

 (°C / %) 

TV pri 
200/800/1200 °C 

 (W.m-1.K-1) 

Koporo 012 1250-1450 1120-1320 11 3 1200 / -0,8 0,41/0,49/0,8 

Chemické zloženie 
Obsah 
Al2O3  

Obsah 
Fe2O3  

Obsah 
CaO 

  
 

  42 %  2 %  10 %    

5. ZÁVER 

Náhradou monolitických výmuroviek za klasické murované výmurovky je v mnohých prípadoch možné 

dosiahnuť vysoké úspory prevádzkových nákladov s minimálnou počiatočnou investíciou. Všetky uvedené 

druhy netvarových žiaruvzdorných materiálov sa bežne používajú v železiarenskom a oceliarenskom 

priemysle. Výroba žiaruvzdorných materiálov v spoločnosti RMS Košice s.r.o., pôsobí na slovenskom 

a zahraničnom trhu už viac ako 50 rokov. Má dlhoročnú tradíciu vo výrobe tvarových i netvarových výrobkov. 

Neustále inovuje svoje výrobky a snaží sa svojím zákazníkom ponúkať nové riešenia.    
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Abstrakt  

Vize Průmysl 4.0 zahrnuje také digitální továrny. Její jádro vychází z myšlenek systémů kybernetické fyziky, 

modelů využívajících všechny dostupné metody modelování, umělou inteligenci, která zahrnuje fuzzy systémy, 

umělé sítě, expertní systémy, apod. 

Tento koncept má výhody i při využití v metalurgickém průmyslu, kde byly v minulosti vyvinuty mnohé systémy, 

třebaže ne zcela splňující pojetí Průmysl 4.0, Cílem článku je ukázat, jak mohou být některé koncepty Průmyslu 

4.0 využity při přípravě vsázky vysokých pecí, v závodu aglomerace.  

Klíčová slova: Modelování, řízení, umělá inteligence, fuzzy logika, hutní průmysl 

1. ÚVOD 

Bylo by zbytečné zacházet do detailů koncepce Průmyslu 4.0. Postupně se tato vize, stejně jako její principy 

a cíle, dostává do popředí zájmu nejen odborné komunity, ale i laické veřejnosti. Pro pořádek shrneme, že se 

jedná o trend, který probíhá v mnoha rozvinutých zemích již několik let; V Německu, kde tato vize vznikla, se 

nazývá Industrie 4.0, v České republice se používá název Průmysl 4.0 (dále jen P 4.0). Jednotlivé prvky této 

revoluce založené na např. Internetu věcí nebo Průmyslovém Internetu (v terminologii OECD), kyber-

fyzikálních systémech a umělé inteligenci, budou mít skutečné hospodářské a sociální transformační dopady. 

Navzdory tomu, že pro mnoho odborníků z praxe i akademické sféry nebudou zde uvedené informace 

neznámé, je zřejmé, že Česká republika není na tyto změny dostatečně připravena. 

Srdcem čtvrté průmyslové revoluce je kombinace virtuálního kybernetického světa a světa fyzické reality, která 

zahrnuje významné interakce těchto systémů s celou společností; může být považována za kyber-fyzikálně-

sociální revoluci. V České republice byl proto zřízena Národní iniciativa Průmysl 4.0 , jejímž cílem je mobilizace 

klíčových sektorů a zástupců průmyslu k vypracování podrobných akčních plánů v oblastech politického, 

ekonomického a sociálního života. Je také jasné, že cesta do 4. průmyslové revoluce bude specifickou pro 

Českou republiku (stejně jako v ostatních zemích) a bude se lišit od původní německé iniciativy. 

Technologické předpoklady a vize zdůrazňují hlubokou, na znalostech založenou průmyslovou integraci jako 

jádra Průmyslu 4.0, tvořenou informačními a kybernetickými technologiemi. Očekává se masové sdílení dat a 

informací a nepřetržitá komunikace podporovaná kvalitní komunikační infrastrukturou (širokopásmový 

internet). Mezi další významné průmyslové technologie patří technologie velkých objemů dat, autonomní 

roboty, senzory, cloud computing a datové úložiště, stejně jako doplňková výroba, rozšířená realita a v 

neposlední řadě i celá disciplína kybernetiky a umělé inteligence, tvořící intelektuální a technologické jádro 

probíhající průmyslové revoluce. 

P 4.0 se nezdá být pouhou extravagancí; ukazuje se, že jeho základní myšlenky jsou použity v řadě 

průmyslových odvětví a sektorů. Jeho hlavním rysem je především využití automatizace a robotizace - 

především v automobilovém průmyslu, resp. ve strojírenské výrobě většího charakteru. Zdá se, že velmi 

náročná průmyslová sféra, tj. zpracování surovin na meziprodukty a jejich následné zpracování ve válcovnách, 

je pro významnou implementaci P 4.0 i zcela nevhodná. Pokud si však uvědomíme, že hlavní oblastí je tvorba 

kyber-fyzikálních modelů a jejich použití, pak je hutní průmysl pro toto využití velmi vhodný. 
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V následujícím textu je uveden stručný přehled postupů, které byly aplikovány v hutním průmyslu, od 

zpracování primárních surovin (aglomerační zařízení) přes výrobu surového železa a následnou rafinaci oceli 

až po jejich zpracování ve formě odlitků nebo válcovaných výrobků. 

2. PŘÍKLADY POUŽITÍ VIZE P 4.0 

Tato kapitola se zabývá shrnutím různých typů modelů, které jsou určeny pro offline a online modelování jako 

jádro řídicích algoritmů, resp. jako součást expertních systémů. Tyto modely využívají širokou škálu nástrojů, 

které jsou vhodné pro popisování a vytváření těchto modelů, maje na mysli klasický matematický popis 

fyzikálních a chemických procesů, a to prostřednictvím modelu založeném na klasické teorie řízení, a to až do 

nejnovějších trendů s využitím prostředků umělé inteligence, tj. umělé neuronové sítě, fuzzy logika nebo 

genetické algoritmy. 

Jednotlivé postupy se vzájemně doplňují a vyvažují slabiny jednoho typu modelu se silnými stránkami 

alternativního popisu. Proto lze argumentovat, že se jedná o hybridní modely popsané v dřívějších 

publikovaných článcích autorů, například [1]. 

2.1. Problém P 4.0 při přípravě vsázky vysokých pecí 

V publikaci [3] jsou řešeny model aglomerační linky, stav spékacího pásu, složení aglomerační směsi a úlohy 

dávkování jednotlivých surovin. Model předpovídá kvalitu a množství aglomerátu; tak slouží k nalezení 

optimálního dávkování směsi, předpovídá množství a kvalitu produkce, složení a náklady spojené s výrobu 

aglomerátu, stejně jako index RDI (Reduction Degradation Index). Jedním z problémů je dávkování vápence, 

který přispívá ke snížení spékací teploty a zlepšení slinování, ale má negativní vliv na granulaci směsi. 

Současně může model počítat průběh slinovacího procesu a jeho teplotu po celé délce spékacího pásu. 

Vhodné dávkování paliva a vápna má za následek zvýšení produkce aglomerátu až o 7,5%. Algoritmus 

založený na stabilizaci dávkování komponent směsi zlepšuje produktivitu a kvalitu procesu. 

NIR zařízení bylo použito pro průběžné sledování chemického složení směsi. Přesnost měření vyhovovala pro 

měření vlhkosti, ale nebyla dostatečná pro kontrolu množství koksu a vápna. Systém řízení vlhkosti směsi 

využívající údaje z NIR stabilizoval a zlepšil provoz zařízení. Měření teploty spékání poskytlo cenné doplňující 

informace o tepelném stavu slinovacího procesu. Byl vyvinut model teplotního profilu pro určování polohy a 

teploty spékacího bodu. Model byl integrován do řídicího systému procesu stabilizace, který byl velmi účinný 

pro stabilizaci jakostních parametrů v cílovém rozmezí, pro zvýšení produktivity a pro snížení dávkování paliva. 

Pro získání reprezentativních dat, je potřeba pracovat alespoň s 1000 údajů. Tato data musí být propojena 

navzájem, vstupy a výstupy, v každém časovém okamžiku Reprezentativnost hodnot musí dosáhnout přes 

97% a udává počet údajů, které algoritmus správně klasifikoval. Hodnoty výstupů je třeba klasifikovat podle 

kritérií výroby, které klasifikují hodnoty vysoké, střední a nízké pro libovolný parametr. 

Zkoušky na spékacích pásech a analýzy provozních dat určily vlivy speciálních složek aglomerační směsi, 

jako je zpětný aglomerát, sprašky , způsob mleti paliva, na účinnost procesu. Byl vytvořen nástroj pro řízení 

míchání, aby bylo možné nalézt optimální dávkování a předpovědět výrobu, složení a náklady aglomerátu, 

jakož i index RDI. Bylo prokázáno, že přídavek koksu a vápence zlepšuje tavení, ale anulovatelnost částic 

koksu a vápna byla špatná. Byla vyvinuta metoda, která monitoruje čelo plamene a je spojena se změnami v 

segregaci lůžka. Zkušební testy ukázaly, že segregace koksového větru během nabíjení může vytvořit 

optimální dobu držení při vysoké teplotě a segregace vápence může zvýšit produktivitu o 7,5%. Systém řízení 

nabíjení založený na stabilizaci profilu BTP napříč řetězcem zlepšil produktivitu a kvalitu. Pro online chemickou 

analýzu sintrové surové směsi bylo instalováno zařízení NIR. Přesnost byla přiměřená pro měření obsahu 

vlhkosti, ale ne dostatečná pro kontrolu koksu a vápna. Systém regulace vlhkosti byl založen na datech NIR, 

které stabilizovaly a zlepšily provoz elektrárny. Měření teploty paletového roštu dodalo cenné dodatečné 
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informace o tepelném stavu procesu aglomerace. Byl vytvořen predikční model pro teplotní profil. Model byl 

integrován do systému řízení procesu stabilizace, který byl velmi účinný při stabilizaci parametrů kvality uvnitř 

cílových rozsahů, zvýšení produktivity a snížení dávkování paliva. 

 

Obr. 1 Příklad se skupinou vstupů / výstupů 

2.2. Další způsoby zefektivnění aglomerace 

Další projekt na zlepšení aglomeračního procesu je popsán v [3]. Optimální provoz vysokých pecí mimo jiné 

zajišťuje dodávku vysoce kvalitního aglomerátu. Pro dosažení vysoké produktivity, stabilního provozu a vysoké 

kvality výsledného aglomerátu je vyžadováno přesnější řízení procesu slinování. Výkonnost aglomerační linky 

je v podstatě závislá na dvou typech podmínek: 

• nastavení všech sad provozních podmínek (včetně složení aglomerace) a 

• řízení procesu slinování. 

Hlavní výhody uvedené v publikace se týkají: 

• vztahu mezi složením směsi a všemi parametry ovlivňujícími produktivitu, 

• modelu Irsid Flame Front jako výzkumném nástroji popisujícím spékací mechanismy a předpovídání 

trendů na základě provozních změn 

• stanovení nejdůležitějších parametrů při dávkování aglomerační směsi, 

• popisu chemických reakcí, které se vyskytují v průběhu procesu slinování, 

• typického modelu hoření paliva podél výšky pásu a s tím souvisejícím množství tepla, 

• vztahu mezi provozními podmínkami / teplotami / vlastnostmi aglomerátu. 

Velkým přínosem je vývoj modelu teplotního pole podél výšky a šířky spékacího pásu. Hlavním výsledkem je 

dostupnost těchto nových měření, jak z hlediska srovnání s existujícími měřeními, tak s jejich citlivostí na 

náhodné změny provozních podmínek. Poslední část projektu se týká použití pokročilých technik pro vývoj 
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modelů, které umožňují včasné předpovědi vlastností aglomerátu, jež by mohly poskytnout řídicí strategie 

technikům. Na konci tohoto výzkumu byly k dispozici dva modely, které byly vyhodnoceny simulací off-line. 

2.3. Optimalizace stávajících systémů řízení aglomerací 

Projekt popsaný v publikaci [4] byl vyřešen v pěti samostatných činnostech souvisejících s výrobou a kvalitou 

aglomerátu. V rámci tohoto projektu veškeré aktivity byly zaměřeny na problematiku řízení procesů a 

zahrnovaly posouzení a vylepšení stávajících systémů, vývoj nových kontrolních strategií a uzavřených 

regulátorů smyčkou. Tento projekt vedl ke zlepšení provozních postupů a lepšímu pochopení vstupních 

mechanismů nutných pro efektivní výrobu a kontrolu kvality. Nové řídicí strategie, které byly rozvinuty na 

zavedeném zařízení, zlepšily řízení aglomeračních zařízení zapojených do tohoto projektu. Ovládání 

slinovacího procesu příčně a podélně vzhledem ke spékacími pásu, řízení průdyšnosti, automatizace 

dávkování koksu a přísad, a aplikace pokročilých řídicích strategií, byly pokládány za samostatné moduly, 

které jsou řešeny různými partnery. 

Techniky používané k rozvoji dohledu a celkové kontroly procesu slinování tvořily jak nástroje fuzzy logic, tak 

tradiční typy modelů. Pro modelování bylo použito prostředí Matlab /Simulink. Byly také vyvinuty softwarové 

aplikace pomáhající operátorům při rozhodování. V aglomeračním zařízení byly zavedeny nové měřicí 

techniky. Nejvýznamnějšími měřeními jsou měření průdyšnosti, průdyšnost za studena, BRP - bod vzplanutí 

podél a napříč, výška lůžka, IR ( infračervená ) analýza vlhkosti směsi, výstup Ramseyho cívky pro měření 

obsahu FeO ve slinutém materiálu a analýza lůžka a obrazu průřezu lůžka. 

 

Obr. 2 Fuzzy řízení spékacího stroje . Zdroj: [5] 

ZÁVĚR 

Předchozí text ukazuje některé možné aspekty využití moderních nástrojů pro řízení procesů v oblasti dávkové 

přípravy pro vysoké pece, tj. v aglomeračních závodech. Toto odvětví bylo vybráno hlavně z důvodu komplexní 

stabilizace výrobního procesu spolu s dlouhým zpožděním přepravy, a navíc aglomerační proces je 

komplikovaný proces, ve kterém proti sobě působí různé fyzikální a chemické vzorce. Z tohoto důvodu lze 

použít modely fyzikálních postupů, chemických procesů, termodynamiky a teplotních polí atd. 
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Podobné postupy a hybridní modely lze nalézt také v jiných metalurgických závodech, počínaje vysokými 

pecemi, přes zpracování oceli nebo odlévání oceli až do následného zpracování nebo válcování. 

Protože celá tato průmyslová oblast, myšleno metalurgie,  je vysoce energeticky náročná a zároveň vede k 

vysoké ekologické zátěži, je zde využití a optimalizace řídících systémů více než žádoucí [6]. 
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DIGI&MET: FROM A PLANT TO A SMART PLANT. A STEP TOWARDS INDUSTRY 4.0 

SCALAS Andrea, SOCHOR Milan 

DIGI&MET - Danieli Automation S.p.a. 

Digi&Met is the cross-functional business unit Danieli has created to develop and implement new plant design 

concepts, based on digital innovation, and also new business models based on servitization and outcome 

economy principles, to ensure consistency in quality, plant utilization, OpEx and faster deliveries. 

 

Fig. 1 - Artist view of the Danieli Automation’s building housing the newly established Digi&Met  

business unit 

The challenge of the new globalized market and the current steel market outlook characterized by plant 

underutilization are the elements leading metal producers to seek for low CapEx investments, aiming to 

improve the efficiency of the production facilities, the quality of the products, the health and safety of the 

workers as well as the environmental sustainability. 

Moreover, during the last decade we have seen an incredible development and diffusion of ICT technologies 

that today make it possible to handle a huge amount of information in a very short time. These changes affect 

the way we live and the way we work, and represent the milestones of a new industrial revolution in which new 

technologies are blurring the line between the physical and digital spheres. 

In this scenario, Danieli has created Digi&Met with the aim of providing customer digital innovation under new 

business models, simplifying Metals complexity. 

THE SMART APPROACH 

The Digi&Met vision can be summarized by the slogan, “From a Plant to a Smart Plant”. A Smart Plant is a 

safe, flexible, efficient and environmentally friendly concept of manufacturing founded on the extensive 

digitalization of processes, the deep integration of cyber and physical worlds and the strong interconnection of 

intelligent systems and humans. In a Smart Plant, systems and equipment execute complex tasks 

autonomously and support humans in complex decision-making, or even provide decision-automation. The 

Digi&Met objectives consist of implementing a customer-centric model that allows its customers to: 

• Increase the overall plant efficiency in terms of higher productivity, higher yield, reduced lead times, 
increased plant availability and optimized usage of resources. 
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• Deliver quality products to its customers in order to establish stable and effective relationships, creating 

the so-called customer intimacy. 

• Improve the workers’ health and safety by adopting solutions aimed at avoiding accidents or reducing 
their effects. 

• Monitor and control the plant energy and utility consumption, as well as implement efficient recovery 

strategies, which is currently one of the most important objectives of the metals industry and represents 

a first step ahead towards the so-called “Green Metals” challenging target. 

 

Fig. 2 - Schematic of the Smart Approach, an overall improvement strategy supported by the most innovative 

technologies in the field of ICT and Process Automation. 

The strategy to accomplish such objectives consists of adopting and implementing the Smart Approach, and 

it is supported by the most innovative technologies in the field of ICT and Process Automation: 

Some examples of the results achieved by adopting the Smart Approach in combination with the 

implementation of Digi&Met products: 

Manufacturing Execution System (Q3-MET): 

Coordination and optimization of planning, scheduling and logistics processes. 

 

A Company-wide implementation of 17 projects (BOF shop, ladle metallurgy and degassing stations, slab 

casters, hot and cold strip mills, minimill for long products, …). 

-90,000 tpy over-production / +6% material yield / -1 day Produced-to-Shipment Lead Time 
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Fig. 3 - Overview of Digital Assessment factors, grouped by relevant index. 

 

EAF Fingerprinting (MELT MODEL): 

Control of EAF process with a real-time predictive model, based on machine learning fed by process data. 

150-t AC EAF equipped with a complete chemical energy package and Lindarc off-gas analysis system. 

+8 tph productivity / -1 min Power-On / -2.4 min Tap-to-Tap Time / - 25 kWh/t electrical energy 

 

Temperature Estimation (Q-TEMP):  

Estimation of steel bath temperature. 

Vacuum degassing stations of a 1-Mtpy minimill for SBQ products. 

5 °C prediction accuracy 

+8 tph productivity / -1 min Power-On / -2.4 min Tap-to-Tap Time / - 25 kWh/t electrical energy 

 

Quality Compliance Prediction (Q-CQE): 

Prediction of material mechanical properties (e.g. yield strength, tensile strength, elongation) through a 

machine-learning model fed  

by process data. Quality Control Dept.  

of a 1.2-Mtpy Plate/Steckel mill Complex. 

-25% tested samples / 97.5% predictions  

in range / +5.6% prime material 
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In order to drive its customers in this business evolution path, Digi&Met has designed and developed an agile 

and effective approach.  

It consists of a first phase aiming at the delivery of a digital-enabled plant, and then a second phase focusing 

on its transformation process towards the Smart Plant target. 

THE DIGITAL MATURITY ASSESSMENT 

A key step of this approach is represented by the Digital Maturity Assessment, which consists of understanding 

if a given plant is enabled for digitalization, eventually performing the gap analysis, assessing its current 

digitalization degree and addressing digitalization efforts and investments considering their impact on the 

above-mentioned major objectives.  

In fact, today every function can be supported by digital systems, however a huge amount of economic 

resources should be invested to explore the overall spectrum of possibilities or, looking from another 

perspective, the risk of investing in directions with lower return could be even very high; this analysis definitely 

aims to support the business in selecting the best opportunities. 

The assessment is performed through the following tasks: 

• Estimation of a Basic Digital Index, which indicates whether a plant is enabled for digitalization and it is 
based on the sum of contributions of a given set of enabling technologies grouped into the following 

categories: 

• Connectivity & Data Sharing: This represents the capability of collecting, storing and sharing data for its 

further transformation into information; this capability is measured considering the presence of sensors, 

instrumentation, data repositories and network infrastructure. 

• Data Processing: This represents the ability to manipulate data in order to produce valuable information 

through validation, aggregation and analysis steps. 

• Human in the Loop: Human-in-the-Loop (HITL) is the concept based on systems and models that require 
human interaction inside the computation chain to accomplish tasks. This concept includes applications 

where humans and machines cooperate to accomplish tasks having the following characteristics: 

complexity, high cost to implement a fully automatic execution, need for human wisdom to speed up 

decision-making process. 

• Modelling: This considers the availability of process control and optimization models, either of 

deterministic or statistic nature, and technological packages. 

• Autonomous & Robotic Systems: Autonomous and robotic systems are foreseen replacing humans in 
highly repetitive and dangerous jobs, especially the ones performed in very harsh environments like 

steelmaking plants, in order to increase both efficiency and safety. 

Estimation of a Global Digital Index considering the implementation of a given set of Smart plant enabling 

solutions, as well as the contribution of an extended Manufacturing Execution System (or a subset of its 

modules), since its contribution to plant digitalization is unique for an integrated plant. 

The metals industry has historically been very conservative and generally skeptical and reluctant to embrace 

possible technology innovations. In this case, the large benefits of digitalization have been quickly understood 

and, at the same time, some restraints already have been identified, as demonstrated by the survey conducted 

by PwC [1]; its valuable key findings will be taken into consideration by Danieli while approaching customers 

on digitalization topics. 
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Fig. 4 - Digitalization and Metals Industry Key Findings. 
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ČSS SE ZAMĚŘUJE NA NÁKLADY TEKUTÉHO KOVU A MOTIVACI PRACOVNÍKŮ 
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Abstrakt 

Příspěvek se v úvodu věnuje historii a zásadám řešení dřívějších 18 ukončených projektů. Následně se 

zaměřuje na metodiku posuzování nákladů tekutého kovu cestou neúplných vlastních nákladů. Východiskem 

je sledování výběrových souborů taveb a jejich následné ocenění. Druhá oblast - motivace pracovníků - 

nejprve posuzuje současný stav v jednotlivých slévárnách. A dále zkoumá optimální způsoby motivace, které 

by mohly být využity. Motivace pracovníků je jedním ze zásadních aspektů, limitující současný rozvoj výroby 

jak v oblasti slévárenství tak i ocelářství. 

1. ÚVOD  

V roce 1999 tým asi 20 specialistů ČR připravoval plán restrukturalizace českého ocelářského průmyslu /1/. 

Zpracování, úspěšné oponování a přijetí této studie specialisty Evropské unie (EU) bylo základní podmínkou 

přijetí ČR do tohoto kolektivu. Jako konzultanti této studie byli přizvání odborníci z Velké Británie a Kanady. 

Při uzávěrce ekonomické části studie se konzultanti dožadovali zahrnutí stanoviska kolektivu zpracovatelů 

studie k ukazateli COST PRICE SQUS. Tento ukazatel byl vysvětlován tak, že v budoucnu i u nás bude cenu 

výrobků plně určovat trh. Vstupní suroviny  budou ze známých důvodů stoupat. A prostor mezi prodejní cenou 

a úplnými vlastními náklady (UVN) výrobku se tedy, pokud vlastník zůstane pasivní, bude cíleně snižovat. A 

proto je nezbytné, aby vlastník nebyl vyřazen z tržního hospodářství, průběžně pravidelně ročně provádět 

opatření, které sníží jeho UVN o cca 2 - 2,6 %. Shodli jsme se na tom, že do oblasti snižování nákladů 

zahrnujeme zavádění inovací, nových technologií, atd. A kolektiv zpracovatelů následně zakomponoval do 

výhledu českého ocelářství tento požadavek.  

Ano, průběžná a pravidelná redukce nákladů je jedním z kroků, které zajišťuji racionální výrobu našeho 

ocelářství. 

A je třeba dodat, že nám znalost sebe lepších a účinnějších metod nepomůže, pokud nebudou pracovnici 

našich oceláren patřičně motivování k jejich maximálnímu využívání.  

Následně se zaměříme na zkušenosti s pracemi České slévárenské společnosti (ČSS) v této oblasti s tak 

zvanými PROJEKTY. 

2. ZKUŠENOSTI ČSS S ŘEŠENÍM PROJEKTŮ  

Asi před 20 léty po vytvoření Odborné komise ekonomické (OKeko) při ČSS vznikla otázka jak řešit ve 

slévárnách přístupy k řízení nákladové náročnosti výroby odlitků. Vycházeli jsme ze známé skutečnosti, že lze 
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řídit pouze to, co je možné měřit, vážit, atd. Samozřejmě bylo známo, že výsledným ukazatelem byly UVN 

výrobku. Důležitou metodou k řízení nákladové spotřeby je porovnávání parametrů mezi různými výrobními 

jednotkami. A všichni víme, že výše UVN na příslušnou jednici zahrnujeme mezi obchodní tajemství každé 

slévárny nebo ocelárny. Navíc výpočet UVN pro daný výrobek (tekutý kov, odlitek, ingot, atd.) je ve svém 

komplexu velice složitý a komplikovaný. A dále je třeba říci, že řada z dílčích položek (zejména komplex režií, 

a pod.) je velice těžce ovlivnitelný a jeho výše je pro danou ocelárnu nebo slévárnu dána historickým vývojem 

a organizačním zařazením daného hospodářského střediska.  

Po řadě šetření, sledování a zvažování různých variant jsme se přiklonili k použití ukazatele tak zvaných 

NEÚPLNÝCH VLASTNÍCH NÁKLADŮ (NVN). Tento ukazatel je definován jako náklady na danou výrobní 

jednici, které jsou osádkou a pracovníky příslušného výrobního střediska přímo ovlivnitelné. Tedy 

nezahrnujeme do nich oblast režijních nákladů (dílenská, závodní, správní atd. režie). Neobsahují také části 

odpisů. Apod. Skutečností je, že takto definované NVN činí z UVN na příslušnou výrobní jednici pro každý 

provoz různý podíl. A je tedy možné tento ukazatel mezi jednotlivými společnostmi porovnávat, aniž bychom 

se dopustili porušení obchodního tajemství. Tento ukazatel byl vyvinut a ověřen na katedře ocelářství VŠB 

v Ostravě na diplomových a doktorandských pracích a habilitační práci. 

OK ekonomická s pomocí této metodiky postupně organizovala slévárny, které měly zájem podílet se na 

zkoumání nákladů jednotlivých fází výroby odlitků. Nejmenší počet sléváren zařazených do sledování byly 

dvě. A nejvíce šest. V řešitelském týmu byli diplomanti, doktorandi a pracovníci vysokých škol. Příslušné 

šetření probíhalo obvykle přibližně rok. Pak následovalo oponentní řízení zpracované studie. Podkladem pro 

toto řízení bylo posouzení dvěma nezávislými oponenty. Následně byla zpráva „zanonyměna“ do sborníku a 

s výsledky byla na semináři seznámena odborná veřejnost. Poslední PROJEKT XVIII /2/ byl ukončen v r. 2018.  

Pro zájem odborné veřejnosti je možné doporučit webové stránky OK ekonomické (www.okeko.cz), kde je 

možné si stáhnout všechny dosud řešené PROJEKTY. 

Následně se zaměříme na řešení problematiky PROJEKTU XIX. 

3. NÁKLADY TEKUTÉHO KOVU A MOTIVACE PRACOVNÍKŮ 

Do řešení PROJEKTU XIX se zapojily Slévárny Třinec, a.s., Vítkovické slévárny, s. r. o. Ostrava, Slévárna a 

modelárna Nové Ransko, s.r.o.,  ESB, s. r.o. Brno, Slévárna Hamag, s.r.o. Zlín a Vítkovice, Heavy Maschinery, 

a.s. Ostrava. A dále jsou členy týmu příslušní odborníci. V současné době proběhlo již pět schůzek 

řešitelského kolektivu. Nejprve se zaměříme na nákladovost tekutého kovu. 

3.1. Posuzování nákladů tekuté fáze 

Je třeba říci, že již v prvních PROJEKTECH před 20. léty jsme s posuzováním nákladů tekutého kovu začínali. 

Prvním důvodem bylo, že tekutým kovem výrobní proces jak v ocelárnách tak i slévárnách začíná. Druhým 

byla a je skutečnost, že jak ve slévárenském tak i ocelářském výrobním procesu je tekutá fáze nákladově 

nejnáročnější.  A tyto důvody přetrvávají. 

Při jistém zjednodušení v ocelářství i slévárenství hledíme zejména na to, abychom v zadaný čas měli 

připraveno určené množství tekutého kovu, o požadované teplotě s přesně daným chemickým složením! 

Všechny tyto veličiny dokážeme měřit, vážit, analyzovat, atd. A skutečně se tyto veličiny rigorózně kontrolují. 

A když tavba má jiné než zadané chemické složení, tak se obvykle musí „zmetkovat“. 

Na druhé straně, opět s jistým zjednodušením, má každé podnikání za cíl generovat zisk! Tedy každá 

společnost, firma, ať vyrábíme ingoty nebo rádia atd. je „zařízení“, které svému majiteli „tvoří“ peníze. Proto 
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majitel firmu přece koupil nebo vybudoval! Tak to s jistým zjednodušením je, i když my máme tu svoji 

„ocelařinu“ rádi, vyprávíme o ní u piva, chlubíme se svým manželkám, ale praktický tvoříme zisk pro majitele.  

Opakujeme, že co se má řídit, tak se musí měřit. Jako na vozovce v obci, abychom udrželi dovolenou rychlost 

pod 50 km/hod, musím kontrolovat tachometr, který nás průběžně informuje. A když chvátáme, tak nás police 

patřičně „potrestá“ a to i tak, že odebere i oprávnění k řízení a jsme vyřazeni ze silničního provozu! 

A se ziskem výrobní jednotky je to naprosto stejné! Pokud ho vytvoříme málo, nebo jsme dokonce ve ztrátě, 

tak se vskutku připravujeme na insolvenci a vyřazení z tržního prostředí! Prostě přijde úpadek (bankrot)!  

A nyní si položíme otázku, když je tvorba zisku pro nás tak zásadní, proč jej stejně jako teplotu nebo analýzu 

neměříme, nevážíme? Řada z nás odpoví, že vytvořený zisk za hospodářské středisko se vykazuje ve výkazu 

zisku a ztrát vždy na konci roku podle zákona o účetnictví. A průběžně se v částečně vypovídací podobě 

sleduje opět podle účetních pravidel na konci každého měsíce. 

A jak víme, tak opět při jistém zjednodušení, zisk vzniká rozdílem mezi tržbami za prodané výrobky firmy a 

náklady na jejich výrobu. Již jsme si uvedli, že stanovení tohoto ukazatele je do jisté míry dosti komplikované. 

A obecně víme, že na výši vytvořeného zisku má zásadní vliv jak komplexní plánování a řízení celého 

hospodářského střediska. A druhý podstatný vliv je optimální vedení základních výrobních operací, aby 

náklady byly minimální. Tedy jinými slovy kupříkladu náklady tekuté oceli u dané konkrétní tavby na peci byly 

co nejnižší. Znovu si připomínáme, chceme-li něco řídit, musíme to přece měřit! Tedy jsme před prvním úkolem 

vytvořit nástroj k měření nákladů. 

3.1.1. Jak měřit náklady tekuté fáze 

U tekutého kovu je zcela logickou kalkulační jednicí tuna tekutého kovu s odpovídající výrobní jednotkou a tou 

je příslušný pecní agregát. Poněkud jiná situace je v ocelárně, kde se používají agregáty sekundární 

metalurgie jako je pánvová pec (LF), vakuové zařízení, apod.  

První úkol, který jsme si vytkli, bylo pro příslušný tavící agregát sestavit kalkulační vzorec pro danou tavbu na 

základě výše definovaných NVN.  

3.1.2. Vytvoření kalkulačního vzorce 

Pod pojmem kalkulační vzorec pro naše potřeby myslíme seznam vybraných nákladů tavby, jejich odpovídající 

členění, doplněné vybranými naturálními ukazateli. Příklad pro indukční pec je uveden v Tab. 1.  

Tab. 1 Údaje pro sledování taveb 

 Adresné údaje tavby       

1 č. tavby sledování         2 

2 č. tavby tavební list       T2990 

3 Datum        14.1.2019 

4 Den (1,2,3,4,5,6,7)       5 

5 pec č.         1 

6 jakost        422304 

7 Směna (R,O,N)       R 

8 Osádka (A,B,C,D)       A 

9 Start (S,T)        S  

10 Udržování (Ano, Ne)          A 
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Náklady 

      

      Jednotky Cena,  Natur. spotřeba  Náklady 

      sazba  /tavbu /tunu Kč/t 

  1 2 3 4 5 6 7 

11 Kov. vsázka výpalky [kg] 7,7   0 0 

12   tekutý vrat LKG [kg] 6,4 0 0 0 

13   vratný materiál LKG [kg] 6,4 650 289 1849 

14   špony (zásyp očk.) [kg] 2,3 30 13 31 

15   surové železo Si 0,8 % [kg] 10,0 1250 556 5550 

16   balíky [kg] 9,1 350 156 1416 

17   celkem [kg]  2280 1013 8845 

18 Kov. přísady FeMn C [kg] 26,7 0 0 0 

19   FeSi 75 % [kg] 35,8 12 5 191 

20   FeMn Aff [kg] 43,5 0 0 0 

21    [kg]  0 0 0 

22    [kg]        

23   celkem [kg]  12 5 191 

24 Modifikátory a očkovadla: modifikátor VL. 63(o) [kg] 44,6 28 12 555 

25   očkov. Foundrisil [kg] 53,6 9 4 214 

26   očkov. FeSi 75 % [kg] 35,8   0 0 

27    [kg]        

28   celkem [kg]  37 16 770 

29 Nek. přísady silikokarbit (SiC) [kg] 19,5 0 0 0 

30   nauhličovadlo  [kg] 21,9 1 0 10 

31    [kg]    0 0 

32    [kg]    0 0 

33   celkem [kg]  1 0 10 

34 Kov. vsázka, mod., atd. [kg]      9815 

35 Elektrická energie [kWh] 2,5 1380 613 1533 

36 Nepřímé nák. analýza kovu   [počet] 790 3 1 1053 

37   měření teploty [počet] 47,2 8 4 168 

38   chladící voda [min] 0,8 90 40 31 

39   pohon čerpadla [min] 0,2 90 40 6 

40   odsávání [min] 1,7 90 40 66 

41   mzda osádky [min] 15,2 90 40 610 

42   výduska kelímku [min] 11,7 90 40 469 

43   celkem        2403 

44 Neúplné vlastní náklady         13751 
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 Naturální ukazatelé       

45 Hmotnost tek. kovu  [t]       2,25 

46 Předváha   kg/t    1019 

47 Doba tavby  [min]    90 

48 Analýza závěrečná C [%]    3,55 

49   Mn [%]    0,11 

50   Si [%]    2,57 

51   P [%]    0,046 

52   S [%]    0,012 

53   Mg [%]    0,041 

54 Teplota: licí  [°C]    1383 

55               odpichová [°C]       1476 

Horní část sestavy je tvořena adresnými údaji o tavbě. Ty zahrnují data, které tým potřeboval pro další šetření. 

Použitá sestava pokračuje nákladovou částí. Zde jsou shrnuty v prvé řadě položky kovové vsázky, kovové 

přísady, modifikátory a nekovové přísady. Jejich náklady se stanovují přes jejich cenu (sl. 4). Ve sl. 5 je 

uvedena spotřeba na tavbu (př. ř. 13, 650 kg vratného materiálu/ tavbu). Následně spotřeba vztažená na tunu 

tekutého kovu (sl. 6) a v nákladové podobě ve sl. 7 (př. u vratného materiálu LKG jsou náklady 1849 Kč/t).   

Následně jsou uvedeny výdaje na el. energii a tak zvané nepřímé náklady. Do nich zahrnujeme výdaje na 

danou tavbu, které nejsou přímo stanovitelné. Jako úvodní jsou uvedeny náklady na analýzu kovu a měření 

teploty. Ty jsou vypočteny přes sazby na jedno měření (analýzu) - viz sl. 4 a opět vztaženy na tunu tekutého 

kovu. Podobně jsou přes dobu tavby stanoveny výdaje na chladící vodu, pohon čerpadla, odsávání, mzdu 

osádky a výdusku kelímku. V ř. 43, sl. 7 jsou následně součty nepřímých nákladů (2403 Kč/t) a v ř. 44 NVN 

dané tavby - 13751 Kč/t.  

V následující části sestavy nazvané naturální ukazatele je uvedena hmotnost tekutého kovu (2,25 t), předváha 

u sledované tavby (1019 kg/t), doba tavby, konečná analýza tekutého kovu, teplota licí a odpichová. 

Po vyvinutí kalkulační vzorce jsme mohli přistoupit ke sběru dat pro výběrový soubor. 

3.1.3. Sběr dat pro výběrové soubory taveb 

Řešitelský tým se rozhodl sledovat tavby na svých tavících pecích (indukční kelímkové - IP, elektrické 

obloukové pece -EOP). A sledována je vždy jedna jakost LLG a LKG. U dvou sléváren to budou slitiny 

barevných kovů. Na EOP to bude ocel. 

Pracovali jsme s tak zvaným výběrovým souborem taveb. Ten pro naše potřeby podle zkušeností řešitelského 

týmu zahrnoval min cca 30 taveb.  

Sběr dat vycházel z údajů taveb uvedených v tavebních listech. U všech výběrových souborů byla hmotnost 

vsázky a přísad zjišťována vážením. Podle úvodních informací považujeme data zjištěná ve výběrových 

souborech za dostatečně vypovídající.  

K výpočtu nákladů a pomocných údajů se používal známý program Excel. 

V současné době máme stanoveny údaje u čtyř výběrových souborů. Pracuje se na dalších čtyřech.  

Podívejme se alespoň orientačně na některá předběžná zjištění. 
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3.1.4. Příklady některých zjištění 

Získané údaje z výběrových souborů jsou zpracovány úvodními metodami matematické statistiky. Alespoň si 

naznačime některé výsledky.  
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Na Obr. 1. Je uveden histogram četnosti NVN jakosti 422420 LLG. V prvním přiblížení je zřejmé, že variační 

rozpětí NVN je poměrně rozsáhlé (prakticky od 8600 Kč/t do 13000 Kč/). Výběrový soubor snad ani 

nenaznačuje přiblížení ke Gaussovu normálnímu rozdělení. Dále je uveden příklad histogramu četnosti doby 

tavby u jiného souboru (Obr. 2). Tam jsou podobná zjištění s tím, že je zde snad nastíněn vrchol v oblasti 150 

- 155 min. Opět je zde rozsáhlé rozpětí mezi minimální a maximální hodnotou. Posouzení vlivu dílčích faktorů 

na náklady nám naznačují zkoumané závislosti. Na Obr. 3 je uvedena závislost NVN na době tavby. V daném 

případě se naznačuje závislost dosti významná. Rskut, které dosahuje hodnoty 0,80 je významně vyšší než 

Rkrit (0,35). U další závislosti (Obr. 4) jsme zkoumali závislost NVN na předváze. Je zde zřejmé, že uvedená 

závislost podle hodnoty Rskut se neprokázala. Podobně bychom mohli uvádět další výsledky. 
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U dvou souborů byly provedeny testy normálního rozdělení v programu MINITAB. Pro hodnocení byla zvolena 

hladina statistické pravděpodobnosti p =0,05. Výsledky jsou uvedeny na Obr. 5 a Obr. 6. 

Na Obr. 5 je uveden test rozdělení u souboru NVN slévárny, kde se sledovaly náklady na LKG. Soubor má 

normální rozdělení P Value =  0,188. Směrodatná odchylka souboru činí s= 289,2. Při zvolené hladině 

pravděpodobnosti lze očekávat rozptyl hodnot ± 379,4 Kč/t 

Na Obr. 6 je uveden test rozdělení u souboru NVN slévárny, kde se sledovaly náklady na LLG. Soubor nemá 

normální rozdělení P Value ˂ 0,005. Směrodatná odchylka souboru činí s= 2468. Při zvolené hladině 

pravděpodobnosti lze očekávat rozptyl hodnot ± 4936 Kč/t. 

   

Obr. 5 Test na normální rozdělení souboru taveb LKG 

    

Obr. 6 Test na normální rozdělení souboru taveb LLG 

Z uvedených příkladů je zřejmé, že u prvního souboru (obr. 5) lze předpokládat náhodnou chybu NVN. 

Technologie výroby litiny je podle statistického testu dodržována a interval spolehlivosti výsledků je v praxi 

použitelný. Technologie nemá velké rezervy.  

Druhý soubor LLG nemá normální rozdělení. Technologický předpis není dodržován, nebo není používán, 

případně není k dispozici. Interval spolehlivosti NVN ± 4936 Kč/t svědčí o tom, že technologie má rezervy. 

Tato jednoduchá statistická analýza dává podklady pro kontrolu dodržování technologické kázně. 

Pochopitelně nedílnou součástí šetření bude také podrobné hodnocení používané technologie.  
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Po zpracování všech statistických ukazatelů a závislostí bude následně na řešitelském kolektivu pokusit se 

najít ve slévárně taková technické, technologická a organizační opatření, která sníží vysokou variabilitu 

sledovaných hodnot a docílí požadovaného snížení nákladové náročnosti. 

Zkušenosti řešitelského kolektivu potvrzují, že dosti komplikovaný proces mnohdy v konkrétní slévárně 

neumožní využít všech naznačených možností k racionalizaci. Na druhé straně tento postup je vskutku 

ověřenou cestou, která vede ke snížení nákladové náročnosti.  

3.2. Jak zvýšit motivaci pracovníků 

Na úvod této statě musíme zcela rigorózně říci, že můžeme mít jakkoli efektivní technologie a špičkové 

pracovní postupy, ale když nebudou naši spolupracovníci patřičně motivování k jejich plnému využívání, tak 

veškerý přínos bude minimální. Ano, zcela zásadní je tedy motivace pracovníků! A jeví se, že v této oblasti 

máme v jisté části našich sléváren nemalé nedostatky. 

V prvé řadě jsme tedy provedli ve slévárnách řešitelského týmu „dotazníkovou“ akci, která měla naznačit, jak 

na „tom v oblasti motivace naše slévárny jsou“. 

3.2.1. Poznatky z „dotazníkové“ akce ve slévárnách 

Informace ze sléváren nám naznačily, že prakticky snad všechny slévárny zařazené do uvedeného šetření 

nabízejí svým pracovníkům dosti rozsáhlé benefity. Rozsáhlá diskuse v této oblasti naznačila, že benefity se 

v současné době téměř chronického nedostatku snad jakýchkoli pracovníků, považují téměř za samozřejmost. 

Jeví se, že skladba a rozsah poskytovaných benefitů je do jisté míry spíše zajímavá pro nově přicházející 

zaměstnance. A jak bylo již uvedeno, těch je vskutku poskrovnu. A dále jsou snad i podnětem pro 

„nespokojené“ pracovníky, kteří třeba chtějí ze slévárny odejít. Dále jsme zjistili, že v některých slévárnách si 

zaměňujeme existenci byť i dobře propracovaných benefitů s motivačními nástroji. 

Na druhé straně jsme konstatovali, že některé slévárny mají skutečně zavedený a poměrně propracovaný 

systém motivace v celém provozu. Zde můžeme uvést Slévárny Třinec, a.s. a Slévárnu Beskyd s.r.o. ve 

Frýdlantu nad Ostravicí. V obou slévárnách motivační systém funguje dlouhodobě a přináší patřičné výsledky. 

3.2.2. Postup řešení motivace  

Jako další krok v kolektivu sléváren jsme si prostudovali zajímavou publikaci, která k dané tematice byla 

v poslední době zpracována a doslovně působila jako bestseler /3/. Tato kniha mimo jiné naznačila, co nás 

obecně motivuje a jaké jsou problémy vnitřní motivace.  

Podněty z uvedené publikace vyvolaly v řešitelském týmu rozsáhlou diskusi.   

Kolektiv řešitelů se jednoznačně shodl na tom, že podmínkou úspěšného zavedení jakéhokoli způsobu 

motivace je optimální firemní kultura v dané jednotce. Snad jen jeden jediný příklad nevhodné firemní kultury. 

Je zřejmé, že k vytvoření pohody na jakémkoli pracovišti slévárny nepřispěje šéf, který svým jednáním své 

podřízené sám stresuje. Ať již vystupuje v roli zadávání úkolů, soudce nebo moderátora znesvářených stran, 

apod. A také nelze připustit, aby šéf namísto řešení problému „zalezl“ do ulity a dělal „mrtvého brouka“. A 

navíc dodejme, že žádný cholerik by se neměl v roli šéfa objevit. 

Doplňme však, že řada vedoucích pracovníků bohužel nemá někdy ani ty triviální znalosti ve vedení 

pracovníků. A to je pak vskutku vážná chyba vedení slévárny, kdy nezajistila proškolení svých vedoucích 

v oblasti vedení a motivace pracovníků. Dodejme, že zvládnutí techniky vedení zaměstnanců manažéry je 

minimálně tak významné (ne-li důležitější) jak jejich odborná kvalifikace! 

Dále jsme se tedy podrobně seznámili s více než pět let fungujícím systémem motivace ve Slévárnách Třinec 

a podnětnými zkušenostmi z dalších sléváren.  
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V současné době řešitelský kolektiv rozsáhle diskutuje nad vhodností vybraných ukazatelů, které by byly 

přiměřené využít pro motivaci jednotlivých skupin pracovníků v našich slévárnách.  

4. ZÁVĚR 

Je třeba uvést, že řešení PROJEKTU XIX je v jeho úvodní části šetření. 

U zkoumání nákladovosti tekutého kovu očekáváme, že ke stávajícím čtyřem výběrovým souborům by měly 

být ještě další čtyři. Zopakujme, že tyto práce po cca 20 létech, snad do jisté míry opakujeme. Ale toto nové 

šetření není zcela shodné. Za tyto dvě dekády se významně zlepšila situace v našich jednotkách se sběrem 

dat. A to by mělo zjednodušit nejen vlastní sběr dat, ale také urychlit a i zpřesnit příslušné racionalizační 

výpočty. A také by to mělo rozšířit využívání těchto postupů, jak do sléváren, tak i do oceláren.  

A také přistoupit k zavedení nákladové analýzy po skončení každé tavby. To by znamenalo, že bezprostředně 

po odpichu budou taviči předloženy jednoduché závěry o analýze nákladů ukončené tavby. Tedy dozvěděl by 

se kupříkladu, že tuna odlitého kovu dané tavby stála 12500 Kč. Oproti standardu byly náklady překročeny o 

500 Kč/t. Z toho jiná skladba vsázky znamenala jejich překročení o 150 Kč/t. Odlišná skladba kovových přísad 

naopak tavbu zlevnila o 30 Kč/t. Prodloužení tavby o 25 min její náklady zvýšilo o 70 Kč/t. Naopak nižší 

předváha o 5 kg/t znamenala nákladové snížení o 15 Kč/t, atd. Tyto výsledky by se použily k analýze ukončené 

tavby, a pro zvýšení ekonomické efektivnosti další výroby. A samozřejmě také jako motivační ukazatel. 

Dodejme, že tato metoda se stále používá na elektroocelárně ve ŽĎASU, a.s. /4/ a ve Slévárně v Přerově. 

K absolutní dokonalosti byla dovedena na kyslíkové konvertorové ocelárně ve Steel Vítkovice, a.s. v Ostravě 

/5/. 

Pokud se týká zavedení systému motivace, tam čeká řešitelský tým ještě velká práce. Připomeňme, že tato 

oblast ještě nebyla v české metalurgii rozsáhle detailně posuzována. Bude tedy třeba podle zkušenosti 

vyspělých společností pokusit se definovat hlavní zásady zavedení motivačních prvků. Ale zejména zavést 

optimální firemní kulturu v našich společnostech. A to bude rozhodně vyžadovat nemalý čas.  
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