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HUTNICKÉ LISTY, SOUČASNOST A BUDOUCNOST 

Jaroslav PINDOR 

OCELOT s.r.o., Ostrava, Česká republika, jaroslav.pindor@email.cz  

Abstrakt  

Hutnické listy jako jeden z posledních odborných, recenzovaných časopisů v oblasti hutnictví, strojírenství, 

energetiky a materiálového inženýrství v České republice. Historie, současný stav ve vydávání časopisu. Vliv 

uplatnění Metodiky 17+ pro publikování odborných článků v Hutnických listech. Budoucí zaměření časopisu. 

Klíčová slova: Odborný recenzovaný časopis, historie a současnost vydávání, Metodika 17+, budoucí  

zaměření časopisu 

1. HISTORIE ČASOPISU  

Hutnické listy navázaly na hlubokou tradici starého, česky psaného montanistického časopisu Hornické 

a hutnické listy z. r. 1900. Od roku 1951 vycházel souběžně s Hutnickými listy časopis Hutník. Zřizovatelem 

obou novodobých časopisů bylo Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, příp. to resortní 

ministerstvo, které bylo v jednotlivých etapách vývoje národního hospodářství po II. světové válce určeno 

k řízení oboru hutnictví. Vydavatelem obou časopisů bylo Státní nakladatelství technické literatury. Redakce 

Hutnických listů měla sídlo v Brně. Od poloviny roku 1991 se začaly pod patronací Hutnictví železa, s.p. 

konstituovat Hutnické listy v nové podobě, jejichž vydavatelem se stala od roku 1993 firma OCELOT s.r.o. 

Hutnické listy měly vždy vysokou vědecko-technickou úroveň vycházející z původních výsledků práce 

ve výzkumně-vývojové základně. Obsahovaly však také domácí a zahraniční aktuality a přehledy. Původní 

autorské příspěvky, tzv. hlavní články, byly často vědecky orientované. Publikace v části hlavních článků 

se považovala za relevantní publikační činnost vědeckých pracovníků. Autoři publikací pocházeli převážně 

z vědeckých pracovišť (vysoké školy, akademie, výzkumné ústavy) nebo z rozvojových útvarů průmyslových 

podniků. Vybrané hlavní články byly vydávány v anglické jazykové mutaci Metallurgical Journal. 

Hutnické listy jsou jedním z posledních odborných, recenzovaných časopisů v oblasti hutnictví, strojírenství, 

energetiky a materiálového inženýrství v České republice. Do roku 2019 vycházely 6x ročně. V současné době 

je časopis vydáván 3x do roka, a to vzhledem k postavení a situaci odborných časopisů v ČR. 

2. SOUČASNÝ STAV 

V roce 2017 začala v ČR platit tzv. Metodika 17+ /1/, což je dokument, který určuje, jakým způsobem se mají 

hodnotit "Výzkumné organizace" (VO) za své výsledky. V podstatě Metodika 17+ nahradila bývalý tzv.  
"Kafemlejnek" (slangové pojmenování bývalého systému hodnocení VO). Od začátku své platnosti nová 

metodika značným způsobem zvýhodňovala a zvýhodňuje publikační výsledky VO, a to ještě s vysokým 

impakt faktorem Q1 a Q2. Ostatní výsledky jako například článek v recenzovaném časopise, ověřená 

technologie nebo patent jsou pro VO prakticky nulové z hlediska bodového hodnocení pro získání 

institucionální státní podpory pro rozvoj VO. Prakticky od roku 2018 VO (zvláště VŠ) ztratily jakoukoliv motivaci 

publikovat v Hutnických listech. 

Mnoho kolegů z technických VŠ nám říká, nezlobte se, ale pro nás články publikované v Hutnických listech 

nemají žádný přínos. Jedna fakulta dokonce vypsala prémii 80 tisíc Kč za článek s impakt faktorem Q1 nebo 

Q2.  
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Podle Zákona č.111/1998 Sb. o Vysokých školách se v Úvodním ustanovení uvádí /2/: 

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého 

poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji 

společnosti tím, že: 

a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, 

b) umožňují v souladu s demokratickými principy přístup k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající 

profesní kvalifikace a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti.  

Z výše uvedených definic jednoznačně vyplývá, že se VŠ zabývají nejenom vědeckou činností, ale současně 

se věnují výzkumné, vývojové a inovační činnosti. Je tedy jasné, že vysoké školy by měly produkovat nejen 

vědecké výsledky, ale i ostatní výsledky své činnosti, a to hlavně svou spolupráci s průmyslem. Na místě je 

tedy otázka: "Kde mají VŠ publikovat své výsledky?" 

Když se podíváme na programy podpory výzkumu, vývoje a inovací z TA ČR a MPO, tak jsou jednoznačně 

podporovány výsledky podle tzv. „Kafemlejnku“ a jsou podporovány výsledky, které rychle najdou uplatnění v 

hospodářství. Navíc se významným způsobem podporuje spolupráce "Podniků" s VO. A můžeme si položit 

podstatnou otázku: "Kde mají VO publikovat své výsledky spolupráce s hospodářskou oblastí? V 

recenzovaných časopisech s vysokým impakt faktorem, které nikdo z průmyslu nečte?" 

VŠ a AV ČR si prosadily stav, že zvýší svou reputaci ve světě publikováním článků v časopisech s vysokým 

renomé. Ostatní výsledky jsou pro ně nulové. Přitom v Programovém prohlášení vlády ČR se uvádí /3/: 

Publicita vědy, výzkumu, vývoje a inovací 

 Nastavíme otevřenou komunikaci s médií, vědeckou a výzkumnou komunitou, žáky, studenty  
i pedagogy a aplikační sférou. 

 Zaměříme se na popularizaci výsledků vědy, výzkumu a inovací, na vytváření zájmu a zvyšování 

obecného povědomí o vědeckých tématech, a tím posílíme důvěru ve výsledky české vědy a výzkumu. 

 Pozornost budeme věnovat efektivnějšímu sdílení informací ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích díky 
využití moderních a inovativních technologií.  

Otázkou tady zůstává, jak dál s odbornými časopisy v ČR. Podobně jako Hutnické listy na tom jsou i časopisy 

Kovárenství a Slévárenství. Uvidíme v budoucnu, jak bude nový ministr pro vědu, výzkum a inovace paní 

Helena Langšádlová naplňovat programové prohlášení vlády ČR a podporovat aplikovaný výzkum a vývoj. 

Její první kroky však ukazují na velkou podporu AV ČR. 

3. SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ ZAMĚŘENÍ HUTNICKÝCH LISTŮ 

V posledních dvou letech jsme se pokoušeli zařadit HL do databáze SCOPUS. Bohužel podmínky zařazení 

jsou velice tvrdé a v současné situaci jsou prakticky nesplnitelné. Jsou to například min. dvouletá historie 

publikování článků, jejich naplánování a systém recenze. Proto jsme se ve vedení společnosti OCELOT s.r.o. 

dohodli, že půjdeme cestou odborného recenzovaného časopisu v oblasti hutnictví, strojírenství, energetiky a 

materiálového inženýrství. Měl by přinášet nejen nové poznatky z oblasti výzkumu a vývoje, ale měl by rovněž 

informovat např. o zajímavostech ze života vysokých škol nebo o problematice EUROPEAN GREEN DEAL. 

Nadále bychom chtěli vydávat časopis 3x ročně. Toto jsme již uskutečnili v loňském roce a v letošním roce 

pracujeme na podobném scénáři. 

Provedli jsme obměnu redakční rady Hutnických listů. Novou předsedkyni této rady byla jmenována paní prof. 

Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D. z Fakulty materiálově technologické VŠB-TU Ostrava, která má velmi dobré 

zkušenosti s aplikační sférou a spolupráci s průmyslem. Členové redakční rady budou mít za úkol podporovat 

vydávání Hutnických listů. 
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Zástupci Hutnických listů měli jednání s novou děkankou Fakulty materiálově technologické paní prof. Ing. 

Kamilou Janovskou, Ph.D., která podpořila publikování původních prací "Doktorandů" v Hutnických listech. 

Do budoucna bychom chtěli také podpořit naše odborné recenzenty, jako poděkování za jejich práci jim 

umožnit bezplatně publikovat Hutnických listech. 

Jako jeden z mála časopisů mají Hutnické listy své webové stránky: www.hutnickelisty.cz, které se snažíme 

udržovat aktuální. Do budoucna uvažujeme o vydávání Hutnických listů v elektronické podobě. 

4. ZÁVĚR 

V současné době existují dva problémy s vydáváním Hutnických listů. Prvním problémem je finanční zajištění 

vydávání časopisu a druhým problémem je zajištění kvalitních článků. Bylo a bude provedeno několik opatření, 

abychom udrželi vydávání časopisu. K tomu nás vede "Stavovská čest" - udržet tradice a zachovat vydávání 

jednoho z nejstarších odborných recenzovaných časopisů v oblasti hutnictví, strojírenství, energetiky a 

materiálového inženýrství v České republice. Dovolte mi závěrem poděkovat všem spolupracovníkům, kteří 

se podílejí na vydávání časopisu. Moje poděkování je směřováno všem, kteří se podílejí na příspěvcích a 

podporuji Hutnické listy. 

LITERATURA 

[1] Hodnocení VO a hodnocení účelové podpory VVaI dle Metodiky 17+ - https://www.vyzkum.cz/…796 

[2] Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - https://www.zakonyprolidi.cz/…st1 

[3] Programové prohlášení vlády ČR, Věda, výzkum a inovace - https://www.idnes.cz/…e-a 
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DANIELI DIGIMELTER ECO-PRO A DESIGN FOR THE FUTURE 

A NEW AND GREEN APPROACH TO ELECTRIC STEELMAKING, EVOLVING FROM AN 
ALREADY EXCELLENT TECHNOLOGY 

Paolo BURIN 

Vice President Danieli Centro Met, Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. Buttrio, Italy 

Abstract 

The environmental implications of carbon emissions are well known since decades and have being highlighted 

by the scientific community along the years. Today, the impacts of such emissions on climate change has 

moved from scientific papers to our personal experiences.  It is clear a shift in the industry paradigms is needed, 

and that’s why sustainability is a business imperative and should be much more than corporate social 

responsibility. 

The green transition undertaken worldwide is leading many of the Steel Producers to increasingly embrace 

the highly productive continuous-charge Electric Arc Furnace (EAF) technology, based on the added flexibility 

of charging mix, greater respect for the environment, and incomparably lower CO2 emissions if compared with 

traditional integrated production processes. 

To meet the new global emission targets, Danieli has introduced the Digimelter Eco-Pro, integrating eco-

friendly solutions to exploit renewable energy, minimize emissions, improve quality and operative costs. 

Keywords: Iron, Steel, Refractory, Metals, Energy, Power, Q-One 

 
Figure 1 New Danieli Digimelter Eco-Pro furnace 
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2. DIGIMELTER ECO-PRO 

Danieli Digimelter Eco-Pro evolves the conventional electric arc furnace in all aspects:  

- Equipment: with the new Eco-Pro airtight design, Danieli has further improved the Zerobucket technology 

to be the most environmentally friendly melting technology. Characterized by high flexibility in raw material, 

low energy consumption, very high reliability and utilization factor, lowest noise and pollution emissions, Danieli 

DIGIMELTER ECO-PRO is the perfect answer to the latest needs of the steel making industry. 

- Power: conventional transformers, reactors, SVC, switchgears are fully replaced by the Q-One, the latest 

Danieli patented technology for EAF power management. Thanks to the control capabilities provided by power 

semiconductor devices, Q-One digitally controls Voltage, Current, Frequency and Phase unbalancing. In 

addition, Q-One is natively ready for direct feeding of energy coming from renewable sources such as solar 

farms, windmills, etc. 

- Intelligence: reducing process variability for increasing production efficiency. The Danieli Q-Melt automatic 

process control adopt artificial intelligence and makes the necessary process adjustments, dynamically and 

automatically, according to the best practice. With Q-Melt, the Digimelter is operated in Autopilot mode, 

minimizing the intervention of the operators. 

The Digimelter Eco-Pro airtight design is conceived to reduce to the minimum the emissions of pollutants such 

as NOx, and to minimize the CO2 equivalent. Every detail of the Digimelter has been carefully optimized in 

order to minimize air inlet to the melting area. The furnace is kept always sealed, thanks also to the Thor 3K 

automatic slag door and improved sealing between the furnace and the continuous charging conveyor (ECS).  

In addition, a special dynamic sealing system on roof delta and V hole chute prevents cold air to enter the 

furnace from these gaps, as well as avoiding dust and fumes to escape from the furnace during operation. 

Furthermore, thanks to the innovative Q-SLC® level sensor, it is possible to accurately and continuously 

measure the steel level inside the furnace during process. 

            

Figure 2 Thor 3K Automatic slag door Figure 3 Q-SLC Steel Level Control 

The process itself is controlled automatically by Q-Melt, leading to a minimization of oxygen and carbon 

injection, thus ensuring the most efficient melting at the lowest CO2 footprint. 

Thanks to the Q-One power system, the individual working points and phase control minimizing the arc 

exposure. By digitally controlling the arc length arc coverage is assured, thus reducing the NOx formation, as 

well as reducing the energy losses towards hot spots thanks to the automatic phase balancing control. 
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Figure 4 Digimelter Eco-Pro - Power unbalance in favor of scrap entry area 

The Digimelter Eco-pro optimizes all operating parameters, resulting in significant OpEx advantages, higher 

productivity and efficiency, while minimizing pollutant emissions. Zerobucket provides significant electrical 

energy reduction compared to batch charging: thanks to Q-MELT and Q-ONE, energy utilization is further 

reduced by an average -8% compared to a conventional transformer - SVC - reactor system.  

 
Figure 5 Digimelter process benefits 

Current, voltage, air inlet and the foaming slag control provide very smooth furnace operating conditions, 

reducing electrode consumption by ~15%. 
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3. ENVIRONMENTAL BENEFITS 

Compared to traditional EAF emissions, Scope 1 and 2 emissions are reduced by 60%, and scope 2 emissions 

by 25%. Other pollutants, such as NOX, are reduced by 75%.  

 

Figure 6 Environmental comparison EAF vs DIGIMELTER 

 

Figure 7 CO2 footprint comparison 

4. CONCLUSIONS 

Danieli Digimelter Eco-Pro is the result of years R&D investments in the EAF technology, with Digimelter being 

the result of a metamorphosis towards “green” melting. Minimizing pollution, production costs, noise generation 

and electrical network requirements while offering high-quality steel and flexibility in raw material selection, the 

Danieli Digimelter Eco-Pro can be installed almost everywhere: a true alternative to the integrated steel route. 
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VÝROBKY VÚHŽ PODPORUJÍ PRŮMYSL 4.0 

VUHZ PRODUCTS SUPPORT INDUSTRY 4.0 

Jiří MUŽÍK, Alexius PAWLIK, Jan ROHÁČ, David STONIŠ 

VÚHŽ a.s., Dobrá 240, 739 51 Dobrá, Česká republika, level@vuhz.cz 

Abstrakt 

S nástupem Průmyslu 4.0 jsou ve všech průmyslových odvětvích vyžadovány nové inovace, které podporují 

dosažení nejlepších výsledků s pomocí vyššího stupně automatizace výrobních linek, pokud možno bez účasti 

lidské přítomnosti. Pokračující výzkumné aktivity divize Automatizace VÚHŽ mohou podpořit snažení hutních 

provozů. Elektromechanické servopohony řízené moderními měniči jsou již zavedeny v několika významných 

hutích, například POSCO Korea, kde jsou, na základě dosažených výsledků, dále rozšiřovány na další kontilití. 

Přesná znalost složení a zejména tloušťky feromagnetického povlaku krystalizátorových měděných desek a 

trubek pomocí měřiče feromagnetika a měřiče tloušťky vrstvy VÚHŽ může zvýšit využití těchto důležitých částí 

ovlivňujících kvalitu kontislitku. Další podporou je vyvinutý snímač na kontilití odlévající tenké bramy, s jehož 

pomocí je dosahováno vyšších rychlostí odlévání při zachování nebo dokonce zlepšení kvality kontislitku. 

Dalších zlepšení parametrů výrobků je dosahováno speciálními aplikacemi na přání zákazníka.  

Klíčová slova: Servopohon, měření hladiny, měřiče feromagnetika, měřič tloušťky vrstvy 

Abstract 

With the coming of Industry 4.0, new innovations are required in all industries, which support the achievement 

of the best results with the help of a higher degree of automation of production lines, if possible, without the 

participation of human presence. The continuing research activities of the VÚHŽ Automation Division can 

support the efforts of metallurgical plants. Electromechanical servo drives controlled by up-to-date inverters 

have been already applied in several major steelworks, such as POSCO Korea, where they are, based on the 

achieved results, further extended to other continuous casting machines. Precise knowledge of the 

composition and especially the thickness of the ferromagnetic coating of the mould copper plates and tubes 

using the ferromagnetic detector and the VUHZ layer thickness meter can increase the use of these important 

parts influencing the quality of the continuous casting products. Another support is the sensor developed for 

thin slab continuous casting machine, with the help of which are higher casting speeds achieved while 

preserving or even improving the quality of the continuous casting products. Further improvement of 

parameters of the products is achieved by special applications as tailor-made solution.  

Keywords: Servo drives, mold level measuring, ferromagnetic detector, layer thickness measuring 

1. ELEKTROMECHANICKÉ SERVOPOHONY 

Před několika lety jsme vyvinuli elektromechanické servopohony k pohonu zátkové tyče na mezipánvi 

napájené střídavým proudem. Servopohony používané v hutích v té době byly napájené stejnosměrným 

proudem nebo byly plně hydraulické. Jako podklad pro vývoj byla pro nás rozteč upevňovacích bodů 

k servomechanismu a potřebná síla na jeho ovládání. Praxe nám ukázala, že pohyb pístnice servopohonu 

v průběhu regulace je realizován s velmi malým zdvihem, což je pro některé komerčně vyráběné servopohony 

devastující. Většina výrobců předpokládá výrazně větší zdvihy při regulaci. 

Pro upevnění do zátkových mechanismů se převážně používají dva systémy - upevnění na čepy nebo 

upevnění na koule, včetně jejich aretace v pracovní poloze. 
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Velmi žádanou funkcí uživatelů je identifikace každého servopohonu přes datovou sběrnici a sledování jeho 

vlastností v průběhu používání. Jedná se zejména o tzv. motohodiny a elektrické parametry. Významné změny 

vlastností signalizují nejen možnost poškození servopohonu, ale i zároveň servomechanismu, popřípadě 

zátkové tyče a její tepelné izolace. Například opotřebený zátkový mechanismus s velkým odporem zhoršuje 

regulaci a tím i vlastnosti kontislitku. 

Každý servopohon dodáváme podle požadavku zákazníka, buď jen samostatně nebo včetně měniče, 

popřípadě i včetně regulace zajišťované PLC. V současné době bylo realizováno přes deset instalací na cca 

třiceti licích proudech převážně v Jižní Koreji, Číně a USA. 

Tab. 1 Základní parametry servopohonů 

Vzdálenost připojovacích bodů 690 ÷ 730 mm 

Zdvih 120 mm 

Napájení AC 380 V / 5,14 A 

Rozsah teplot okolí -20 ÷ +90 °C 

Hmotnost cca 15 kg 

 

Obr. 1 Servopohon VÚHŽ na zátkovém mechanismu v provozu 

2. MĚŘIČ FEROMAGNETIKA IF-30 

Pro měření obsahu feromagnetika, tedy feromagnetických částic zejména v nerezových ocelích, jsme vyvinuli 

zařízení IF-30. První zařízení tohoto typu pro účely VÚHŽ, a to zvláště pro nákup vhodného materiálu na 

výrobu dalších výrobků divize Automatizace, jsme vyrobili před více než 30 léty. V té době takovéto zařízení 
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nebylo trhem požadováno. Po druhém modelu, opět zhotoveném pro potřeby VÚHŽ, jsme nyní vyvinuli další 

verzi postavenou na současné součástkové základně a se znalostmi předchozích typů. Tím došlo i ke 

zmenšení zařízení. 

Měřič feromagnetika slouží pro rychlé nedestruktivní měření obsahu feromagnetických částic - fází, α-

martenzitu a δ-feritu v měřeném materiálu, tedy převážně nerezové oceli (nízkomagnetické nebo 

nemagnetické austenitické). Takto prověřený materiál může sloužit pro výrobu dalších výrobků, u kterých je 

vyžadován obsah feromagnetických částic do určitého maximálního objemového procenta. 

Měřící metoda je založena na měření relativní permeability μr měřeného materiálu v rozsahu 1÷2. Displej 

zobrazuje přímo hodnotu procentního obsahu feromagnetických částic. Měřič obsahu feromagnetika je malé 

přenosné zařízení s jednoduchou a uživatelsky přívětivou obsluhou. Základní funkce jsou ovládány tlačítky. 

Měřič obsahu feromagnetika IF-30 můžeme používat s všesměrovou sondou nebo směrovou sondou, které 

mohou být umístěny přímo na měřič nebo na prodlužovací kabel délky 0,5 m, který umožňuje větší možnosti 

při vlastním měření. 

Tab. 2 Základní parametry Měřiče feromagnetika IF-30 

Měřicí rozsah obsahu feromagnetika 0 ÷ 20 % 

Přesnost 5 % sledované hodnoty 

Rozlišení 0,01 % 

 

Obr. 2 Měřič feromagnetika IF-30 se směrovou sondou na měřiči 

3. MĚŘIČ TLOUŠŤKY VRSTVY FM-10 

V průběhu naší praxe při uvádění měření hladiny v krystalizátorech do provozu jsme byli mnohokrát vystaveni 

podmínkám instalace snímače na krystalizátoru, o kterém výrobce již předem deklaroval, že požadovaná 

tloušťka pokovení slitinou kovů, často feromagnetických, má být v určitém rozsahu. Z chování měření hladiny 

bylo jednoznačně vidět, že tloušťka vrstvy pokovení není v rozsahu předepsaném konstruktérem. Tloušťku 

však nešlo určit nedestruktivní metodou a poškození pokovení nebylo v zájmu žádné se zúčastněných stran. 
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V diskusích s výrobci krystalizátorových měděných desek a trubek jsme byli upozorněni, že i v jejich zájmu je 

vyrobit přesně tloušťku pokovení podle požadavku konstruktéra, aby zbytečně nezvyšovali náklady na výrobu 

podle požadavku zákazníka. A naopak zákazník nemá dosud možnost prověřit si skutečnou tloušťku vrstvy, 

kterou požadoval v objednávce. 

Na současném trhu jsou dostupné měřiče na bázi radioaktivního měření pro velmi malé tloušťky, a naopak 

měřiče na základě ultrazvukových vln pro velké tloušťky. Požadovaná tloušťka vrstvy pokovení v horní části 

krystalizátoru se nejčastěji pohybuje v rozsahu 0,1 až 0,3 mm, výjimečně 1,0 mm. 

Měřící metoda je založena na stanovení magnetických vlastností pokovené vrstvy. Speciální zpracování 

signálu zajišťuje potlačení vlivu chemického složení, teploty a mechanického namáhání pokovené vrstvy na 

měřenou tloušťku vrstvy. Měřič tloušťky vrstvy FM-10 je malé přenosné zařízení s jednoduchým ovládáním. 

Ovládá se programem v mobilním telefonu, na jehož displeji je zobrazena naměřená hodnota. 

Tab. 3 Základní parametry Měřiče tloušťky vrstvy FM-10 

Měřicí rozsah tloušťky vrstvy 0 ÷ 3 mm 

Přesnost při známém chemickém složení ± (0,5 % sledované hodnoty + 0,02 mm) 

Typická přesnost pro neznámé chemické složení ± (10 % sledované hodnoty + 0,1 mm) 

Rozlišení 0,01 mm 

 

Obr. 3 Měřič tloušťky vrstvy FM-10 

4. SNÍMAČ NA KONTILITÍ ODLÉVAJÍCÍ TENKÉ BRAMY 

První dvě aplikace měření hladiny oceli v krystalizátorech kontilití byly provedeny na blokovém kontilití. 

Následně byl vyvinut snímač vhodný na umístění na bramové kontilití. U obou jmenovaný typů je dostatečně 

velká plocha na hladině oceli. Po nalezení vhodného místa pro umístění snímače na krystalizátoru jsme hledali 

partnera pro provedení krátkodobé a následně i dlouhodobé zkoušky [1], [2]. Obě fáze zkoušek proběhly 

úspěšně. Poté byly výsledky zkoušek představovány výrobcům kontiliití. V současné době již máme za sebou 

několik úspěšných instalací. Hlavní výhodou proti konkurenčnímu měření hladiny na bázi Co60 je jeho rychlost. 

Již po první instalaci v Číně jsme dosáhli zvýšení rychlosti odlévání o min. 1 m/min v porovnání s původním 

měřením hladiny. Navíc většina společností ve světě má zájem na snížení zátěže radioaktivním zářením. 

Můžeme předpokládat, že počet nových instalací kontilití tohoto typu ve světě jen poroste, neboť se jedná 

nejekonomičtější výrobu plechu pro spotřební zboží. 
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Tab. 4 Základní parametry měření hladiny oceli 

Typický rozsah měření: 20 ÷ 160 mm pod horní hranou krystalizátoru 

Jmenovitý rozsah  
(doporučený pro automatické řízení výšky hladiny v krystalizátoru): 

60 ÷ 100 mm 

Nejnižší výška hladiny, kterou je možno indikovat: 250 mm 

Digitální nastavení strmosti, např.: 4 mA = 160 mm, 20 mA = 0 mm 

Linearita: ±3% rozsahu měření 

Dlouhodobá stabilita globální hladiny měření (velice pomalý posun 
výstupního signálu) za 8 hodin při výšce hladiny v krystalizátoru 80 
mm: 

±5 mm 

Přesnost měření 
= krátkodobé kolísání výstupního signálu:  

< ±1% rozsahu měření pro výšku hladiny 
oceli v krystalizátoru 80 mm 

Rozlišení: 0,005 mA (typicky 0,05 mm) 

Doba odezvy: Nastavitelná od 0,15 s do 2,5 s 

 

Obr. 4 Osazení krystalizátoru pro odlévání tenkých bram 

 

Obr. 5 Snímač na skutečném krystalizátoru 
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Obr. 6 Typický záznam průběhu odlévání SW MONIT (VÚHŽ) a ibaAnalyzer 

PODĚKOVÁNÍ 

Autoři a společnost VÚHŽ děkují zejména partnerům, díky kterým jsme mohli předvést vlastnosti 
výrobků, spolupracovníkům a rodinným příslušníkům.  
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Abstrakt  

Článek informuje o aktivitách vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy působící na Ústavu 

přístrojové techniky AVČR. Skupina se zabývá charakterizací pokročilých materiálů, především multifázových 

ocelí a slitin neželezných kovů. Nabízí spolupráci v oblasti moderní metalografie, světelné, konfokální a 

elektronové mikroskopie. V neposlední řadě i spolupráci v oblasti implementace umělé inteligence pro 

zpracování obrazu. 

Klíčová slova: Moderní metalografie, elektronová mikroskopie, umělá inteligence, pokročilé oceli 

1. ÚVOD  

Skupina Mikroskopie pro Materiálové vědy (MpMV) na Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) AVČR se zabývá 

charakterizací pokročilých ocelí pomocí nejmodernější metalografických a mikroskopických technik. Skupina 

se specializuje především na charakterizaci poslední generace vysokopevnostních ocelí (spolupráce 

s Japonskou ocelárnou JFE Steel Corporation), nových typů hořčíkových a hliníkových slitin (spolupráce 

s University of Toyama, Japonsko) a v neposlední řadě i ocelí připravených aditivními technologiemi, jako 

např. tavení laserovým paprskem (spolupráce s Ústavem fyziky materiálů AVČR). Všechny tyto špičkové 

materiály se vyznačují mimořádně složitou vnitřní strukturou, jejíž klasifikace je mimořádně obtížná či nemožná 

běžně dostupnými technologiemi. Pracoviště je vybaveno moderní metalografickou laboratoří. V 

metalografické laboratoři ÚPT AVČR se mimo komerčně dostupných přístrojů nachází i přístroje speciálně 

vyvinuté pro specifické potřeby elektronové mikroskopie. Navíc řada metalografických postupů, jako je např. 

chemické leptání či elektrolytické leštění, byla automatizována a je plně řízena počítačem. V laboratořích 

elektronové mikroskopie ÚPT AVČR se nachází řada komerčních i nekomerčních rastrovacích elektronových 

mikroskopů (Thermofisher Scientific, Tescan, Jeol), včetně ultravysokovakuového mikroskopu pro 

experimenty se super pomalými elektrony. Mikroskopy jsou vybaveny řadou detektorů, což nám umožňuje 

filtraci signálních elektronů za účelem dosažení optimálního kontrastu. Některé z mikroskopů jsou speciálně 

upraveny na možnost pozorování vzorků na ultra nízkých dopadových energiích primárního elektronového 

svazku, čímž získáváme řadu nových zajímavých kontrastů. Svým parterům umožňujeme získat unikátní 

informace o jejich materiálech, které nejsou schopni dosáhnout komerčními metodami. Pro zpracování obrazu 

jsou využívány i metody hlubokého učení.  

2. MODERNÍ METALOGRAFIE  

Klasické metalografické metody byly vyvinuty pro charakterizaci ocelí pomocí světelné mikroskopie. Avšak 

rozlišení světelného mikroskopu není dostatečné pro charakterizaci moderních ocelí, jejichž struktura 

obsahuje i fáze či precipitáty o velikosti v řádu nanometrů. Takového rozlišení lze dosáhnout pomocí 

moderních rastrovacích elektronových mikroskopů (SEM) nabízejících rozlišení v jednotkách nanometrů. 

Rastrovací elektronová mikroskopie vyžaduje vysokou kvalitu metalografických vzorků, kterou lze jen velmi 
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těžce dosáhnout pomocí běžných metalografických postupů. Proto se tyto postupy musí inovovat pro 

specifické potřeby SEM, či dokonce vyvinout postupy nové. Metalografická laboratoř na ÚPT AVČR se zabývá 

vývojem nových metalografických metod pro moderní mikroskopické techniky a je vybavena řadou unikátních 

aparatur. Na obr. 1 je znázorněna aparatura umožňující automatizované elektrolytické leštění, čištění a sušení 

vzorku (funkční vzorek, viz [1,2,3]. 

  

Obr. 1 Aparatura pro automatizované elektrolytické leštění vzorků [2]  

3. POKROČILÁ RASTROVACÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE 

Laboratoře elektronové mikroskopie na ÚPT AVČR jsou vybaveny špičkovými rastrovacími elektronovými 

mikroskopy. Díky úzké spolupráci s firmami, jako je Thormofisher Scientific, Tescan a Delong Instruments, je 

zajištěn přístup k nově vyvíjeným technologiím a detektorům, které budou zpřístupněny komerční sféře za 

několik měsíců až let. Pomocí těchto „state-of-the-art“ technologií je nám umožněno nahlédnout do struktury 

moderních materiálů mnohem detailněji a umožnit lépe pochopit vztah mezi strukturou a výslednými 

mechanickými vlastnostmi. Specializujeme se na mikroskopii pomocí pomalých a super pomalých elektronů, 

což nám přináší možnost získat nové kontrasty a informace o struktuře [4-8]. Nabízíme i studium čistých 

povrchů pomocí UHV SEM, což se ukázalo jako velice užitečný nástroj pro studium fází v TRIP ocelích. 

V oblasti analytických technik se zabýváme energiově disperzní rentgenovou analýzou, Augerovou 

spektroskopií, difrakcí zpětně odražených elektronů a katodoluminiscencí. Přehled rastrovacích elektronových 

mikroskopů, které jsou ve vybavení laboratoří ÚPT AVČR, ukazuje obr. 2. 
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Obr. 2 Rastrovací elektronové mikroskopy na Ústavu přístrojové techniky AVČR 

 

Přínos moderní rastrovací elektronové mikroskopie spočívá ve dvou zásadních věcech. Za prvé, moderní SEM 

nám umožňují používat velmi nízké energie dopadu primárních elektronů na povrch vzorku. To má za následek 

nejen zvýšení povrchové citlivosti, ale také to přináší nové mechanismy vzniku kontrastu. Za druhé, možnost 

simultánní detekce pomocí detektorů různě rozmístěných v komoře a tubusu mikroskopu je velmi silným 

nástrojem pro energiovou a úhlovou filtraci signálních elektronů, což umožňuje zvýraznit žádaný a potlačit 

nežádoucí kontrast [9-11]. Příklad efektivní filtrace signálních elektronů vybuzených svazkem pomalých 

elektronů je znázorněna na obr. 3.  

 

Obr. 3 Energiová a úhlová filtrace signálních elektronů v SEM. Vzorek: TRIP ocel 
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4. VYBRANÁ APLIKACE - IDENTIFIKACE DEFORMAČNĚ INDUKOVANÉHO MARTENZITU V 301LN 
OCELI S POMOCÍ METOD HLUBOKÉHO UČENÍ 

Jako vybranou aplikaci pro demonstraci přínosu moderní mikroskopie a umělé inteligence v oblasti studia ocelí 

jsme zvolili identifikaci deformačně indukovaného martenzitu v oceli 301LN. Na obr. 4 je zobrazena stejná 

oblast na povrchu vzorku pomocí klasického SEM (a, b), pokročilý, tj. energiově a úhlově filtrovaný SEM 

snímek (c) a odpovídající EBSD fázová mapa (d). Jak je zřejmé, filtrace signálních elektronů (c) umožnila 

zvýraznit kontrast mezi fázemi austenitu a indukovaného martenzitu. Snímek 5 (c) byl pořízen pomocí 

detektoru zpětně odražených elektronů umístěným pod pólovým nástavcem v mikroskopu, který díky dané 

geometrii detekuje pružně odražené elektrony blízko optické osy mikroskopu. 

 
Obr. 4 301LN ocel zobrazená pomocí klasického SEM: snímek v sekundárních elektronech (a), snímek ve 

zpětně odražených elektronech (b) a pomocí pokročilých technik (c). Odpovídající EBSD fázová mapa je na 

obrázku (d) - martenzit = červená, austenit = zelená. 

 

SEM filtrované snímky s výrazným kontrastem martenzitu (světlá oblast, obr. 4 c) byly použity jako tréninková 

data pro strojové učení. V SEM snímcích není možné použít jednoduchou segmentaci (thresholding), protože 

výrazný jas mají i defekty, jako jsou škrábance a taky speciálně orientovaná austenitická zrna. V této studii 

jsme rozšířili původní U-net architekturu o předtrénovaná data založená na ResNet modelu. Také byly 

zkoušeny jiné architektury, jako je FPN, LinkNet a PSP Net. Celý data set se skládal ze 796 SEM mikrosnímků 

povrchu oceli. Z těchto dat bylo náhodně vybráno 260 mikrosnímků, kde se martenzit vyznačil manuálně. Tyto 

snímky byly náhodně rozděleny na trénovací (230 snímků) a validační (30 snímků) data. Všechny výsledky 

byly porovnány prostřednictvím IoU skóre a výsledky jsou shrnuty v tab.1.  
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Tab. 1 Srovnání různých modelů hlubokého učení 

Model Best validation Dice loss Best validation IoU score 

U-net with ResNet encoder 0.3639 0.5436 

FPN 0.8619 0.1379 

Link Net 0.3958 0.5258 

PSP Net 0.5853 0.3471 

5. ZÁVĚR 

Skupina Mikroskopie pro materiálové vědy působící na Ústavu přístrojové techniky AVČR se zabývá 

charakterizací pokročilých materiálů, jejichž strukturu je obtížné či dokonce nemožné charakterizovat 

konvenčními zobrazovacími technikami. Specializuje se především na pokročilé oceli a slitiny neželezných 

kovů. Nabízí spolupráci v oblasti metalografie, rastrovací elektronové mikroskopie a implementací umělé 

inteligence v oblasti zpracování obrazu. Dále se věnuje i korelativní mikroskopii spojující výhody světelné, 

konfokální a elektronové mikroskopie. Více informací na webových stránkách skupiny aimforsteel.com. 
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ELEKTRONOVÉHO MIKROSKOPU 
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Abstrakt 

V příspěvku je diskutována automatická kvantifikace vměstků na základě dat získaných z rastrovacího 

elektronového mikroskopu Tescan Vega3. Tato metoda byla použita v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 

pro posouzení mikročistoty oceli v procesu vývoje nových technologií mimopecního zpracování oceli. 

Příspěvek se věnuje použití automatické metody stanovení parametrů mikročistoty hliníkem uklidněných ocelí, 

vyráběných technologií EOP - LF - VD.  Úroveň mikročistoty oceli je běžně hodnocena z pohledu odolnosti 

oceli proti únavovému porušení. V této práci je pozornost zaměřena na kvantifikaci úrovně mikročistoty z 

pohledu vlivu metalurgické technologie výroby oceli na distribuci oxidických vměstků. Hlavní výhodou 

automatického postupu měření mikročistoty oceli je získání souboru dat, možnost archivace základních 

charakteristik úrovně mikročistoty i charakteristik jednotlivých vměstků a následného zpracování dat pomocí 

statistických metod. 

Klíčová slova: Čistota oceli, elektronová rastrovací mikroskopie, Gumbelovo rozdělení, analýza extrémních 

hodnot 

1. ÚVOD 

Na Elektroocelárně TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. (TŽ) byla v roce 2019 postavena pánvová pec (LF). 

Původní technologie ohřevu oceli pomocí kyslíku a hliníku nebo křemíku (chemický ohřev), byl nahrazen 

ohřevem pomocí elektrického oblouku v pánvové peci. Tato změna se projevila v chemickém složení pánvové 

strusky, ve snížení obsahu kyslíku v oceli, a také na distribuci a chemickém složení vměstků. Pro stanovení 

vhodných kritických podmínek rafinace oceli byly hledány nové možnosti vhodnějšího popisu mikročistoty 

oceli, které by detailněji popisovaly změny objemu a charakteru vměstků v ocelí v závislosti technologických 

parametrech výroby. Vývoj nových postupů pro identifikaci kritických fází výroby v technologii mimopecního 

zpracování oceli v pánvi (MPZ) na kyslíkové konvertorové ocelárně TŽ pomocí elektronového rastrovacího 

mikroskopu (SEM) metodami SEM1 a SEM4 byl detailně popsán v článku [1]. Metoda SEM1 zahrnuje analýzu 

vměstků od 1 µm a je používána především pro analýzu oceli v litém stavu. Tyto postupy byly zaměřeny 

především na chemické složení a kategorizaci vměstků. V této práci byla pozornost věnována metodě SEM4 

a využití stereologických parametrů ke kvantifikaci úrovně mikročistoty. 

1.1. Metody hodnocení mikročistoty oceli 

Mezi nejpoužívanější klasické metody pro stanovení mikročistoty oceli lze zařadit normy ASTM E45 (Metoda 

A) [2] a ISO 4967 [3], které jsou založené na švédské referenční stupnici JK (Jernkontoret). Tato metoda 

rozděluje vměstky pouze na základě jejich morfologie na čtyři typy: typ A - sulfidy, typ B - oxidy řádkové, typ 

C - oxidy tvárné (silikáty) a typ D - globulární oxidy. Norma ISO 4967 přidává další typ DS - nadrozměrné 

globulitické vměstky, jejichž průměr je větší jak 13 μm. Hodnocená plocha je minimálně o velikosti 160 mm2 

(ASTM E 45 metoda A) nebo 200 mm2 (ISO 4967). Minimální počet vzorků je 6. Vyhodnocuje se vždy nejhorší 

pole, které má velikost 0,50 mm2. Odlišnou metodiku používá německá norma DIN 50602 (metoda K) [4], která 

posuzuje všechny vměstky ve vyhodnocovacím poli s minimální plochou 100 mm2. Výsledkem je vměstkové 

číslo, představující plochu vměstků vztaženou na plochu 1000 mm2. Všechny metody využívají etalony pro 

přiřazení indexu (vměstkového čísla) podle množství a plochy/velikosti vměstků a nezohledňují chemické 
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složení.  Normy obsahují i jiné postupy stanovení mikročistoty. Norma DIN 50602 byla nahrazena normou 

EN 10247. V této práci jsou použity hodnocení dle ISO 4967 a DIN 50602 metoda K1. 

Další metodiky hodnocení jsou uvedeny v normách DIN 50602 metoda M a ASTM E2283 (EVA - Extreme 

Value Analysis) [5-6]. Tyto metody hodnotí pouze největší vměstky. Již delší dobu se rozvíjí nové postupy 

stanovení mikročistoty oceli založené na automatické analýze obrazu, využívající světelných optických 

mikroskopů (LOM - Light Optical Microscopy) nebo skenovací rastrové mikroskopie (SEM - Scanning Electron 

Microscope). Norma ASTM E1122 využívá analýzu obrazu a světelnou mikroskopii k vytvoření automatického 

hodnocení E45. Normy ASTM E1245 - 03 [7] a ASTM E2142 definují postupy analýzy mikročistoty oceli 

pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Normy definují nové stereologické parametry 

mikročistoty oceli. Výstupem je především počet sulfidických a oxidických vměstků a jejich plocha. Dále se 

stanoví počet vměstků na jednotku plochy a střední vzdálenost mezi vměstky. 

1.2. Teoretické předpoklady kvantifikace nekovových vměstků 

Základy plošné analýzy obrazu, jejímž cílem je vytvoření představy o prostorových (3D) objektech pomocí 

plošné (2D) projekce, popsal francouzský geolog Delesse [8]. Již v roce 1848 odvodil, že plošný podíl složky 

k ploše metalografické roviny �� je nestranným odhadem objemovému podílu �� příslušné fáze rov. (1). 

�� = �� (1) 

Chyba odhadu je závislá na počtu fází (vměstků), a proto pro čistou ocel je vhodné zvýšit měřenou plochu 

vzorku. Základním parametrem definující rozměr částice je tzv. Feretův průměr, který lze charakterizovat, jako 

průměr stanovený pomocí posuvného měřítka. Pro minimální ���	
 a maximální Feretův průměr ����� platí, že 

uzavírají částici do obdélníkové plochy a tato plocha je minimální. Pro mikroskopickou analýzu jsou Feretovy 

průměry měřeny rovnoběžně s osami x a y. Podmínka minimální plochy bude dosažena, pokud budou vměstky 

protaženy rovnoběžně s osou x, případně y. Další mírou je maximální projekční délka částice ����. Velikost 

částice lze vyjádřit rov. (2), jako plošně ekvivalentní průměr velikosti částice ��, který je ekvivalentem průměru 

kruhu, jehož plocha je rovna ploše částice ��: 

�� = �4���  (2) 

Norma ASTM E2283 [5] popisuje postup výpočtu hodnoty ��� pomocí statistiky extrémních hodnot. Postup 

výpočtu vychází z práce [6] pro odhad odmocniny plochy vměstku √����. Základem výpočtu je odhad 

parametrů Gumbelova rozdělení, rov. (3). Distribuční funkce Gumbelova rozdělení: 

�(�) = exp  − exp  − � − "# $  $ , � ∈ ℝ    (3) 

Kde: "  je parametr polohy 

 #  - parametr měřítka 

Odhady parametrů se získají metodou maximální věrohodnosti (Maximum Likelihood Method). V programu 

EXCEL lze pro nalezení maxima numerickou metodou použít funkci SOLVER. Maximalizační funkce je dána 
rov. (4): 

 = ) ln (,(�	 , ", #) =  ) ln  1#$

	./

−  �	 − "# $ − exp  �	 − "# $

	./

 (4) 
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Pomocí odhadů parametrů  "01 a #01 je vypočtena hodnota 2 (2 =  ��� [5] nebo 2 = √���� [6]), podle 

rov. (5): 

2���  = −#01(ln(− ln(3))) + "01 (5) 

kde P = 0,999, tj. že 99,9 % vměstků velikosti y bude menších nebo rovno hodnotě 2���. Odvození hodnoty 

P je upřesněno v [5, 6]. 

2. NÁVRH EXPERIMENTU 

Podstatou experimentu bylo ověřit použití navržených výpočtů kvantitativních parametrů mikročistoty z dat 

získaných metodou SEM4. Touto metodou jsou vyhodnocovány nekovové vměstky od velikosti DP = 4 µm. 

Výhodou této metody je možnost analýzy větší plochy vzorku. Porovnání analyzovaných ploch metody SEM1 

a SEM4 je uvedeno v tab. 1. Metoda SEM4 používá variabilní počty polí, proto je uvedeno pouze nastavení 

s vyhodnocovací plochou vzorku nad 200 mm2. Počet vzorků je zvolen podle běžné praxe a odpovídá počtu 

pozic v SEM mikroskopu Tescan Vega3. Volbu počtu polí je závislá na ploše vzorku. Větším počtem vzorků 

lze zvýšit celkovou analyzovanou plochu. Metoda SEM4 zahrnuje pouze nastavení zvětšení mikroskopu a tím 

i velikost základní měřené plochy pole, jehož velikost je 3,7×2,89 mm. Volbou počtu polí je zvolena celková 

plocha jednoho vzorku. Zároveň je nastaven filtr velikosti částic. Následnou analýzou vzorků je získán soubor 

dat, který obsahuje stereologické informace a chemické složení částic. 

Tab. 1 Porovnání hodnotících ploch metod SEM1 a SEM4 podle počtu polí pro shodný počet vzorků 

Norma Zvětšení 

 Plocha 
vzorku 

A0 

(mm2) 

Šířka pole 
(mm) 

Výška 
pole 
(mm) 

Plocha 
pole 
AF 

(mm2) 

Počet 
polí 
nF 

(-) 

Počet 
vzorků 

nS 

(-) 

Celková 
plocha 

AT 

(mm2) 

Velikost 
Vměstků 

DP 
(µm) 

SEM1 840 5,66 0,322 0,251 0,08 70 6 34 1 - 100 

SEM4 (7×7) 73 524 3,7 2,89 10,69 49 6 3144 4 - 100 

SEM4 (4×6) 73 257 3,7 2,89 10,69 24 6 1540 4 - 100 

SEM4 (5×4) 73 214 3,7 2,89 10,69 20 6 1283 4 - 100 

Pro vyhodnocení mikročistoty oceli pomocí metody SEM4 byl připraven experiment, kdy byly odebrány tři 

vzorky kruhového sochoru ložiskové oceli: A - od hlavy ingotu, B - ze střední části ingotu a C - od paty ingotu. 

Z každého disku o tloušťce 2 cm bylo dále vyřezáno 8 vzorků o velikosti plochy 2 × 2 cm. Na dvanácti vzorcích 

byla provedena zkouška mikročistoty dle ISO 4967 a DIN 50602 K1. Dalších dvanáct vzorků bylo analyzováno 

pomocí SEM mikroskopu Tescan Vega3 při zvětšení 73 a urychlovacím napětí 15 kV. Pro skenování bylo 

použito nastavení 4×6 polí s plochou jednoho vzorku A0 = 257 mm2. Celková plocha AT = nS×nF×A0 = 3080 

mm2. Fotografie vzorků před broušením a leštěním a rozdělení plochy vzorku na 4×6 polí je na obr. 1.  

2.1. Použité metody 

Z mikroskopu Tescan Vega3 byly získány data, zahrnující stereologický popis každého vměstku a jeho 

chemické složení. Parametry mikročistoty byly hledány za předpokladu, že objem oxidických vměstků v oceli 

je funkčně závislý na obsahu kyslíku v oceli. Protože objemové množství částic lze vyjádřit objemovým 

zlomkem, kterému odpovídá plošný zlomek částic, byla za výchozí hodnotu zvolena plocha vměstku, 

respektive plošně ekvivalentní průměr. Předmětem klasifikace nejsou shluky vměstků, ale především 

globulitické nadrozměrné vměstky a jejich distribuce. Hodnocení je provedeno na dvou úrovních. Prvním je 

vytvoření vhodného grafické vyhodnocení distribuce vměstků. Druhým jsou stereologické parametry, které 

jsou vhodnější pro statistickou analýzu dat. 
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(a) (b) 

Obr. 1 Ukázka vzorků - 1a a rozdělení plochy vzorku do polí pro SEM4 (4×6) - 1b 

Pro kvantifikaci vměstků byly použity postupy popsané v normách ASTM E2283 [5] a ASTM E1245 - 3 [7]. Pro 

odhad distribuce a maximální velikosti vměstků byl použit postup odhadu maximální velikosti vměstku uvedený 

v [5, 6] podle rov. (3, 4 a 5). Automatické hodnocení neodpovídá všem požadavkům normy ASTM E2283, 

proto je dále značeno jako SEM4 - EVA. Základní rozdíly od normy: 

1) Délka vměstku je vypočtena jako plošně ekvivalentní průměr vměstku podle rov. (2). 

2) Dle normy se použije 6 vzorků u kterých se vyhodnotí největší vměstek. Po vyhodnocení se vzorky 

opětovně přebrousí a vyhodnotí. Celkem je vyhodnoceno 24 ploch. Navržený postup automatického 

hodnocení využívá rozdělení hodnotící plochy na jednotlivá pole. Pro jedno hodnocení se použije 

shodné pole každého vzorku a vyhodnotí se maximální vměstek. Postup se dá interpretovat také tak, 

že každý vzorek je rozdělen na n polí. Vyhodnotí se maximální vměstek z pole č.1 každého vzorku a 

zapíše se maximální velikost vměstku ze všech polí č.1. Poté se postup opakuje pro pole 2, 3, …, n. 

Hodnocená plocha má velikost S0 = nS×AF, celková plocha je rovna ST = nS×nF×AF. 

Grafické vyhodnocení distribuce vměstků pomocí sloupcového grafu (histogramu) je založeno na extrémním 

rozdělení vměstků. Pro zařazení vměstků do tříd bylo použito rozdělení dvakrát logaritmované řady celých 

čísel od 3 do 100 na 9 kategorií. Zpětným výpočtem, byla získána řada: (3), 4, 5, 7, 9, 13, 20, 31, 54, 100. Pro 

metodu SEM4 je využito osm kategorií. Hodnota 13 µm je shodná s limitem pro nadlimitní globulitické vměstky 

podle norem ASTM E45 a ISO 4967 a dělí číselnou řadu v polovině.  

Ze stereologických parametrů byly použity: 

5� - hustota vměstků, počet vměstků na jednotku plochy (cm-2). 

6  - průměrná nejdelší projekční velikost ����  (µm). 

7 - směrodatná odchylka ���� (µm) 

��� - maximální hodnota ���� (µm).   

�� - plošný zlomek vyjadřující podíl celkové plochy vměstků  ∑ �� k analyzované ploše vzorku �9 (ppm). 

�̅  - průměrná plocha vměstku (µm2). 

�7 - směrodatná odchylka měřených ploch vměstků (µm2). 

;1 - plošný zlomek oxidických vměstků nad 200 µm2 vztažený na plochu 1000 mm2, jako alternativa   

    k metodě DIN 50602 K1. 

Normy ASTM E1245 - 03 a ASTM E2242 předpokládají vyhodnocení vzorků ve směru tváření. Metoda SEM4 

je zaměřena především na plochu vměstků, a proto směr tvářní zanedbává. Obdobně i vyhodnocení SEM4 
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K1 je alternativou k hodnocení globulitických vměstků a nelze použít jako náhradu za normu DIN 50602 K1. 

Hodnocení bylo zařazeno pouze pro porovnání výpočtů. 

3. DISKUSE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Hustota vměstků vztažena na jeden cm2 je rozdělena do kategorií podle plošně ekvivalentního průměru a je 

zobrazena pomocí sloupcového grafu na obr. 2. Vyhodnocení stereologických parametrů podle místa odběru 

vzorků je v tab. 2. Celková hustota vměstků odpovídá průměrné hodnotě hustoty vměstků jednotlivých vzorků. 

Pro každou kategorii je zobrazen také 95% konfidenční interval, který vypovídá o variabilitě mezi jednotlivými 

vzorky.  

 
Obr. 2 SEM4 - sloupcový graf rozdělení hustoty oxidických vměstků a 95% konfidenční intervaly hustoty 

vměstků 

Předpokládány byly větší rozdíly mezi místy odběru vzorků z vývalku. Variabilita mezi vzorky není podle 

rozsahu 95 % konfidenčního intervalu hustoty vměstků na obr. 2 velká. Vztah mezi celkovou plochou vměstků 

a plošnou hustotou 5� závisí na velikosti vměstků. Grafické porovnání plošné hustoty pomocí sloupcového 

grafu je proto vhodnější. Mikročistota stanovena běžnou metodou podle normy DIN 50602 pro oxidy je 

K1 = 3,9. Vypočtená hodnota SEM4 - K1 = 4,58. Hodnoty jsou řádově blízké. Pro porovnání přesnosti výpočtu 

je nutné provést rozsáhlejší experimentální měření. 

Tab. 2 SEM4 - parametry mikročistoty podle místa odběru vzorku a obsahy kyslíku ve výrobku 

Vzorek 
 NA 

(cm-2) 
L̅ 

(µm) 
Ls 

(µm) 
Lmax 

(µm) 
AA 

(ppm) 
A̅ 

(µm2) 
As 

(µm2) 
Ovýrobek 

(ppm) 

Hlava  60,4 8,3 4,2 52,9 25,5 42,2 69,3 9 ± 1,35 

Střed  53,4 8,5 4,2 40,1 23,6 44,2 61,5 12 ± 0,72 

Pata  61,2 8,7 5,4 57,1 29,3 47,9 85,8 11 ± 0,72 
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Výsledky odhadu maximální velikosti vměstku jsou uvedeny na obr. 3. Vypočtená hodnota ����� = 97 μm. 

Největší projekční délka vměstku v celkové ploše 3080 mm2 je ���= 57,1 µm. Použití plošného obsahu 

vměstků a plošně ekvivalentního průměru zjednodušuje postup automatického měření, protože nezávisí na 

směru tváření.  

 

Obr. 3 Grafická interpretace analýzy extrémních hodnot (SEM4 - EVA) 

Pro porovnání jsou v tab. 3 uvedeny hodnoty mikročistoty podle normy ISO 4967. Tyto hodnoty jsou spíše 

kvalitativní než kvantitativní. Indexové čísla závisí na nejhorším poli a nevyjadřují objemové množství vměstků 

ve vzorku oceli.  

Tab. 3 Metalografické „vizuální“ vyhodnocení mikročistoty podle normy ISO 4967 

Vzorek 
A B C D 

DS 
Jemný Hrubý Jemný Hrubý Jemný Hrubý Jemný Hrubý 

H - 1  1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 

H - 2 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

H - 3 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 

H - 4 1,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 

S - 1  1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

S - 2 1,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

S - 3 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,5 

S - 4 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 

P - 1 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

P - 2 1,0 0,5 1,0 1,5 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 

P - 3 1,0 0,5 1,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 

P - 4 0,5 0,5 2,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 

Průměry 1,1 0,7 0,7 0,3 0,0 0,0 1,0 0,8 1,1 
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4. ZÁVĚR 

Předmětem experimentu bylo ověřit použití kvantifikace mikročistoty oceli, především z pohledu 

nadrozměrných oxidických vměstků s využitím rastrovacího elektronového mikroskopu Tescan Vega3. 

Testování bylo provedeno na dvanácti vzorcích ze tří částí kruhového sochoru, zahrnující hlavovou, patní 

a středovou část ingotu. Pro zvolenou metodu nastavení mikroskopu označované jako metoda SEM4 byly 

navrženy stereologické parametry, používané v normách stanovení mikročistoty pomocí automatické analýzy 

obrazu. Dále byl navržen graf pro vykreslení hustoty vměstků s rozdělením měřených hodnot do kategorií, 

vycházející z extrémního rozdělení hodnot. Pro statistické vyhodnocení maximální velikosti vměstku byl použit 

upravený postup měření, kde hodnocená plocha jednoho měření je složena z více polí. Z provedeného 

experimentu lze vyvodit tyto závěry: 

1) Klasické metody ASTM E45 Metoda A nebo ISO 4967 poskytují spíše kvalitativní hodnocení než 

kvantitativní. Pro posouzení kritických fází technologie MPZ mohou být vhodnější kvantitativní 

parametry mikročistoty získané metodou SEM4. Tento předpoklad vyžaduje provedení dalších 

experimentů pro větší počet taveb rozdílné technologie. 

2) Znázorněný graf vhodně vykresluje hustotu vměstků. Podle rozsahu 95% intervalu spolehlivosti hustoty 

vměstků v jednotlivých kategoriích lze také posoudit rozptyl hodnot mezi jednotlivými vzorky. 

3) Maximální velikost vměstku stanovena metodou SEM4 - EVA je 97 µm. Navržený postup vyhodnocení 

maximální velikosti vměstku pomocí plochy vměstku metodou EVA nevykazuje vybočující hodnoty. Tato 

metoda může být použita pro vyhodnocení kritických fází technologie MPZ na velikost vměsků. Postup 

snižuje pracnost vyhodnocení mikročistoty oceli metodou ASTM E2283, protože k výpočtu používá data 

z analýzy SEM4 a je založen na menším počtu metalografických ploch. 
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NÁVŠTĚVA ZÁVODU TDIT XINLE CITY, HEBEI PROVINCE A PEKINGSKÉ UNIVERZITY 
UNIVERZITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING, V ČÍNĚ 

Milan RACLAVSKÝ, Tomáš SABOVČÍK 

ECOFER s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec, Česká republika 

SMOLO a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, Česká republika 

Abstrakt  

Článek popisuje výsledky služební cesty do Číny, kterou zorganizovala firma SMOLO a.s., a která se 

uskutečnila v dubnu v roce 2019 s cílem navštívit pekingskou univerzitu (Univerzity of Science and Technology 

Beijing) a prohlédnout si závod se zařízením pro zpracování odprašků z aglomerace TDIT XinLe City, Hebei 

Province. 

Během návštěvy na Univerzitě se autoři článku seznámili s hlavními aktivitami univerzitního pracoviště State 

Key Laboratory of Advanced Metallurgy, USTB, mezi které patří i využití CO2 a odpadního tepla.  

Navštívený závod je jednou ze tří poboček této společnosti. Celková kapacita továren je 700 tis. tun odpadu 

z hutního průmyslu za rok. Námi navštívená továrna měla kapacitu 240 tis. tun/rok.  

Uvedená kapacita přesahuje zdroje podobně využitelných hutních odpadů v ČR. 

Článek celkově popisuje strukturu závodu, jeho hlavní produkty, šíři záběru a hlavní parametry závodu. 

V závěru článku je pak popsána situace se zpracováním obdobných odpadů v České republice. 

Klíčová slova: SMOLO. ECOFER, Čína, odpady, hutní průmysl, odprašky, vysoká pec, NaCl, KCl,  

                         aglomerace 

1. ÚVOD 

V České republice je rozšířen obraz Číny jako země, která příliš nedbá na ekologii. Opak je však pravdou. Je 

to země, která se snaží maximálně využít všechny druhotné surovinové zdroje.  

O tom jsme se přesvědčili při naší návštěvě v závodě na zpracování odpadu společnosti TDIT XinLe City, 

Hebei Province. Závod, který jsme navštívili, je jednou ze tří továren této společnosti. Celková kapacita továren 

je zpracování 700 tis. tun/rok odpadu z hutního průmyslu, navštívený závod měl kapacitu 240 tis. tun/rok. 

Uvedená kapacita výrazně přesahuje množství vzniklých odpadů v porovnání s českým hutním průmyslem. 

2. Návštěva závodu TDIT XinLe City 

Závod TDIT XinLe City kombinuje pyrometalurgické a hydrometalurgické pochody tak, aby optimalizoval 

celkové využití všech materiálů. Byl postaven v roce 2016. 
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Hlavními produkty jsou: 

 Recyklované železo 

 Fe korekce pro cementářství 

 Barevné kovy 

 Hnojiva 

 Barviva 

 Přídavky do krmiv 

 Materiály pro elektrotechnický průmysl 

Továrna je velmi dobře odprášena a splňuje podle informací ředitele firmy s velkou rezervou limit 10 g 

prachu/m3. Celkový limit SO2 je prý hluboce pod 100 ppm. 

Hlavním komerčním produktem navštívené továrny je oxid zinku. Srdcem závodu je rotační pec pro zpracování 

odprašků z vysoké pece. Rotační pec je koncipována pro kapacitu 100 tis. tun za rok a má průměr 3,5 m a 
délku 48 m.  

Za rotační pecí je chladník a celkově slouží rotační pec jako zdroj tepla pro zbytek procesu. Rotační pec včetně 

chladníku a tepelných výměníků nepřesahuje rozměrově 100 m. 

Odprašky z vysoké pece se zde míchají s přídavkem uhlíku a vznikající přímo redukované železo je tříděno 

na magnetické separační lince na podíly s obsahem vyšším než 50 % železa, které se vracejí do prvovýroby 

železa a ze zbytků se středním obsahem železa do 30% (strusková fáze), které jsou směřovány do výroby 

cementu jako Fe korekce. Vyrobený zinkový koncentrát je odsolen a zasolený výluh postupuje na linku pro 

výrobu KCl, která byla hlavním předmětem našeho zájmu. Ve vodě nerozpustné látky se zpracovávají 

hydrometalurgicky.  

Druhým hlavním vstupem do továrny jsou odprašky z elektrostatických filtrů aglomeračního procesu. Tyto 

odprašky byly zpracovávány loužením ve vodě za normální teploty, následně dvoustupňovým srážením a 

frakční krystalizací. Zinek zůstává ve zbytku, tj. v koláči. Zinek představuje problém při interní recyklaci zbytku 

v integrovaném závodě. 

 

Spotřeba tepla pro zpracování 13-ti procentního roztoku KCl odpovídá 1,9 tunám páry na 1 tunu KCl. Pára 

měla podle sdělení teplotu 160°C.  

Rozpouštěcí nádrže byly koncipovány jako válcové nádoby s průměrem 7- 8 m a výškou cca 10 m. Objem 

rozpouštěcích nádob byl podle sdělení 400 m3 na jednu nádobu. V novějším závodě je prý válcová 
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rozpouštěcí nádoba nahrazena dlouhým reaktorem s obdélníkovým průřezem. Dvě ze tří rozpouštěcích nádob 

používají na rozpouštění čistého odprašku z aglomerace a třetí používají pro opětovné rozdružení a 

rozpouštění již jednou vylisovaného odprašku. 

 

Po rozpouštění zůstává ve zbytku asi 1,5 % rozpustných látek.  

Krystalizátor včetně sedimentační části pro krystaly je vysoký asi 25 m.  

Venkovní část linky nám průvodci ukazovali prakticky bez omezení, do vnitřních prostor nás však nechtěli 

vpustit. 

Výstupem z frakční krystalizace byly dva proudy soli, hlavní proud KCl a vedlejší proud NaCl. Krystaly NaCl 

byly poměrně velké, cca 0,5 mm a měly krásný pravidelný tvar. Krystaly KCl byly asi o polovinu menší a neměly 

tak dokonalý tvar. Množství KCl produkované v tomto závodě bylo přes 4 tis. tun za rok a množství 

produkovaného NaCl bylo ještě vyšší. Na plnící lince pracovali na každé výsypce 2 zaměstnanci. 

Celkový počet zaměstnanců továrny byl podle sdělení ředitele kolem jednoho sta. Lidé pracovali ve čtyř 

směnném provozu a na jedné směně bylo zaměstnáno 10 pracovníků na dělnických pozicích. 

Hydrometalurgickou linku nám průvodci neukázali. 

Půdorys továrny je cca 300 x 180 m. Půdorys pro zpracování odprašků z aglomerace byl přibližně 30 x 40 m.  

Závod rovněž obsahuje komplexní chemickou výrobu pro zajištění stopových prvků pro výživu rostlin a zvířat. 

Mezi tyto materiály patří: 

 Síran zinečnatý 

 Uhličitan zinečnatý 

 Síran manganičitý 

 Síran železnatý 

 Síran měďnatý 

 Jodistan vápenatý 

 Seleničitan sodný 

 Chlorid kobaltnatý 

Jsou zde rovněž produkovány exotické prvky, zejména indium, kterého je produkováno přes 20 tun za rok, 

což při současných cenách na burze představuje částku kolem 60 mil. Kč ročně. Celkem ve třech závodech 

60 t/rok, což představuje 5 až 10 % světové produkce. Dále produkují stříbro a zlato.  

Prvky jako indium, jsou velmi žádoucí v polovodičové technice a bez nich nepůjde vyrábět vícevrstvé 

fotovoltaické panely a termoelektrické články. Závody TDIT vyrábějí celkem 30 % světové produkce. 
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.  

Letecký pohled na továrnu: https://www.google.com/maps/@38.3218822,114.7633407,112m/data=!3m1!1e3 

Odkazy k fotografii: 

1) ředitelství 

2) rotační pec 

3) chladník 

4) využití tepla 

5) sklad odprašků z vysokých pecí 

6) rozpouštěcí nádrže 

7) frakční krystalizátor KCl 

8) krystalizátor NaCl 

9) pravděpodobně závod pro hydrometalurgické výroby 

10) teplárna Další provozy 

O dalších provozech zpracovávajících dalších 100 až 120 kt/rok nám nic neřekli. 

3. NÁVŠTĚVA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING 

Během návštěvy na Univerzitě nás seznámili s hlavními aktivitami univerzitního pracoviště State Key 

Laboratory of Advanced Metallurgy, USTB, mezi kterými je rovněž využití CO2 a odpadního tepla. Univerzita 

je vybavena všemi typy analytických přístrojů a zejména nás zaujaly fyzikální modely všech významných 

metalurgických agregátů od Corexu přes vysokou pec, konvertor, pánve, mezipánve, krystalizátory po  

válcovnu. Kromě těchto obvyklých metalurgických agregátů jsme viděli pokusná zařízení hydrometalurgická, 

včetně modelu navštíveného závodu a dále pracoviště ultragravitace.  
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Hlavní pozornost však byla věnována aktivitám profesora Guo.  

Během tohoto setkání jsme rovněž diskutovali naše představy o možném technickém řešení a o možnostech 

materiálových vstupů do připravované výrobní linky v ČR. Profesor Guo doporučil, aby byla krystalizační linka 

koncipována jako kontinuální, neboť to podstatným způsobem usnadní řízení celého procesu. Nádoby na 

přípravu vstupní směsi odprašků a vody jsou dimenzovány s velkou rezervou a umožňují homogenizaci 

vstupních surovin do procesu krystalizace. Diskutovali jsme o možnostech využití odprašků z látkových filtrů 

a zde si nejsme jisti, zda se v Číně odprašky z látkových filtrů zpracovávají. Přes opětovné dotazy a kreslení 

schémat jsme se jasné odpovědi z jejich strany nedočkali. Profesor Guo nás upozornil na některá úskalí 

zařízení, jako je výtok směsi roztoku a odprašku z míchací nádrže, kde dochází k častému ucpání a toto místo 

je rovněž silně zatíženo komplexním chemicko-mechanickým namáháním.  

Pro zpracování odprašků z prvních sekcí doporučil profesor Guo odstraňování hrubého prachu mimo čerpací 

a filtrační proces.  

Složení konstrukčního materiálu v jednotlivých částech zařízení nám nebylo sděleno.  

Byly zde rovněž diskutovány otázky srážení dvojmocného kationtu vápníku a těžkých kovů pomocí uhličitanu 

sodného, jehož cena je v Číně kolem 300 USD/t a hydroxidu sodného, jehož cena je 500 USD/t a pomocí 

sulfidu sodného. 

Profesor Guo doporučuje jako doplněk využívat plyny CO2 pro srážení a doporučuje oddělovat srážení 

sulfidem od srážení uhličitanem. Hydroxid pro úpravu pH a možné zvýšení využití CO2 v Číně nevyužívají. 

Nicméně náš návrh se jim zdál velmi zajímavý. 

Dále jsme diskutovali otázky růstu krystalů a bylo nám řečeno, že střední rychlosti růstu odpovídají asi 0,1 

mikrometrů/sekundu.  

V jednom ze závodů je situace s frakční krystalizací poměrně jednoduchá, neboť poměr vstupního draslíku 

k sodíku je 7:1. V tomto případě čtyřstupňový krystalizátor produkuje v prvním stupni nejvyšší jakost a 

v posledním stupni nejnižší jakost. V každém případě je však obsah KCl uváděný jako K2O vyšší než 55 %. 

Cílem společnosti TDIT je při zpracování všech odprašků z aglomerace dosáhnout 30 %-ního podílu draslíku 

z recyklace hutních odpadů na celkové spotřebě draslíku v zemědělství.  

4. JAKÁ JE SITUACE V ČR 

V roce 2001 byl vydán zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Tento zákon velmi přísně zpoplatňuje 

skládkování nebezpečných odpadů, to však neplatí při využívání odpadů jako technického zabezpečení 
skládky. Kdyby se Příloha č. 6 realizovala, byla by situace s odpady z hutního průmyslu podobná situaci 

v Číně. Bohužel v Zákoně jsou legislativní nedostatky, které umožnily vyhnout se těmto poplatkům. 

Tab. 1 Příloha č. 6 Zákona o odpadech: Sazba základního poplatku za ukládání odpadů Kč/t 

 Kalendářní rok 

Kategorie odpadu 2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a následující léta 

Nebezpečný 1100 1200 1400 1700 

Komunální a ostatní 200 300 400 500 

Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t 

Nebezpečný 2000 2500 3300 4500 

V roce 2002 se bohužel nepodařilo vytvořit český ocelárenský podnik, což znemožnilo nutnou konsolidaci 

v oboru. Jednotlivé závody se nebyly schopny mezi sebou dohodnout na společném postupu. Výzkumně 

vývojové aktivity postoupily poměrně daleko. 
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V roce 2002 bylo postaveno pilotní zařízení procesu TROP (tavně redukčně oxidační proces). Obdobný proces 

vyústil v Německu v proces OxiCup firmy Küttner. 

V roce 2005 byla vypracována a patentována pod číslem 690 technologie zpracování odprašků a kalů z hutní 

výroby v rotační peci. 

V roce 2008 a 2009 firma ECOFER s.r.o. pro TŽ realizovala pokusy s patentovanou technologií v rotační peci. 

Pokusy měly prověřit možnosti zpracování kalů z konvertoru a z vysokých pecí.  

Výsledky projektu byly definovány takto:  

Experimenty z hlediska metalurgického opakovaně potvrdily: 

 spolehlivě dosažitelný stupeň odzinkování a odstranění olova,  

 vysoký stupeň metalizace 80-100% a rafinační zbytek, který dále obsahuje další cenné složky jako je 

CaO (10-15 %) a C (5-10%),  

 že odprašky jsou velmi bohaté na zinek a olovo.  

Experimenty z hlediska energetického dále potvrdily: 

 velmi dobré využití energie, které bude na specializovaném kontinuálním zařízení jednoznačně ještě 
lepší, (minimálně o 25 %), 

 skvělé využití uhlíku pro redukci železa a oxidů zinku a olova i při nižším obsahu koksu v použité 

receptuře. 

Tab. 2 Srovnání základních dosažených výsledků průmyslových pokusů v roce 2008 a 2009 pro KK =  

           konvertorové kaly, VP = vysokopecní kaly a v roce 2009 byly zpracovávány směsi kalů 

 KK2008 VP2008 2009 

Metalizace (%) 64,4 54,7 91 

DeZn(%) 89,3 76,6 97,7 

DePb (%) 93,5 85,2 95,9 

Přes vysoký stupeň odstranění zinku byly získané konečné obsahy pro aplikaci ve vysoké peci příliš vysoké, 

limit je 0,0120 %. 

Konečné obsahy zinku jsou uvedeny na následujícím obrázku. 

 

Obr. 1 Výsledné obsahy zinku v experimentech na průmyslové rotační peci v Písečné 2009 

V případě využití loužence budou obsahy zinku kolem 0,15 %, což je výrazně vyšší než obsahy zinku 

v produktech rotační pece (0,025 %). Problémy vzniklé na straně vysokých pecí budou tedy z hlediska 
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koncentrací přinejmenším srovnatelné. Na naší straně stojí menší množství odprašků z aglomerace, které 

bychom chtěli nově recyklovat a kterých je cca 4000 t. 

Je tedy potřeba nalézt řešení, které TŽ přesvědčí, že zvýšení obsahu zinku z důvodu odprašků nehraje nebo 

nebude hrát podstatnou roli.  

Firma ECOFER s.r.o. se rovněž snažila v roce 2013 postavit zařízení pro odsolení odprašků z látkových filtrů, 

elektrostatických odlučovačů z aglomerace. Pilotní verze frakčních krystalizátorů je uvedena na obr. 2. 

         

Obr. 2 Atmosférické frakční krystalizátory  

Provedené pokusy prokázaly, že lze prakticky spolehlivě odstranit zinek a olovo a vyrobit sůl bez těchto prvků. 

Během frakční krystalizace byl oddělen KCl od NaCl. Koncentrace KCl byla 97 %. 

ZÁVĚR 

Článek popisuje strukturu a výrobní produkty závodu na komplexní zpracování hutních odpadů v TDIT XinLe 

City, Hebei Province, China. 

Dále jsou v článku zmíněny vybrané aktivity posledních zhruba 20 let v oblasti zpracování odpadů, které však 

bohužel neskončily obdobným investičním celkem jako ČLR. 
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VYUŽITÍ METODY Celox SLAC® PRO ŘÍZENÍ DESOXIDACE PŘI VÝROBĚ VYSOKO 
LEGOVANÝCH CHROMOVÝCH OCELÍ VE ŽĎAS, a.s. 

1Pavel FILA, 2Jan KRUPA, 1Martin BALCAR 

1ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česká republika, pavel.fila@zdas.cz 

2Heraeus Electro-Nite International N.V., Office Seekirchen, Gewerbestrasse 13, A-5201 Seekirchen, 

Austria, jan.krupa@heraeus.com 

Abstrakt 

Systém a princip měření Celox SLAC®. Praktické výsledky z ověření měřící metody v podmínkách moderních 

hutních podniků. První výsledky měření s využitím metody Celox SLAC® při výrobě chromových ocelí v 

Ocelárně divize Metalurgie ŽĎAS, a.s. Posouzení záměru možné širší aplikace metody Celox SLAC® pro 

řízení desoxidace taveniny po zpracování na zařízení VD/VOD.  

Klíčová slova: Klíčová slova: Celox SLAC®, aktivita kyslíku, desoxidace, VD/VOD 

1. PRINCIP A APLIKACE MEŘENÍ AKTIVITY KYSLÍKU VE STRUSCE METODOU CELOX SLAC® 

Měření aktivity kyslíku ve strusce se 

provádí při využití elektrochemického 

článku dle obr. 1. 

Jako elektrolyt se používá hořčíkem 

stabilizovaný zirkoniový článek. Při 

vysokých teplotách umožňuje tento 

pevný elektrolyt přenos iontů mezi 

struskou a referenčním materiálem 

v článku. 

Z generovaného elektromotorického 

napětí (EMF) a známého parciálního 

tlaku kyslíku referenčního materiálu 

Cr/Cr2O3, lze vypočítat parciální tlak 

kyslíku ve strusce pomocí Nernstova 

zákona: 

< = RTnF ln @AB CDEF@AB GHI.
 

kde 
E  - elektromotorická síla působící na elektrochemický článek (mV) 

R  - molární plynová konstanta (J·mol−1·K−1) 
T  - termodynamická teplota (K) 
n  - počet elektronů zapojených do elektrochemické reakce na mol O2 

F  - Faradayova konstanta (C·mol−1) @AB CDEF , @AB GHI. - parciální tlak kyslíku ve strusce a referenčním materiálu (Cr/Cr2O3) 

Obr. 1 Celox SLAC® schéma principu měření 
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Dle Nernstovy rovnice je signál senzoru E (mV) v přímém vztahu s parciálním tlakem kyslíku ve strusce. 

Závislost mezi hodnotou napětí na článku a obsahem oxidu železnatého v ocelářské strusce uvádí obr. 2. 

Na základě uvedené závislosti E (mV) na 

obsahu oxidu železnatého v ocelářské 

strusce bylo vyvinuto a ověřeno zařízení 

Celox SLAC®.  

Průmyslově aplikovatelný přístroj 

zahrnuje vyhodnocovací zařízení 

iM2 Sensor Lab, ponorné kopí 

s kompenzačním vedením a speciální 

měřící sondy Celox SLAC®. Standardní 

měření probíhá dle následujícího 

postupu:  

Přístroj iM2 Sensor Lab je zapnut a 

připojen k hardwaru. Zařízení 

automaticky detekuje přítomnost sondy 
Celox SLAC®. Sonda Celox SLAC® je 

ponořena přes strusku do taveniny, jak je 

schematicky znázorněno na obr. 3.  

Při průchodu struskou do oceli se zirkoniový elektrolyt pokryje 

malým množstvím strusky, které je určeno pro vyhodnocení 

E (mV) a následné stanovení obsahu oxidu železnatého 

ve strusce. 

Pro dosažení dobrých výsledků měření a zamezení poškození 

elektrolytu, je potřeba sondu ponořit pouze přes tekutou 

strusku. Těsně před měřením se snižuje nebo úplně zastavuje 

dmýchání inertního plynu do oceli. Měření sondou Celox 

SLAC® se provádí přednostně před měřením teploty, aktivity 

kyslíku nebo odběrem vzorku vzorkovačem. Po vyhodnocení 
měření a stanovení hodnoty E (mV) je na základě rovnice 

empiricky odvozené funkční závislosti elektromotorického 

napětí na koncentraci oxidu železnatého v ocelářské strusce 

vypočtena hodnota FeO (hm.%) ve strusce. 

Výsledná naměřená hodnota může být využita jako parametr 

pro efektivní řízení tavby z pohledu desoxidace strusky a 

oceli. Procesy, které vyžadují rychlé zásahy do technologie na 

základě znalosti úrovně desoxidace strusky a tekutého kovu, 

mohou bez laboratorní analýzy chemického složení oceli a 

strusky, odběrů vzorků pro stanovení koncentrace kyslíku 

v oceli a čekání na výsledky laboratorních a měření, realizovat 

kroky pro rychlou a účinnou desoxidaci taveniny. Především 

hutní výroba oceli navazující na zařízení pro plynulé odlévání 

kovu vyžaduje operativní řízení tavby. Současně však 

zařízení nabízí příležitost optimalizace procesu desoxidace taveniny při výrobě vysokolegovaných 

chrómových ocelí, které využívají procesy typu AOD a VOD 

Praktické ověření metody Celox SLAC® a analýzy získaných prvních výsledků při použití ve výrobě 

 

Obr. 2 Závislost E (mV) na článku a FeO ve strusce 

Obr. 3 Měření obsahu FeO ve strusce 

sondou Celox SLAC®  
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nízkolegovaných ocelí technologií vakuového odplynění a vysokolegovaných chrómových ocelí technologií 

vakuového oxidačního oduhličení na zařízení VD/VOD v podmínkách Ocelárny ŽĎAS, a.s. uvádí následující 

část příspěvku. 

2. METODA CELOX SLAC® A VÝSLEDKY MEŘENÍ OCELI VYRÁBĚNÉ TECHNOLOGIÍ VD 

Měření koncentrace FeO ve strusce při výrobě oceli technologií VD má význam z pohledu optimalizace 

desoxidačního procesu v případech, kdy na zařízení sekundární metalurgie, pánvové peci (LF), dochází ke 

zpracování neuklidněné oceli z elektrické obloukové pece (EOP), která není vybavena pro zajištění odpichu 

bez pecní strusky, jak umožňuje např. technologie excentrického půdního odpichu (EBT). Přítomnost oxidační 

pecní strusky z EOP v rafinační pánvi LF, vyžaduje specifický přístup k následnému zpracování taveniny. 

Zejména hmotnost a chemické složení strusky, koncentrace snadno redukovatelných oxidů železa, manganu 

a chromu, určují následnou spotřebu desoxidačních přísad. Aby mohlo být stanoveno efektivní množství přísad 

pro snížení koncentrace kyslíku v tavenině strusky a oceli, je výhodné kombinovat měřením aktivity kyslíku 

v oceli aO s metodu Celox SLAC® pro stanovení koncentrace FeO ve strusce. 

V podmínkách Ocelárny ŽĎAS, a.s. bylo provedeno ověření výsledků měření metodou Celox SLAC® při 

výrobě středně legovaných chrom-nikl-molybdenových ocelí (dle ČSN EN značené 34CrNiMo6 a 30CrNiMo8). 

Tab. 1 uvádí identifikaci provedených měření dle výrobní fáze, čísla tavby a jakosti oceli. Uvedeno je chemické 

složení taveniny kovu v okamžiku odběru vzorků pro stanovení chemického složení strusky, měření teploty 

oceli, aktivity kyslíku v oceli a obsahu FeO ve strusce.  

Tab. 1 Chemické složení oceli v dané fázi výroby procesem VD při realizaci měření 

 

Z tab. 1 je zřejmé, že ověřování metody Celox SLAC® bylo v případě pěti taveb provedeno ve dvou fázích 

výroby oceli: LFstart fáze tavby po odpichu kovu z EOP do rafinační pánve a zahájení zpracování na pánvové 

peci. Ocel je uklidněna přísadou hliníku a zakryta tekutou struskou, která je tvořena kusovým vápnem a určitým 

podílem pecní oxidační strusky, VDkonec fáze tavby po zpracování taveniny ve vakuu metodou VD. Výsledky 

laboratorní analýzy chemického složení strusky teploty, aktivity kyslíku v kovu měřené kombinovanou sondou 

CELOX, koncentrace kyslíku v oceli stanovené na zařízení LECO ze vzorků odebíraných metodou T.O.S. a 

výsledek měření obsahu FeO ve strusce metodou Celox SLAC® pro jednotlivé případy uvádí tab. 2.  

Výsledky analýzy chemického složení strusky uvedené v tab. 2, pro konkrétní případy měření, zahrnují 

koncentrace standardních složek rafinačních strusek (CaO, Al2O3, SiO2, MgO), dále koncentraci síry a dále 

redukovatelné oxidy MnO, FeO, Cr2O3, které jsou jedním z ukazatelů aktivity kyslíku a úrovně desoxidace 

oceli a strusky. Koncentrace oxidu železnatého byly ve struskách laboratorně stanoveny v rozmezí hodnot od 

0,22hm.% až po 7,73hm.% FeO.  Rozpětí zjištěných hodnot poskytuje technicky významné koncentrace oxidů 

ve strusce pro ověření měření obsahu FeO metodou Celox SLAC®. 
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Tab. 2 Chemické složení strusky a realizovaná měření v dané fázi výroby procesem VD  

 

Porovnání koncentrací FeO ve strusce naměřených metodou Celox SLAC® a stanovených chemickou 

analýzou dle tab. 2 znázorňuje obr. 4. Následující obr. 5 porovnává součet koncentrací redukovatelných oxidů 

(FeO+MnO) ve strusce stanovených chemickou analýzou s hodnotami FeO ve strusce naměřenými metodou 

Celox SLAC®. 

obr. 4 potvrzuje závislost koncentrací FeO ve strusce naměřených metodou Celox SLAC® na obsahu oxidu 

železnatého dle laboratorních analýz. Z tab. 2 je zřejmé, že v případech, kdy nebyla provedena dostatečná 

desoxidace oceli a strusky, obsahuje struska kromě oxidů železa další redukovatelné oxidy MnO a Cr2O3. 

Z provedeného porovnání naměřených hodnot FeO ve strusce s hodnotami součtu koncentrací (FeO+MnO) 

dle obr. 5 vyplývá, že měření může poskytovat informaci nejen o koncentraci FeO, ale také o koncentraci 

MnO. 

Využití měření FeO ve strusce metodou Celox SLAC® při výrobě vysoko legovaných chrómových tavenin 

technologií VOD předpokládá, že v případě naměření určité koncentrace FeO ve strusce, budou přítomny 

rovněž oxidy manganu a chrómu. Proto bylo provedeno porovnání naměřených koncentrací FeO ve strusce 

s hodnotami Cr2O3 zjištěnými laboratorní analýzou strusky. Výsledky uvádí obr. 6.  

Obr. 4 Porovnání obsahu FeO ve strusce dle 

chemické analýzy a měření sondou Celox SLAC® 
Obr. 5 Porovnání koncentrace (FeO+MnO) 

ve strusce dle chemické analýzy a měření FeO 

sondou Celox SLAC® 
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V případě vyšších koncentrací FeO ve strusce, lze teoreticky předpokládat také vyšší aktivitu kyslíku 

v kovu a[O]. Porovnání laboratorně zjištěné koncentrace FeO ve strusce s aktivitou kyslíku v kovu a[O] uvádí 

obr. 7. 

Dle obr. 6 je zřejmá závislost výsledku měření FeO ve strusce metodou Celox SLAC® na hodnotách Cr2O3 

zjištěných laboratorní analýzou strusky. Z obr. 7 je patrné, že aktivita kyslíku v kovu a[O] není pro dané 

koncentrace kyslíku parametr závislý na reálné úrovni FeO, resp. MnO a Cr2O3 ve strusce. 

Na základě výsledků ověření metody Celox SLAC® při výrobě středně legovaných ocelí lze předpokládat, že 

uvedená metoda může být použita pro optimalizaci desoxidace oceli a strusky při výrobě vysoko legovaných 

chrómových ocelí technologií VOD. 

3. METODA CELOX SLAC® A VÝSLEDKY MEŘENÍ OCELI VYRÁBĚNÉ TECHNOLOGIÍ VOD 

Ověření výsledků měření metodou Celox SLAC® při výrobě vysoko legovaných Cr-Ni-Mo ocelí (dle ČSN EN 

značené X3CrNiMo134 a GX3CrNi134) bylo provedeno na 5ti tavbách. Tab. 3 uvádí identifikaci provedených 

měření dle výrobní fáze, čísla tavby a jakosti oceli. Uvedeno je chemické složení taveniny kovu v okamžiku 

realizace odběrů vzorků a měření.  

Tab. 3 Chemické složení oceli v dané fázi výroby procesem VOD při realizaci měření 

 

  

Obr. 6 Porovnání obsahu FeO ve strusce 

dle chemické analýzy a měření sondou  

Celox SLAC® 

Obr. 7 Porovnání obsahu FeO ve strusce 

dle chemické analýzy a naměřené aktivity  

kyslíku v oceli 
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Tab. 3 uvádí dvě fáze výroby oceli: VODred fáze tavby na zařízení VD/VOD, kdy je ukončen proces VOD a 

koncentrace kyslíku v tavenině byla snížena vakuovou uhlíkovou desoxidací (VCD) a vakuovým zpracováním 

(VD) po přísadě strusky z kusového vápna se směsí ferosilicia a hliníkových housek a VODkonec fáze tavby 

před zahájením odlévání oceli do kokil nebo forem. Výsledky laboratorní analýzy chemického složení strusky, 

teploty, aktivity kyslíku v kovu měřené kombinovanou sondou CELOX, koncentrace kyslíku v oceli stanovené 

na zařízení LECO ze vzorků odebíraných metodou T.O.S. a výsledek měření obsahu FeO ve strusce metodou 

Celox SLAC® pro jednotlivé případy uvádí tab. 4.  

Tab. 4 Chemické složení strusky v dané fázi výroby procesem VOD při realizaci měření 

 

Z tab. 4 je zřejmé, že výsledky měření FeO ve strusce jsou uvedena pouze ve třech případech. Chybějící 

měření ve fázi VODred nebyla realizována z důvodu umístnění měřícího zařízení mimo dosah VOD a ve fázi 

VODkonec vyhodnocení výsledků měření neproběhlo korektně a výsledná hodnota koncentrace FeO proto 

nebyla stanovena. Přesto byla získána některá data, která lze použít k úvodnímu hodnocení možností využití 

metody Celox SLAC®. Výsledky měření byly využity pro posouzení závislosti naměřeních hodnot. 

Obr. 8 uvádí závislost koncentrace kyslíku na obsahu celkového hliníku v oceli. Obr. 9 dokládá závislost 

hodnoty aktivity a koncentrace kyslíku v oceli.  

  

Obr. 8 Závislost koncentrace kyslíku na celkovém 

obsahu hliníku v oceli 
Obr. 9 Závislost aktivity kyslíku na koncentraci 

kyslíku v oceli 
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Z obr. 8 je patrná relativně vysoká závislost koncentrace kyslíku v oceli na obsahu celkového hliníku. Je 

zřejmé, že s rostoucím obsahem hliníku v oceli významně klesá koncentrace kyslíku. Výrobní předpisy pro 

martenzitické oceli však nedovolují použití hliníku na desoxidaci v množství, které by znamenalo konečnou 

koncentraci hliníku vyšší než 0.015hm.%. Proto je nezbytné množství přidávaného hliníku přesně řídit a k tomu 

je nezbytná znalost koncentrace kyslíku v oceli a ve strusce. Z obr. 9 vyplývá závislost aktivity kyslíku na 

koncentraci kyslíku v oceli.  

Na základě potvrzení závislosti koncentrace kyslíku v tavenině na aktivitě kyslíku v oceli bylo na obr. 10 

provedeno posouzení shody aktivity kyslíku v oceli s hodnotou měření obsahu FeO ve strusce. Rozložení tří 

bodů naznačuje možný trend závislosti obsahu FeO ve strusce na aktivitě kyslíku v oceli, což je v souladu s 

teoretickým předpokladem. Provedená porovnání výsledků měření a analýz dovolují vyvodit předpoklad, že 

měření koncentrace FeO ve strusce, pro případ výroby ocelí technologií VOD, poskytne rovněž informaci o 

koncentraci MnO a Cr2O3. Porovnání výsledku měření FeO ve strusce sondou Celox SLAC® s koncentrací 

Cr2O3 ve strusce, pro případ taveniny zpracované technologií VOD, uvádí obr. 11. 

Na základě provedených měření a potvrzení závislostí konkrétních výrobních parametrů, také s ohledem na 

rozložení tří bodů definovaných hodnotami měření obsahu FeO a analyzované koncentraci Fe2O3 ve strusce 

(viz obr. 11), můžeme považovat pokračování práce na optimalizaci desoxidace chrómových ocelí vyráběných 

technologií VOD za opodstatněné. Lze předpokládat, že měření koncentrace FeO ve strusce metodou 

Celox SLAC® může poskytnout rychlou a poměrně přesnou informaci o koncentraci redukovatelných oxidů 

železa, manganu a chrómu. 

ZÁVĚR 

Cílem práce, je posouzení možnosti využití měřící metody Celox SLAC® pro řízení desoxidace taveniny a 

strusky v průběhu zpracování taveb na zařízení VD/VOD. 

Na základě výsledků z měření při výrobě středně legovaných ocelí, které jsou ve shodě s teoretickými 

předpoklady, bylo přistoupeno k ověření možnosti využití metody Celox SLAC® pro optimalizaci desoxidace 

oceli a strusky vysoko legovaných chrómových tavenin zpracovaných technologií VOD. Trendy závislosti 

  

Obr. 10 Porovnání aktivity kyslíku v oceli  

s hodnotou FeO ve strusce naměřené sondou  

Celox SLAC® 

Obr. 11 Porovnání obsahu FeO ve strusce 

dle chemické analýzy a naměřené aktivity  

kyslíku v oceli 
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procesních parametrů na koncentraci FeO, změřené metodou Celox SLAC®, naznačují jejich možné využití 

v praxi. 

Pro úspěšnou optimalizaci desoxidace vysoce legovaných chrómových ocelí s využitím metody Celox SLAC®, 

je nutné pokračovat v měření a sběru dat a teprve na základě vyhodnocení většího množství údajů lze stanovit 

objektivní závěry. Z těchto závěrů pak mohou vyplynout konkrétní návrhy na změny ve způsobu vedení 

desoxidace. 

Důležitou součástí každé optimalizace je technické a ekonomické zhodnocení, které bude následovat. Od této 

optimalizace očekáváme především standardizaci procesu desoxidace, zvýšení stupně odsíření a 

v neposlední řadě zvýšení čistoty vyráběné oceli. 

LITERATURA 

[1] Ing. R. MAES, Heraeus Electro-Nite, Celox SLAC® applications in modern steel making. Company prospectus, 
10/2001 

  



  5.5. - 6.5. 2022, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

45 

VERIFIKACE MODELU TUHNUTÍ PO MODERNIZACI BRAMOVÉHO ZPO Č. 2 
V LIBERTY OSTRAVA  

Ladislav VÁLEK, Jozef HUDÁK, Tomáš GUMULEC 

Liberty Ostrava a.s., Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava - Kunčice, Česká republika 

Ladislav.Valek@libertysteelgroup.com; Jozef.Hudak@libertysteelgroup.com; 

Tomas.Gumulec@libertysteelgroup.com 

Abstrakt  

Na konci roku 2020 začaly modernizační úpravy bramového ZPO v Liberty Ostrava a.s. Tyto práce 

pokračovaly až do konce roku 2021, kdy byla postupně vyměněna většina segmentů oblouku ZPO. Provedené 

práce lze považovat za významné, jelikož nově instalované segmenty byly vybaveny novým typem 

sekundárního chlazení, přičemž segmenty byly také upraveny konstrukčně a byly provedeny úpravy pro 

pozdější možnost instalace tzv. dynamické soft redukce. Z důvodu provedených změn bylo nutno provést 

úpravy nastavení ASŘ L1/L2, zejména bylo nutno upravit křivky sekundárního chlazení a provést zásadní 

úpravy nastavení trysek sekundárního chlazení. Následně byla provedena verifikace výpočtů používaného 

modelu Dynacs 3D. Byly ověřeny sledované výrobní a kvalitativní parametry. Práce byly provedeny ve 

spolupráci s dodavatelem zařízení firmou Primetals Technologies Austria GmbH. Vybrané aspekty dané 

problematiky jsou předmětem příspěvku.  

Klíčová slova: Ocel, brama, oblouk, model, verifikace 

1. ÚVOD 

Současné výrobní schéma společnosti Liberty Ostrava a.s. je uvedeno na obr. 1. Je patrné, že k výrobě tekuté 

oceli jsou stále využívány čtyři Tandemové pece. Kovonosnou vsázku tvoří surové železo s cca 1/3 ocelového 

a litinového šrotu. Několik desítek let staré čtyři Tandemové pece by měly nahradit dvě tzv. hybridní pece [1], 

což jsou v podstatě intenzifikované a modifikované EOP (elektrické obloukové pece). Pro tyto nové výrobní 

ocelárenské agregáty je nezbytné nové připojení k síti zvláště vysokého napětí. Nové hybridní pece zcela 

změní možnosti kovonosné vsázky v porovnání s Tandemovými pecemi. Je plánována možnost použití 100 

% ocelového a litinového šrotu s jinou kovonosnou vsázkou.  

Ze schématu na obr. 1 dále vyplývá, že vyrobená tekutá ocel z Tandemových pecí je mimopecně zpracována 

na pánvové peci (PP č. 2). U odpíchnutých taveb tonáže cca 200 tun je provedeno, na stanovišti pro stažení 

strusky, částečné odstranění pecní strusky z licí pánve. Na PP č. 2 je upravena struska, ocel je postupně 

ohřívána, odsířována, legována, v závěru modifikována vápníkem a vyčeřena. Poté lze ocel odlévat na 

bramovém zařízení plynulého odlévání (ZPO č. 2). Jsou přitom odlévány plynule lité bramy střední tloušťky 

150 mm s maximální šířkou 1575 mm. Plynule lité bramy jsou většinou za tepla sázeny do ohřívací pece 

a následně válcovány na Steckelové trati. Jsou vyráběny tyto základní skupiny jakostí ocelí: konstrukční, pro 

tváření za studena, vysoce pevné, mikrolegované, výše uhlíkové, odolné proti atmosférické korozi, pro tlakové 

nádoby, elektrooceli. Svitky za tepla válcovaného pásu o tl. 1,5 až 15,0 mm, šířky 740 až 1535 mm jsou děleny 

do plechů nebo jsou využity k výrobě spirálově svařovaných trub nebo svodidel v provozech Liberty Ostrava 

a.s. Vyrobené plynule lité bramy a za tepla válcované svitky jsou rovněž dodávány externím odběratelům 

(např. do ocelárny Liberty Czestochowa v Polsku). Další detaily vyráběných produktů jsou dostupné ve 

výrobních programech Liberty Ostrava a.s.  

Kvalita plochých výrobků je závislá na kvalitativních parametrech plynule litých bram. ZPO č. 2 prošlo od dob 

své výstavby (v tzv. Minihuti) řadou modernizací a úprav technologie. Velmi důležitou částí ZPO č. 2 je oblast 

licího oblouku s vodo-vzdušnými tryskami sekundárního chlazení. Pro správné řízení průtoků vody a tlaků 
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vzduchu je využíván speciální řídicí model pod označením Dynacs 3D. Tento musí být správně nastaven 

a verifikován pro plnění náročných výkonových a kvalitativních parametrů ZPO č. 2. 

Obr. 1 Diagram výroby v Liberty Ostrava a.s. 

2. BRAMOVÉ ZPO V LIBERTY OSTRAVA 

První plynule litá brama na ZPO č. 2 s licím obloukem o poloměru 5 m byla odlita v listopadu roku 1997. 

Bramové ZPO bylo instalováno jako jednoproudé s možností instalace druhého licího proudu. Při uvádění ZPO 

do provozu bylo možno odlévat dvě bramy tl. 150 mm na jeden krystalizátor (tzv. twin mód). Po nájezdu 

Steckelovy válcovny byl tento způsob odlévání zrušen a bylo zahájeno odlévání bram tloušťky 125 mm. Bramy 

tloušťky 125 mm byly odlévány až do prosince roku 2003, kdy byla provedena generální oprava ZPO č. 2. 

Hlavní změnou bylo přidání třetího horizontálního segmentu a bylo zavedeno odlévání bram tloušťky 150 mm. 

Další horizontální segmenty byly instalovány později, a to v srpnu 2006 (čtvrtý) a květnu 2007 (pátý). K tomu 

bylo nutno upravit komoru sekundárního chlazení, která umožňuje ještě instalaci posledního horizontálního 

segmentu (šestého). Další podstatné změny ZPO č. 2, z pohledu konstrukce oblouku, byly zahájeny v prosinci 

2020, kdy byly vyměněny 3 obloukové a 2 rovnací segmenty za zcela nové segmenty s novým typem 

konstrukce a novým typem sekundárního chlazení (segmenty označované Smart, příprava pro zavedení tzv. 

dynamické soft redukce, snížení počtu trysek, nový typ trysek tzv. Shaft nozzles). V listopadu 2021 bylo 

pokračováno v instalaci nových typů segmentů, a to výměnou všech pěti horizontálních segmentů. U těchto 

byly zrušeny tzv. křížové ostřiky a vnější chlazení válečků. Místo toho bylo zavedeno tzv. hybridní chlazení 

(nové typy trysek chladí jak část válečků, tak část plynule lité bramy mezi válečky). Horizontální segmenty jsou 

také připraveny pro dynamickou soft redukci pro zajištění vysoké vnitřní kvality bram (snížení rizika 

mezilehlých trhlin, výrazné zlepšení segregační oblasti, lunkrů a porozity v centrální části bramy). Při úpravách 

ZPO č. 2 bylo nutno zavést nové odsávání páry z komory sekundárního chlazení. Praktickým výsledkem 

instalace nových typů segmentů a odsávání v komoře je odstranění vodní páry v oblasti nad instalovanými 

segmenty (ochrana hydrauliky a potřebného zařízení). Další základní publikovatelné parametry ZPO č. 2 jsou 

uvedeny v tab. 1. 
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Tab. 1 Základní parametry bramového ZPO č. 2 v Liberty Ostrava a.s. 

Mezipánev dva vozy, vážící zařízení, ponorná výlevka s regulací ponoru, možnost letmé 

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

teploty, zátková tyč s automatickým řízením hladiny oceli v krystalizátoru, výměna 

ponorné výlevky během odlévání 

Primární chlazení rovný krystalizátor, výška 900 mm, predikce průvalu (3. řady termočlánků; výpočet 

odvodu tepla), možnost změny šířky během odlévání pomocí 4 el. pohonů, servo-

hydraulické řízení oscilace, elektromagnetický senzor pro měření hladiny oceli  

Sekundární chlazení patní vodní válečky součástí krystalizátoru, ohýbací segment (původní), 

3 obloukové segmenty, 2 rovnací segmenty, 5 horizontálních segmentů s možností 

instalace šestého, všechny segmenty (kromě ohýbacího) typu Smart (příprava 

dynamické soft redukce), vodo-vzdušné trysky, celkem 9 zón metalurgického 

chlazení, všechny kromě horizontálních segmentů s možností nezávislého chlazení 

na okrajích plynule litého proudu široké strany, nezávislé vnitřní a vnější zóny 

chlazení, horizontální segmenty vybaveny tzv. hybridním chlazením 

Terciární chlazení palicí stroj pro dělení bram a odběr vzorků, částečný ostřik okují a odstraňovač 

otřepů na pálených čelech bram, číslování vzorků bram na čele 

Na obr. 2 je pohled na původní a nový typ horizontálního segmentu při výměně v listopadu 2021. 

 

Obr. 2 Pohled na původní (vlevo) a nový typ (vpravo) horizontálního segmentu ZPO č. 2 

3. SIMULAČNÍ MODELY A JEJICH VERIFIKACE 

3.1. Modely tuhnutí plynule litého proudu 

Pro vývoj technologie odlévání a řízení procesu vlastního odlévání oceli jsou využívány speciální numerické 

modely tuhnutí oceli. V rámci bramového ZPO č. 2 byl od uvedení do provozu vyvíjen off-line numerický model 

pod názvem SCOLSS, a to ve spolupráci s fa CASTECH, d.o.o. (Slovinsko) a VUT Brno [2]. Ukázka výstupu 

daného modelu je uvedena na obr. 3.  
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Obr. 3 Ukázka výstupu modelu SCOLSS, izotermy v příčném a podélném směru plynule litého proudu, 

souvislá čára vymezuje teplotu likvidu a čárkovaná čára vymezuje oblast solidu 

Model SCOLSS využíval vlastní databázi materiálových vlastností ocelí. Vývoj modelu spočíval v podstatě ve 

vytvoření digitálního dvojčete ZPO č. 2. Bylo totiž nutné do modelu zakreslit všechny důležité konstrukční 

parametry oblouku (krystalizátor, trysky sekundárního chlazení, válečky segmentů). K správnému nastavení 

modelu byla provedena řada laboratorních měření trysek sekundárního chlazení za účelem zjišťování přestupů 

tepla. Do modelu byly implementovány výsledky měření odvodu tepla z krystalizátoru a válečků segmentů. 

Model byl provozně verifikován a odladěn. Update modelu byl proveden do fáze instalace třetího 

horizontálního segmentu na ZPO č. 2. Poté bylo rozhodnuto vývoj zastavit a využívat jen model vyvinutý 

dodavatelem ZPO č. 2, který byl součástí ASŘ L2 ZPO č. 2. Hlavním důvodem byla možnost používání off-

line modelu tak, jak byl využíván pro on-line řízení během odlévání na ZPO č. 2. Rovněž byly snazší 

aktualizace daného SW. 

V období, kdy byla huť ve vlastnictví ArcelorMittal, byl také využíván upravený (pro podmínky ZPO č. 2) off-

line model, vyvinutý v globálním výzkumu ArcelorMittal USA (Chicago). Byly provedeny například série 

numerických simulací pro účely posouzení možností zvyšování výkonu na daném bramovém ZPO. Tento off-

line model byl později ve skupině ArcelorMittal implementován jako on-line verze na několik bramových ZPO 

(zejména v USA). Na bramovém ZPO č. 2 nebyl dále využíván. 

Součástí ASŘ L2 ZPO č. 2 byl při uvedení do provozu instalován model pod označením Dynashell. Na modelu 

se v podstatě používaly čtyři základní křivky chlazení: Tvrdé, Velmi tvrdé, Střední a Měkké. Možnosti off-line 

simulací a on-line řízení modelu byly omezené. Model v podstatě určoval pro zvolenou licí rychlost dané 

požadované průtoky vody v jednotlivých zónách sekundárního chlazení. V rámci zjištěných skutečností 

a v souladu s potřebami pro další vývoj a výzkum byl během generální opravy v prosinci 2003 prosazen nákup 



  5.5. - 6.5. 2022, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

49 

vyššího modelu Dynacs. Model poskytoval možnost nastavování materiálových vlastností a úpravu křivek 

chlazení, a to v nové logice ovládání. Ta spočívala ve výpočtu teplotního profilu a tloušťky utuhlé kůrky 

z aktuálních provozních parametrů. Následně byly modelem vypočteny průtoky vody pro jednotlivé zóny 

sekundárního chlazení. Samozřejmostí byla možnost off-line simulací například před odléváním, přesně 

s parametry, které se plánovaly pro odlévání, přesně s parametry licího stroje a jednotlivými dílčími 

nastaveními. Funkčnost a přesnost modelu byla dobrá. Odchylky byly zjištěny v případech, kdy kontinuální 

měření teploty v mezipánvi bylo v poruše, což byl řešitelný problém (bylo upraveno nastavení). Další zásadní 

změnou byl upgrade modelu Dynacs na Dynacs 3D v květnu 2018 v rámci kompletní modernizace L1 a L2 

ASŘ ZPO č. 2. Jak vyplývá z označení modelu, zlepšení spočívalo ve výpočtu teplotního profilu licího proudu. 

Výpočet byl proveden v celém příčném a podélném řezu plynule litého proudu, resp. v jedné jeho čtvrtině, 

s ohledem na snížení času pro on-line výpočet. Dodavatel modelu poukazoval na výhodu výpočtu teplot na 

hranách plynule litého proudu, které jsou důležité pro řešení např. příčných rohových trhlin - viz např. [3]. 

V případě instalace dynamické soft redukce model rovněž umí počítat smrštění plynule litého proudu. Rovněž 

byly upraveny některé tabulky pro nastavení vstupních parametrů, jako materiálové vlastnosti, nastavení 

parametrů trysek sekundárního chlazení. 

4.2. Vývoj metod ověřování modelů  

Již od prvopočátku zavedení výroby na ZPO č. 2 a řešení problematiky simulačních modelů tuhnutí oceli byla 

velká pozornost věnována ověření jejich výstupů, tedy zejména povrchových teplot plynule litého proudu. 

Nejprve byly používány kvalitní optické ruční pyrometry. Rovněž byla snaha využívat pyrometry ohřívací pece, 

které byly na konci dopravníku ZPO č. 2. Později byla využita termovizní kamera. Následně byl vyvinut vlastní 

speciální on-line měřící systém na konci komory sekundárního chlazení (dva kyvné pyrometry). Po jeho 

zrušení, s odstupem několika let, bylo instalováno k on-line měření teplot pět monochromatických pyrometrů 

přímo do komory sekundárního chlazení - viz obr. 4. Nakonec byla vyvinuta metodika verifikace teplot pomocí 

nové termovizní kamery. 

 

Obr. 4 Pohled na instalované pyrometry mezi segmenty ZPO č. 2 pro měření teplot licího proudu 

K první termovizní kameře pořízené již v roce 2002 lze doplnit, že první termovizní snímky se jevily pro 

verifikaci vypočtených teplot simulačních modelů za ne zcela přesné, a to v porovnání s ručními optickými 

pyrometry. Hodně kvalitních výsledků bylo dosaženo po instalaci systému měření teplot na konci komory 
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sekundárního chlazení pomocí dvou kyvných pyrometrů vlastní výroby (v bývalém závodě Automatizace hutě). 

Bylo zavedeno v podstatě unikátní měření povrchových teplot horní strany plynule litého proudu a bočních 

povrchových teplot, a to cca 2 metry za posledním válečkem posledního horizontálního segmentu. V rámci 

daného měření teplot byl rovněž vyvinut model TempAn (2005, 2007). Tento model nesloužil jen k hodnocení 

naměřených teplot, ale umožňoval porovnávat naměřené teploty s vypočtenými (model Dynacs), a tím 

posuzovat podmínky odlévání. Tento model byl rovněž vytvořen k predikci překročení maximální metalurgické 

délky, což bylo důležité při zvyšování výkonu licího stroje v původní konstelaci ZPO č. 2 [4]. Největším 

problémem měřícího systému bylo zajistit chlazení ocelového boxu, který byl umístěn u ochozu za komorou 

nad velmi horkým plynule litým proudem. Tento box bylo plánováno vyměnit. Nakonec, při změně výrobních 

priorit v hutním podniku byl systém deinstalován. V roce 2011 byl instalován měřící systém pomocí pěti 

monochromatických pyrometrů. Kritická místa pro měření teplot, technicky schůdná místa k instalaci byla 

vybrána v rámci bývalé spolupráce s globálním výzkumem ArcelorMittal. On-line měřící systém byl instalován 

následně v rámci investiční akce. Byl to kvalitní měřící systém. Někteří specialisté ZPO odhadovali, že jeho 

životnost bude nízká. Systém měřil několik let. Bylo nutno pravidelně kontrolovat chlazení pyrometrů 

vzduchem, zajišťovat kalibraci pyrometrů a čistit sklíčka pyrometrů uvnitř měřících tyčí - viz obr. 4. Systém byl 

nakonec opět díky změně výrobních priorit odinstalován a částečně nainstalován na modernizované 

sochorové ZPO č. 1. V roce 2017 byla zakoupena nová Termokamera FLIR T1030sc. Byla to LWIR 

termokamera pro nejnáročnější vědecko-výzkumné aplikace (nechlazený senzor mikrobolometr, rozlišením 

1024 x 768, teplotní citlivost < 20 mK NETD). S touto kamerou byla navržena a odzkoušena metodika 

ověřování modelu Dynacs 3D, která byla dále využita při instalaci nových segmentů v 2020 a 2021. Ukázka 

finální metody verifikace na široké straně plynule litého proudu je uvedena na obr. 5. 

 

Obr. 5 Ukázka termovizního snímku povrchových teplot plynule litého proudu (široká strana a hrana) 

s uvedením vyhodnocovacích míst typu obdélník, přímka a bod (červené body maximální teploty, modré 

body minimální teploty), směr odlévání doleva (vpravo je konec komory oblouku) 

Kromě uvedených kontrol povrchových teplot byly samozřejmě kontrolovány vypočtené a skutečné průtoky 

vody, tlaky vzduchu, jejich odchylky. Dále byla vizuálně kontrolována kvality plynule litých bram, zejména 

z pohledu možného výskytu podélných trhlin, výskytu povrchových příčných a podélných vborcení a geometrie 

na pálených (dělených) stranách. Byla kontrolována a porovnávána kvalita vzorků bram, jejich příčných řezů.  
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4. VERIFIKACE MODELU PŘI INSTALACI NOVÝCH SEGMENTŮ TYPU SMART 

Po ověření nově instalovaného modelu Dynacs 3D bylo na široké straně (při použití emisivity 0,9) dosaženo 

požadované přesnosti. Tedy rozdíl maximálních teplot (vypočtená model, měřená termovize) nebyl vyšší jak 

20°C. U úzké strany a na hranách bylo dosaženo vyšších rozdílů, což bylo zdůvodněno možným výskytem 

okují a problematickým měřením hrany bramy. Verifikace teplot na široké straně byla označena za 

nejdůležitější. Pro další posuzování rozdílů teplot bylo doporučeno pro širokou stranu plynule litého proudu 

používat maximální změřené teploty, metodu obdélník, místo nejvyšších teplot (tedy nikoli střed bramy).  

Po instalaci všech horizontálních segmentů nové generace v 11/21 byla provedena úprava nastavení modelu 

Dynacs, včetně opravy přenosu dat mezi L1-L2. Byla ověřena funkčnost a přesnost modelu. V tab. 2 je uveden 

příklad z jednoho měření u středně uhlíkové značky oceli. V případě použití vyhodnocovací metody „obdélník“ 

bylo na široké straně dosaženo požadované maximální odchylky do 20°C (model versus měření). Pokud by 

se vzaly v potaz nejvyšší teploty v místě trojného bodu bramy, tak odchylka činila pouhých cca 3°C. Velmi 

dobré shody bylo dosaženo i na úzké straně. Rozdíl teplot cca 24°C na hraně lze rovněž považovat za dobrý, 

a to s ohledem na velmi malou měřenou oblast. 

Tab. 2 Rozdíly maximálních teplot modelu Dynacs 3D s měřenými, po instalaci nových segmentů 

MC, 11/2021 

Široká strana Úzká 
strana 

Hrana 

střed 1/4 střed 1/4 střed 1/4 

bod přímka obdélník 

Tmax (model - měření), (°C) 36,7 32 23 3,7 17,3 -2,9 0,8 -24,2 

5. ZÁVĚR 

Liberty Ostrava a.s. pokračuje s modernizacemi na Ocelárně, konkrétně na bramovém ZPO č. 2. V 2020 

a 2021 byly instalovány nové segmenty licího oblouku typu Smart. V této souvislosti bylo nutno provést nové 

nastavení dynamického modelu sekundárního chlazení, modelu pod názvem Dynacs 3D. Dle dříve 

provedených prací byla navržena, ověřena a zavedena metodika ověřování přesnosti modelu, vypočtených 

povrchový teplot plynule litého proudu. Při použití této metody byla provedena měření pro kontrolu výstupů 

upraveného nastavení modelu. Byla konstatována dobrá shoda mezi maximálními predikovanými a měřenými 

teplotami, do max. 20°C. Byl ověřen chod modelu z pohledu průtoků a tlaků vody sekundárního chlazení. Byly 

ověřeny kvalitativní parametry bram. Dle zavedené metodiky hodnocení kvality vzorků bram byla konstatována 

zlepšena kvalita ve vybraných hodnocených parametrech. Na ZPO č. 2 je realizována běžná výroba. Výhody 

nových Smart segmentů budou zcela využity po instalaci potřebného hydraulického systému s novým 

modelem na L2 ZPO č. 2 (zavedení používání tzv. dynamické soft redukce).  
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Abstrakt 

V praktických podmínkách byly ověřovány tři typy krycích strusek v mezipánve navzájem se odlišujících 

bazicitou (B = CaO/SiO2) během odlévání oceli uklidněných hliníkem. Jednalo se o kyselé krycí strusky s velmi 

nízkou bazicitou často označovány jako „rýžové plevy“. Hlavní funkcí těchto strusek jsou zejména tepelně-

izolační vlastnosti, nicméně v případě odlévání oceli uklidněných hliníkem mají vysokou reoxidační schopnost. 

Druhým typem jsou strusky pohybující se chemickým složením v oblasti nízkotavitelného eutektika (Anorthite). 

Vzhledem k nižšímu obsahu SiO2 vykazují vyšší hodnotu základní bazicity dané poměrem CaO/SiO2. Třetí 

skupinu tvoří vysoce bazické krycí strusky s bazicitou (B = CaO/SiO2) vyšší než 2 %. Byl mapován vývoj 

chemického složení v rámci sekvencí pro jednotlivé krycí strusky. Vysoce bazické krycí strusky vykazovaly 

mnohem nižší míru reoxidace vyjádřené poklesem hliníku mezi začátkem a koncem odlévání o 15 %. 

V konečném důsledku došlo rovněž ke snížení celkového kyslíku v hotovém výrobku o 5-15 % ve střední 

hodnotě testovaných taveb.       

Klíčová slova: Krycí strusky v mezipánvi, bazické krycí strusky, reoxidace oceli, mezipánvová rafinace  

ÚVOD 

V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s., je tekutá ocel odlévána plynulým způsobem lití. K dispozici jsou dva 

licí stroje pro kontinuální odlévání předlitků - blokové ZPO1 a sochorové ZPO2. Tekutá ocel vytéká z licí pánve 

do mezipánve a dále přes ponorné výlevky do jednotlivých krystalizátorů. Vysoká kvalita oceli je zajištěna 

propracovaným systémem mezipánvové rafinace. Existuje celá řada dílčích faktorů podílejících na výsledné 

kvalitě oceli. Jeden z faktorů jsou krycí strusky v mezipánvi.   

1.1. Krycí strusky v mezipánvi 

Jeden z hlavních požadavků na krycí strusky v mezipánvi je vysoká schopnost absorbování nekovových 

vměstků, ochrana proti reoxidaci vzdušným kyslíkem a rovněž minimální reaktivnost mezi krycí struskou 

a tekutou ocelí. Z celkového pohledu mezipánvové rafinace je v prvním kroku nezbytné mít optimalizováno 

proudění oceli v mezipánvi (MP). Pro efektivní odstranění nekovových vměstků v MP je důležité zajistit takové 

proudění oceli, které poskytuje vhodné podmínky pro přechod nekovového vměstku přes rozhraní struska-

kov. V praxi se provádí úprava vnitřní konfigurace MP s cílem zajištění požadovaného proudění oceli. Toto 

není předmětem tohoto článku [1-3].  

Druhým krokem je použití samotných krycích strusek v MP. Významným parametrem je mezifázové napětí 

mezi struskou a kovem umožňující průchod nekovových vměstků do strusky a dále schopnost strusky 

nekovové vměstky rozpouštět. Autoři [4] vyhodnocovali vliv chemického složení strusek v rámci ternárního 

diagramu CaO-Al2O3-SiO2 na rychlost rozpouštění nekovových vměstků na bázi Al2O3. Strusky s nízkou 

aktivitou oxidu Al2O3 a nízkou viskozitou snáze rozpouštějí vměstky typu Al2O3 v čase. V případě jímání 

vměstků na bázi Al2O3 a xCaO∙yAl2O3∙zMgO jsou vhodnější bazické strusky, které mají vyšší schopnost 

(kapacitu) vměstky na bázi Al2O3 rozpouštět.  
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Obr. 1 Vliv doby rozpouštění NV ve 
strusce daného chemického složení [5] 

Obr. 2 Schematické znázornění probíhající redukce  
SiO2 hliníkem v mezipánvi [6] 

Třetím významným parametrem krycích strusek je míra chemické interakce mezi struskou a kovem. 

S rostoucím obsahem SiO2 v krycích struskách roste aktivita aSiO2 (obr. 1). V případě oceli uklidněných 

hliníkem může díky vysoké aktivitě [Al] v kovu a (SiO2) ve strusce docházet k reakci (1) - redukce oxidu SiO2 

pomocí hliníku. Redukcí oxidu křemíku dochází k rozpouštění kyslíku v oceli a následné reakci s hliníkem 

v oceli. Důsledkem je vznik nových nekovových vměstků. Schematicky je postup reakce zobrazen na (obr. 2). 

4 [Al] + 3 (SiO2) = 2 (Al2O3) + 3 [Si]                   (1) 

Autoři [6] testovali vliv aktivity SiO2 v krycích struskách (KS) na reoxidaci hliníku v oceli dle reakce (1) 

v laboratorních podmínkách. Nejčastěji se v praxi používá tzv. „dvoustrusková“ technologie, kdy na hladině 

oceli v MP je syntetická struska a na ní jsou umísťovány rýžové plevy, které vytváří tepelně izolační vrstvu.  

Autoři prováděli výzkum vlivu množství přidaných rýžových plev na stupeň reoxidace hliníkem uklidněné oceli 

na laboratorním zařízení fungujícím na principu indukční pece s argonovou ochrannou atmosférou. Na hladinu 

oceli byla dána syntetická struska, která byla následně doplňována rýžovými plevami a sledován vliv poměrů 

množství původní strusky a rýžových plev na reoxidaci a čistotu oceli. S rostoucím poměrem rýžových plev 

docházelo k nárůstu celkového kyslíku v oceli a k reoxidaci oceli charakterizované poklesem hliníku.  
V případě použití čistě rýžových plev byl celkový obsah kyslíku 50 ppm oproti variantě s poměrem krycí 

strusky: plevy = 0,15 % pouze 10 ppm. Z experimentu je jednoznačně patrné, že s rostoucím obsahem SiO2 

v KS došlo k výraznému poklesu hliníku v oceli.   

Na ocelárně JFE steel corporation ve snaze zlepšit čistotu ložiskové oceli zavedli na blokovém zařízení pro 

plynulé odlévání úpravu chemického složení krycí strusky tak, aby byla reakce (1) termodynamicky 

potlačena. Vytvořili vlastní chemické složení KS s cílem zamezení vzájemné interakce mezi struskou a kovem, 

které přispělo ke snížení obsahu nekovových vměstků [7]. Přesné detaily ohledně výsledného chemického 

složení strusky však nejsou v článku uvedeny.  

Z výše uvedených analýz literárních zdrojů je patrný jednoznačný negativní vliv vysoké aktivity SiO2 v krycí 

strusce (dále jen KS) v případě odlévání hliníkem uklidněné oceli. Důvodem je reakce mezi struskou a kovem, 

kdy produktem jsou nové hlinitanové vměstky. V literatuře se však jen zřídka objevují praktické poznatky 

z testování různých typů krycích strusek.  
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2. NÁVRH EXPERIMENTU 

Cílem provozního experimentu bylo ověření skutečného chemické složení krycích strusek v mezipánvi během 

odlévání a vlivu na čistotu oceli pro hliníkem uklidněné oceli.  

Provozní experimenty byly realizovány na zařízení plynulého odlévání č. 1. Mezipánev má kapacitu 36 t a ocel 

je distribuována do pěti licích proudů (obr. 3). Proud oceli z licí pánve do mezipánve je chráněn proti reoxidaci 

keramickou stínicí trubicí a z MP do krystalizátoru keramickými výlevkami. Pro testování byly zvoleny všechny 

tři typy krycích strusek - rýžové plevy, syntetické strusky s nízkou bazicitou a syntetické strusky s vysokou 

bazicitou. Chemické složení jednotlivých KS dle specifikace dodavatele a obchodního názvu jsou uvedeny 

v tab. 1.  

 

Obr. 3 Schéma pěti proudého blokového ZPO 

Krycí strusky můžeme rozdělit do tří kategorií. Kyselé krycí strusky s velmi nízkou bazicitou označovány jako 

„rýžové plevy“. Hlavní funkcí těchto strusek jsou zejména tepelně-izolační vlastnosti. Nicméně v případě 

odlévání oceli uklidněných hliníkem mají vysokou reoxidační schopnost díky vysoké aktivitě SiO2 danou 

vysokým hmotnostním podílem tohoto oxidu. Druhým typem jsou strusky pohybující se chemickým složením 

v oblasti nízko tavitelného eutektika (Anorthite, Gehlenite). Vzhledem k nižšímu obsahu SiO2 vykazují vyšší 

hodnotu základní bazicity dané poměrem CaO/SiO2 v konečném důsledku i nižší aktivitu SiO2. Třetí skupinu 

tvoří vysoce bazické krycí strusky s bazicitou (B = CaO/SiO2) vyšší než 2 %. V případě strusek s vyšším 

bazicitou se používají dva typy. S vyšším obsahem Al2O3 a bez Al2O3. Strusky bez Al2O3 mají vyšší teplotu 

tavení a je tedy nutné vhodně volit použití dle teploty lití oceli.    

Tab. 1 Chemické složení jednotlivých krycích strusek používaných v MP 

Název SiO2 AL203 CaO MgO CaO/SiO2 
Teplota tavení [°C] (dle 

spec. výrobce) 

 (A) 35,1 6,9 29,9 6,4 0,9 1310 

(B) 34,0 16,0 32,0  5-6 0,9 1250 

(C) 5,0 36,0 45,0 2,5 9,0 1350 

Plevy 90,0 0,1 0,6 0,2 0,0  - 

Umístnění jednotlivých krycích strusek v ternárním diagramu CaO-Al2O3-SiO2-5MgO dle chemického složení 

daných specifikací výrobce je uvedeno na obr. 4. Z grafu je zřejmé, že se oba typy strusek jak nizkobazické, 

tak vysokobazické nacházejí v oblasti s teplotou tavení pod 1450 °C. Na obr. 5 jsou pak znázorněny doby 

rozpouštění hlinitanových vměstků pro strusky daného složení dle práce [4]. Dle doby rozpouštění nekovových 

vměstků jsou strusky A a C rovnocenné.  

Po zahájení odlévání je na hladinu aplikována krycí struska. Jednotlivé KS jsou dávkovány v malých baleních 

po cca 20 kg chráněných proti absorbování vzdušné vlhkosti. U první tavby v sekvenci je vytvořeno základní 
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množství strusky, které je postupně během lití doplňováno v závislosti na počtu taveb v sekvenci. Pro jednotlivé 

tavby byly odebírány vzorky strusek z hladiny v MP přesně v polovině doby lití tavby. Odběr probíhal pomocí 

klasické ocelové lžíce. Čistota oceli byla vyhodnocována z předlitků po aplikaci stupně protváření přibližně 6.  

 

 

Obr. 4 Zobrazení jednotlivých krycích strusek 
v ternárním diagramu CaO-SiO2-Al2O3-5 % MgO 

dle chemického složení uváděném výrobci 
krycích strusek 

Obr. 5 Zobrazení jednotlivých krycích strusek 
v ternárním diagramu CaO-SiO2-Al2O3 dle 

schopnosti strusky rozpouštět nekovové vměstky 

2.1. Diskuze výsledků 

Z jednotlivých odebraných strusek z mezipánve bylo stanoveno chemické složení a změny chemického 

složení strusek v MP pro jednotlivé typy strusek je uvedeno na obr. 6. Při použití pouze „rýžových plev“ je 

obsah SiO2 mezi 50-75 hm. %, při současně nízkém obsahu CaO kolem 10-20 %. Aktivita SiO2 je v tomto 

případě velmi vysoká, což v případě hliníkem uklidněné oceli podporuje průběh reakce (1).  

V případě syntetických strusek na bázi SiO2 je obsah SiO2 nižší než v případě použití plev. Rovněž dochází 

k nárůstu obsahu CaO, což pozitivně ovlivňuje schopnost strusky jímat a rozpouštět nekovové vměstky.  

 

Obr. 6 Vývoj chemického složení jednotlivých krycích strusek v MP 
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U krycích strusek na bázi CaO-Al2O3 je patrné výrazné snížení obsahu SiO2. Snížení aktivity SiO2 v krycích 

struskách termodynamicky sníží průběh reakce (1). Vysoký obsah CaO zlepšuje schopnost jímání 

a rozpouštění nekovových vměstků. Rovněž je patrný nižší obsah MnO. Pro vybrané sekvence byla chemická 

složení odebraných strusek vynesena v ternárních diagramech CaO-SiO2-Al2O3-xMgO podle skutečného 

obsahu MgO v jednotlivých struskách. Na obr. 7 je zobrazen ternární diagram pro druhý typ strusky s nízkou 

bazicitou. Je patrné, že s rostoucím časem odlévání dochází k narůstání obsahu SiO2. Tato změna může být 

ovlivněna zejména dvoustruskou technologií, kdy jsou na horní vrstvu strusky aplikovány rýžové plevy, které 

postupně během doby odlévání rozpouštějí ve spodní vrstvě krycí strusky. V případě bazické krycí strusky je 

změna SiO2 výraznější, kdy se chemické složení postupně dostává do oblasti s vyšší aktivitou SiO2. Chemické 

složení strusek může být do určité míry rovněž zkresleno způsobem odběru vzorků - hutní lžíce. 

V první fázi vyhodnocení vlivu KS na čistotu oceli byla provedena analýza propalu hliníku během odlévání. 

Propal hliníku je jeden ze základních ukazatelů míry reoxidace během odlévání. Pro KS s označením A bylo 

odlito 31 taveb, pro B 65 taveb a pro C 56 taveb. V krabicovém grafu je vyjádřen koeficient propalu hliníku, 

který je dán rozdílem obsahu hliníku před odléváním a v průběhu odlévání. Z grafu je patrné, že u typu strusek 

s nižší bazicitou je propal hliníku velice podobný. V případě použití bazické krycí strusky je však o 15 % nižší 

v mediánové hodnotě. Rovněž horní kvartil a maximální hodnota propalu je pro bazické krycí strusky výrazně 

nižší. Samozřejmě propal Al je dán celou řadou různých faktorů, nicméně vysoce bazická struska byla 

nasazována na sekvence v různých časových obdobích a tvoří velký balík dat, kdy použitá struska byla hlavní 

změnou v technologii odlévání. Ostatní parametry zůstaly zachovány. 

Obr. 7 Vývoj chemického složení KS 
s označením B v MP během lití jedné 6tavbové 

sekvence 

Obr. 8 Vývoj chemického složení KS 
s označením C v MP během lití jedné 6tavbové 

sekvence 

Jeden z hlavních sledovaných parametrů byl vliv bazické syntetické strusky na propal hliníku mezi výjezdovou 

a finální analýzou oceli, který určitým způsobem charakterizuje míru reoxidace během odlévání oceli (obr. 9). 
S rostoucí intenzitou reoxidace dochází ke generování vyššího počtu oxidických vměstků a zhoršování 

mikročistoty oceli.  Čistota oceli byla hodnocena standardní metodou stanovení celkového kyslíku. Hodnoty 

celkového kyslíku při použití jednotlivých typů krycích strusek jsou zobrazeny na obr. 10. Krabicový graf 

v tomto případě ukazuje podobné výsledky jako v případě propalu hliníku. U nízkobazických krycích strusek 

jsou mediány hodnot celkového kyslíku 12 ppm. V případě použití bazických krycích strusek dochází ke 

snížení mediánu hodnoty celkového kyslíku přibližně o 2 ppm. Rovněž došlo k posunu horního kvartilu o 1 

ppm a k výraznému posunu spodního kvartilu o 2 ppm.   



  5.5. - 6.5. 2022, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

57 

 

Obr. 9 Srovnání propalu Al během odlévání pro jednotlivé krycí strusky 

 

Obr. 10 Hodnocení celkového kyslíku v hotovém výrobku pro značku 18CrNiMo7-6  

4. ZÁVĚR 

Typ použitých krycích strusek v MP je nutné volit s ohledem na typ odlévané oceli (dezoxidace Si, Al, Ti atd.). 

Dalším kritériem jsou požadavky na výslednou čistotu oceli. V případě hliníkem uklidněných ocelí byly ověřeny 

krycí strusky v mezipánvi s různou bazicitou. Je vhodné zvolit takovou krycí strusku v MP, která bude kromě 

vysoké absopční schopnosti vměstku vykazovat rovněž nízkou vzájemnou chemickou interakci s odlévanou 

ocelí. Během provedeného provozního experimentu s použitím tzv. dvoustruskové technologie (kombinace 

syntetické strusky a rýžových plev) během odlévání hliníkem uklidněné oceli byli zjištěny následující poznatky:  

 S rostoucí aktivitou oxidu SiO2 ve strusce roste míra propalu hliníku mezi počátkem a koncem odlévání 

dané tavby. 

 Během odlévání dochází ke změně chemického složení krycí struskou. Změna je dána pravděpodobně 
postupným rozpouštěním „rýžových plev“ v syntetické strusce, únikem pánvové strusky a korozí 

torkretační hmoty mezipánve.   

 Nejnižší míru propalu hliníku vykazovala bazická krycí struska s nízkou aktivitou SiO2, a to v mediánové 

hodnotě o 15 % nižší.  
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 Výsledná čistota oceli měřená obsahem celkového kyslíku je o 15 % nižší při použití bazické krycí 
strusky oproti strusce s nízkou bazicitou.   

 Nevýhodou bazických strusek je vyšší teplota likvidů a vyšší cena samotné strusky.  
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Abstrakt  

V súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na čistotu ocele, je potrebné vyvíjať originálne riešenia. 

Medzipanva, ako posledný žiaruvzdorne vymurovaný reaktor, poskytuje dostatok priestoru na odstraňovanie 

inklúzií optimalizáciou prúdenia ocele. Základným komponentom medzipanvy je dopadová doska,  ktorá 

svojim tvarom vytvára vhodné prúdenie ocele, čím sa stáva súčasťou medzipanvovej metalurgie. Optimálne 

prúdenie ocele v medzipanve  musí zabraňovať vytváraniu oblastí mŕtvych zón alebo javu „červeného oka“ 

v okolí ochrannej trubice. Prúdenie v medzipanve má za úlohu vytvorenie podmienok na vyplavovanie 

vtrúsenín do trosky a intenzifikovanie reakcií na rozhraní oceľ-troska. Optimálne prúdenie ocele nemá 

spôsobovať nadmernú eróziu pracovnej výmurovky medzipanvy. V tomto príspevku je porovnanie štandardnej 

dopadovej dosky so sférickou dopadovou doskou „Spheric“ pomocou nástrojov výpočtovej dynamiky tekutín 

(CFD) a fyzikálneho modelovania. Hodnotiacimi kritériami sú retenčný čas a prúdenie v medzipanve pri troch 

rôznych rýchlostiach odlievania. 

Kľúčové slová: Dopadové dosky, plynulé odlievanie, medzipanva, retenčný čas, CFD simulácie  

1. ÚVOD 

Súčasné trendy ukazujú, že viac než 96% produkovanej ocele sa spracováva kontinuálnym odlievaním [1]. 

Vzhľadom na tento fakt, dochádza k prirodzene zvyšujúcemu sa tlaku na výrobcov žiaruvzdorných materiálov 

používaných v procese plynulého odlievania ocele. Kľúčovou časťou ZPO je medzipanva, v ktorej je možné 

do výraznej miery ovplyvniť čistotu odlievanej ocele. V súvislosti neustále zvyšujúcemu sa podielu 

vysokočistých ocelí v portfóliu produkovaných akostí je nevyhnutný rozvoj v oblasti medzipanvovej metalurgie. 

Základom správne pracujúcej medzipanvy sú najmä vhodne zvolené krycie a rafinačné prášky a s nimi spojený 

troskový režim medzipanvy. Základnou podmienkou pre správne fungovanie troskového systému je vhodné 

prúdenie ocele v medzipanve tak, aby boli inklúzie z ocele vyplavované do trosky a aby dochádzalo ku 

chemickým reakciám na fázovom rozhraní oceľ-troska [2]. Z tohto pohľadu je primárna a aj najdôležitejšia 

geometrická úprava dopadového miesta ocele v medzipanve. V praxi je to riešené použitím dopadovej dosky, 

ktorá má za úlohu najmä zníženie erózie dna medzipanvy pritekajúcou oceľou [3-5]. Turbulentné prúdenie v 

mieste dopadu je spôsobené vysokou kinetickou energiou pritekajúcej ocele. Nízka hybnosť difuzivity 

vstupujúcej ocele spôsobuje relatívne pomalý prenos kvapaliny zo vstupujúceho prúdu s veľkou kinetickou 

energiou do okolitej kvapaliny. V prípade vhodne tvarovanej dopadovej dosky sa vo vtokovej časti medzipanvy 

vytvorí tzv. piestové prúdenie. Jedným z hlavných ukazovateľov kvality nastavenia prúdenia v medzipanve je 

retenčný čas, ktorý je definovaný ako doba zotrvania častice ocele v medzipanve [6]. Čím je retenčný čas 

dlhší, tým viac času majú inklúzie v oceli na vyplávanie do trosky. 

V posledných rokoch prešli dopadové dosky značným vývojom, najmä z hľadiska svojho dizajnu, pričom sa 

zmenili z jednoduchých dosiek, cez dosky zvlnené až po najmodernejšie sofistikované tvary, ktoré využívajú 

najnovšie poznatky aj z oblasti matematického a fyzikálneho modelovania. 



  5.5. - 6.5. 2022, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

60 

Ako je spomenuté vyššie, dopadová doska je jednou z kľučových častí vnútorného vybavenia medzipanvy, 

ktorá ovplyvňuje prúdenie ocele [7-9]. Väčšinou sa používa s vhodne zvolenými hrádzkami, prepážkami a 

baffle, ktorými je možné výrazne predĺžiť retenčný čas medzipanvy [doplniť]. Aby bolo možné presne porovnať 

vlastnosti sférickej dopadovej dosky so štandardnou dopadovou doskou, tento článok obsahuje vysledky 

porovnania týchto dopadových dosiek bez použitia ďalšich modifikátorov prúdenia. 

Cieľom tohto výskumu je poukázať na nové, inovatívne riešenie dopadovej dosky využívajúcej konvexný tvar 

štvorcového výrezu guľového vrchlíka. V prípade symetrickej dvojprúdovej medzipanvy boat-type sa v prípade 

takejto dopadovej dosky predpokladá výhodnejší character prúdenia ocele. 

2. EXPERIMENTAL MATERIALS AND METHODS 

2.1. Sférická dopadová doska 

Na základe mechanizmu obtekania telesa kvapalinou bol stanovený tvar testovanej sférickej dopadovej dosky. 

Vzhľadom na silu pôsobiacu na dopadajúci prúd ocele bolo zistené, že rozhodujúci vplyv na veľkosť odporovej 

sily má bezrozmerná konštanta C, ktorá bola experimentálne odvodená (1) 

 F=1/2 c.ρ.S.v  (1) 

Kde:  C - koeficient odporu, ktorý závisí na tvare telesa, 

ρ - merná hmotnosť tekutiny 

S - veľkosť plochy priečneho rezu telesa, 

v - veľkosť relatívnej rýchlosti v smere kolmom na uvažovanú plochu 

Hodnoty konštanty C sú pre štvorcovú dosku 1,17, pričom hodnoty pre vypuklú pologuľu sú dané konštantou 

0,4 [10]. 

Z uvedeného vyplýva opodstatnenie sférického tvaru dopadovej dosky. Výhodou je, že aj pri nízkych 

objemových prietokoch, nedochádza ku skratovému prúdeniu.  

Sférická dopadová doska je porovnávaná so štandarnou dopadovou doskou, ktorej hlavnou úlohou je 

obmedzenie turbulentného prúdenia v medzipanve. 

Pre fyzikálne simulácie bol použitý vodný model ZPO v mierke 1:3, konkrétne popísaný vrátane použitých 

metodík v [7, 11]. 

 

Obr. 1 Dopadová doska „Spheric“ 
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Rozmery dopadovej dosky boli dodržané vzhľadom na mierku medzipanvy 1:3, pričom výška dopadovej dosky 

(obr. 1) bola 9,96 mm, vzhľadom na jej umiestnenie na dne reálnej medzipanvy (obr. 2). Prúdenie ocele v 

medzipanve vybavenej sférickou dopadovou doskou je optimalizované nielen vzhľadom k retenčným časom, 

ale aj z pohľadu charakteru prúdenia tak, aby toto prúdenie napomáhalo vyplavovaniu inklúzií do trosky a aby 

boli najlepšie podmienky pre inetrakcie na fázovom rozhraní troska-kov. Tento spôsob modifikácie prúdenia 

je uvedený v [12,13]. 

 

Obr. 2 Umiestnenie dopadovej dosky „Spheric“ v medzipanve 

2.2. Štandardná dopadová doska 

Rozmery, ako aj umiestnenie štandardnej dopadovej dosky v medzipanve je na obr.3. 

 

Obr. 3 Umiestnenie štandardnej dopadovej dosky v medzipanve 

Merania boli robené v ustálenom režime (Steady State), čiže hladina ocele v medzipanve je konštantná a 

množstvo ocele pritekajúcej do medzipanvy je rovné množstvu ocele opúšťajúcej medzipanvu výtokovými 

uzlami. 

Metóda C-kriviek umožňuje zadefinovať charakteristiky prúdenia ocele v medzipanve za konštantných 

(ustálených) podmienok liatia [14,16]. Po dosiahnutí požadovanej hladiny v kryštalizátore a ustálení rýchlosti 

liatia sa vstrekne odmerané množstvo vodného roztoku KCl do ochrannej trubice. Na vstupe do medzipanvy 
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a jej výtokových uzloch sú umiestnené vodivostné sondy, ktoré zaznamenávajú zmenu vodivosti vody vplyvom 

pridanej soli, čím sa získa C-krivka [17]. Z tejto krivky vieme určiť minimálny retenčný čas τmin, čo je minimálna 

doba, za ktorú sa impuz značkovacej látky injektovaný do ochrannej trubice (τ0 =0s) objaví na výtoku z 

medzipanvy. Minimálny retenčný čas má rozhodujúci vplyv na dobu ktorú majú inklúzie na vyplávanie z ocele 

do trosky [18]. Maximálny retenčný čas τmax je doba medzi τ0 a maximálnou nameranou koncentráciou 

značkovacej látky na výstupe z medzipanvy. Hodnota maximálneho retenčného času hovorí o dobe potrebnej 

na dosiahnutie maximálnej koncentrácie sledovaného prvku na výstupe z medzipanvy [19,20]. 

Merania boli urobené pre testované konfigurácie pri prietokoch zodpovedajúcich rýchlostiam liatia  

0,8 m.min-1, 1,2 m.min-1 a 1,6 m.min-1 na reálnom zariadení ZPO. Dĺžka ochrannej trubice na modeli 

zodpovedá reálnej dĺžke 1700mm. 

Každá modelovaná konfigurácia bola pritom pre presnejšie štatistické vyhodnotenie a porovnanie výsledkov 

simulovaná trikrát, pričom z týchto meraní boli následne vypočítané pre každú konfiguráciu priemerné hodnoty, 

uvádzané vo výsledkoch a grafoch. Detailnejšie špecifikácie jednotlivých simulovaných konfigurácií a 

konkrétne výsledky sú prezentované v nasledujúcom texte. 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Počiatočná myšlienka dopadovej dosky „Spheric“ bola overená pomocou simulačných nástrojov CFD [21,22] 

(obr. 4 a 5). 

Numerická simulácia prúdenia bola realizovaná v softvéri ANSYS Fluent v19.2, od firmy ANSYS, Canonsburg, 

PA, USA. ANSYS Fluent počíta diskrétne hodnoty časovo závislých Navier-Stokesových rovníc pričom sa 

jedná o rovnice zachovania hybnosti v smeroch x, y a z a rovnicu zachovania hmotnosti. Časovo závislé detaily 

turbulentných vírov sú odstránené z Navier-Stokesových rovníc s Reynoldsovým spriemerovaním a vplyv 

turbulentného pohybu na transport hybnosti v spriemerovanom toku sa predpokladá pomocou Boussinesqovej 

hypotézy, ktorá definuje turbulentnú viskozitu. Turbulentná viskozita zvyšuje základnú, molekulárnu viskozitu 

kvapaliny. Výpočet turbulentnej viskozity vyžaduje ďalšie rovnice, ktoré sú založené na modeli k-omega SST 

(Shear Stress Transport, Menterov variant modelu k-omega). Zmena koncentrácie roztoku vo vode je 

modelovaná pomocou transportných rovníc druhov. Riešiteľ Ansys Fluent je založený na tlaku, takže rýchlosť 

sa získa z rovnice hybnosti a tlak sa získa z rovnice tlaku, ktorá je odvodená z rovnice kontinuity a rovnice 

hybnosti. Rovnice sú diskretizované pomocou metódy kontrolného objemu (CVM). Objem domény je 

rozdelený na diskrétne kontrolné objemy pomocou výpočtovej siete a rovnice sú integrované na tieto objemy 
a linearizované, aby sa vytvorili algebraické rovnice pre neznáme hodnoty rýchlosti, tlaku a frakcie druhov. 

Výsledný systém rovníc má riedku maticu koeficientov a rieši sa iteratívne pomocou Gauss-Seidelovej metódy. 

Aktualizácia neznámych hodnôt sa vykonáva pomocou združeného algoritmu v prípade rýchlosti a tlaku a 

následne v prípade druhovej frakcie. Hodnoty sú uložené v stredoch buniek. Hodnoty na čelných plochách 

buniek, potrebné v konvekčných podmienkach rovníc, sú interpolované z hodnôt stredu bunky pomocou 

diskretizačných schém proti smeru vetra. Priestorová diskretizácia gradientu sa dosiahne použitím metódy 

najmenších štvorcov buniek. Tlak, hybnosť, turbulentná kinetická energia a špecifický rozptyl využívajú 

diskretizáciu druhého rádu. Druhová frakcia tiež používa diskretizáciu druhého rádu, rovnako ako časová 

diskretizácia. Voda je modelovaná ako nestlačiteľná kvapalina s konštantnou hustotou 998,2 kg m−3 a 

konštantnou viskozitou 1,002 × 10−3 Pa s. Okrajovou podmienkou na vstupe je rovnomerná rýchlosť 0,623 m 

s−1. Oba výstupy majú vopred definovanú rýchlosť prúdenia rovnajúcu sa polovici hodnoty vstupnej rýchlosti. 

Intenzita turbulencie na vstupe je 0,1 %. Steny sú definované s podmienkou nulového sklzu, to znamená, že 

rýchlosť tekutiny, ktorá sa bezprostredne pripojí k stene, je rovná nule. Časový krok je 0,1 s a tok je 

inicializovaný prietokovým poľom vyvíjajúcim sa prirodzene po 200 sekundách od roztoku v ustálenom stave. 

Každý časový krok bol vypočítaný v 10 iteráciách. Sieť bola vytvorená v softvéri ICEM CFD. Sieť je 

štruktúrovaná tak, že je zložená iba z hexaedrónových diskrétnych objemov usporiadaných do blokov s 

pravidelnou ortogonálnou štruktúrou. Ortogonálna geometria blokov sa premieta na povrch stien a vnútorná 
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geometria objemov blokov je interpolovaná z hraníc. Sieť priľahlá k stenám v oblasti hraničnej vrstvy má medzi 

výškami po sebe nasledujúcich vrstiev objemov kolmú geometrickú vzdialenosť s násobkom 1,15 a prvá vrstva 

objemu má v oblasti nárazového prúdenia výšku 0,035 mm, a výška 0,45 mm inde. Najhoršia hodnota y+ je 

1,6 v oblasti nárazového toku a 0,02-1,0 inde. Sieť obsahovala 2,5 milióna buniek a 2,5 milióna uzlov. Výpočet 

prebiehal vo vysokovýkonnom výpočtovom centre Technickej univerzity v Košiciach [23-25]. 

 

Obr. 4 Porovnanie simulácie prúdenia pre dopadovú dosku “Spheric” a pre štandardnú dopadovú dosku pri 

rýchlosti odlievania 0.8 m min−1 - CFD simulácia 

Na základe výsledkov CFD simulácií sa očakáva, že použitie dopadovej dosky „Spheric“ skráti retenčný čas v 

porovnaní so štandardnou dopadovou doskou, ale na druhej strane sa tiež očakáva zníženie vírenia ocele 

okolo ochrannej trubice a zníženie javu tvorby „červeného oka“ v jej okolí. Predpokladá sa, že pri použití 

dopadovej dosky „Spheric“ bude prevládať oblasť premiešavania a objem mŕtvych zón sa bude intenzívne 

zmenšovať. Tiež sa zistilo, že štandardná dopadová doska má tendenciu vytvárať skratové prúdenie pri 

nižších rýchlostiach odlievania. 
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Obr. 5 Porovnanie C-kriviek pre dopadovú dosku “Spheric” a pre štandardnú dopadovú dosku pri rýchlosti 

odlievania 0.8 m min−1 - CFD simulácia 

Navrhovaná dopadová doska bola testovaná s použitím modelu skutočnej symetrickej dvojprúdovej 

medzipanvy v mierke 1:3 pri troch rýchlostiach odlievania. Ako porovnávacie kritériá bola zvolená C-krivka, 

retenčný čas a vizuálne vyhodnotenie prietoku v medzipanve. Stopovacia látka je vodný soľný roztok KCl, 

ktorého koncentrácia sa monitoruje pomocou systému merania vodivosti, pričom sa prúdenie vizuálne 

vyhodnocuje pomocou KMnO4. Obr. 6-8 znázorňujú výsledky simulácií porovnávajúcich štandardnú a sférickú 

dopadovú dosku. Pre vizuálne porovnanie prúdenia, obr. 6-8 znázorňujú prúdenie v časových intervaloch 5, 

20 a 80 s po vstreknutí stopovacej látky. Pod týmito obrázkami sú zodpovedajúce C-krivky so zvýraznenými 

minimálnymi a maximálnymi retenčnými časmi pre každú konfiguráciu a rýchlosť odlievania. 

 
Obr. 6 Vizuálne a grafické porovnanie prúdenia pre pre dopadovú dosku “Spheric” a pre štandardnú 

dopadovú dosku pri rýchlosti odlievania 0,8 m min−1 - fyzikálna simulácia 
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Obr. 7 Vizuálne a grafické porovnanie prúdenia pre pre dopadovú dosku “Spheric” a pre štandardnú 

dopadovú dosku pri rýchlosti odlievania 1,2 m min−1 - fyzikálna simulácia 

 

Obr. 8 Vizuálne a grafické porovnanie prúdenia pre pre dopadovú dosku “Spheric” a pre štandardnú 

dopadovú dosku pri rýchlosti odlievania 1,6 m min−1-fyzikálna simulácia 
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V tab. 1 je porovnanie minimálnych a maximálnych retenčných časov pre každú konfiguráciu. Čísla v 

zátvorkách označujú percentuálny rozdiel retenčných časov voči štandarnej konfigurácii Grafické porovnanie 

retenčných časov všetkých testovaných konfigurácií je uvedené na obr. 9. 

Tab. 1 Porovnanie retenčných časov pre testované dopadové dosky 

Konfigurácia 
Rýchlosť 
odlievania 

Minimálny retenčný čas (s) Maximálny retenčný čas (s) 

Štandardná dopadová 
doska 

0.8 m min−1 57 98 

1.2 m min−1 55 137 

1.6 m min−1 39.5 119 

Sférická dopadová 
doska 

0.8 m min−1 40.5 (71%) 119 

1.2 m min−1 42 (76%) 127 

1.6 m min−1 42 (106%) 104 

 

Obr. 9. Grafické porovnanie retenčných časov všetkých testovaných konfigurácií 

Na obr. 10 a 11 je vizualizácia dynamiky prúdenia pre porovnávané dopadové dosky (CFD simulácia). 

 

Obr. 10 Porovnanie rýchlostných polí pri rýchlosti odlievania 0,8 m min−1. 

 

Obr. 11 Porovnanie rýchlostných polí pri rýchlosti odlievania 1,2 m min−1. 
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Rýchlejšia vertikálna cirkulácia ocele až po vrstvu trosky môže spôsobiť tvorbu „červeného oka“, čiže odkrytie 

povrchu ocele, následnú reoxidáciu vzduchom a vyššie tepelné straty [26,27]. 

Pri použití dopadovej dosky „Spheric“ je vertikálna rýchlosť prúdenia okolo ochrannej trubice výrazne nižšia 

ako pri použití štandardnej dopadovej dosky. Použitie dopadovej dosky „Spheric“ môže eliminovať tvorbu 

takzvaného „červeného oka“ v dôsledku nižšej vertikálnej rýchlosti prúdenia ocele v tejto oblasti, na rozdiel od 

štandardnej dopadovej dosky. 

Ďalšou veľmi dôležitou funkciou dopadových dosiek je zabránenie rozstreku roztavenej ocele pri plnení 

prázdnej medzipanvy, a to najmä z bezpečnostných dôvodov. Ukážka prvých sekúnd plnenia prázdnej 

medzipanvy je znázornená na obr. 12 a je zrejmé, že sférická dopadová doska bezpečne bráni rozstreku 

ocele. 

 

Obr. 12 Prvé sekundy napĺňania prázdnej medzipanvy, sférická dopadová doska 

4. ZÁVER 

Dizajn sférickej dopadovej dosky s konvexným povrchom bol inšpirovaný rozdielmi medzi prúdením okolo 

plochej dosky a prúdením okolo gule. Na počiatočné testovanie a potvrdenie tohto tvaru dopadovej boli použité 

CFD simulácie. V porovnaní so štandardnou dopadovou doskou pri zodpovedajúcej rýchlosti odlievania 0,8 

m·min-1 sa zistilo, že sférická dopadová doska skracuje retenčný čas, ale na druhej strane prúdenie vytvorene 

touto doskou bude mať za následok elimináciu oblastí mŕtvych zón a elimináciu tvorby „červeného oka“ v okolí 

ochrannej trubice. Navrhovaná dopadová doska nemá tendenciu vytvárať skratové prúdenie. Dopadová doska 

„Spheric“ bola preto podrobená ďalšiemu, rozsiahlejšiemu testovaniu s použitím fyzikálneho modelu 

medzipanvy v mierke 1:3 pri prietokoch simulujúcich rôzne rýchlosti odlievania. 

V porovnaní so štandardnou dopadovou doskou, na základe meraní C-kriviek pomocou vodného modelu, 

dopadová doska „Spheric“ skracuje minimálne retenčné časy pri rýchlosti odlievania 0,8 a 1,2 m·min-1 na 

úrovni 71 % a 76 % časov dosahovaných pri použití štandardnej dopadovej dosky za rovnakých podmienok. 

Na druhej strane dopadová doska „Spheric“ vykazovala o 6 % dlhší retenčný čas ako štandardná doska pri 

rýchlosti odlievania 1,6 m·min-1. Treba brať do úvahy, že ide len o porovnanie dopadových dosiek. V oboch 

prípadoch je možné vybaviť medzipanvu ďalšími modifikátormi prúdenia, ako sú hrádzky, prepážky a baffle, 

aby sa predĺžila doba zotrvania ocele v medzipanve. 

Z vizuálneho porovnania prietoku v medzipanve je evidentné, že dopadová doska „Spheric“ vytvára 

výhodnejšie prúdenie ako štandardná doska. Nemá tendenciu ku skracovému prúdeniu pri nižších rýchlostiach 

odlievania. Taktiež eliminuje oblasti mŕtvych zóny. Je možné predpokladať,  že použitie tejto dopadovej dosky 

v praxi bude mať pozitívny vplyv na čistotu ocele vďaka dynamickejšiemu prúdeniu ocele na rozhraní oceľ-

troska. Okrem toho, tvorba „červeného oka“ bude výrazne potlačená, pretože sférická dopadová doska nemá 

výrazné piestové prúdenie. 
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Na základe výsledkov realizovaných simulácií možno predpokladať, žedopadová doska „Spheric“ má veľký 

potenciál na optimalizáciu prúdenia ocele v medzipanve môže sa stať novou súčasťou modernej medzipanvy 

s významným vplyvom na výslednú kvalitu a čistotu odlievaniej ocele. 
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Abstrakt 

V dnešní době se numerické modelování stává nezbytnou součástí výzkumu v oblasti metalurgie oceli. Při 

numerickém modelování se provozní zařízení nahrazuje matematickým modelem, který je tvořen soustavou 

parciálních diferenciálních rovnic. Numerické modelování je spojeno se zobrazováním dějů, které jsou při 

výrobě oceli těžce pozorovatelné. Modelováním je možné například sledovat změnu teplotního pole, simulovat 

proudění oceli, predikovat opotřebení vyzdívky apod. Tento příspěvek se zabývá numerickým modelováním 

proudění oceli v mezipánvi. Mezipánev v průběhu plynulého odlévání oceli plní zejména funkci zásobníku 

tekuté oceli při sekvenčním odlévání a rozděluje tok oceli mezi jednotlivé licí proudy. Mezipánev je poslední 

reaktor, kde je ještě možné ovlivnit výslednou jakost a čistotu odlévané oceli, proto je nezbytné zmapovat 

průběh dějů probíhajících v mezipánvi. Předkládaný příspěvek poukazuje na výsledky, které je možné získat 

v rámci numerických simulací proudění oceli ve víceproudé mezipánvi. Je zde zobrazen úvod do problematiky 

numerických simulací a jejich aplikovatelnost v praxi. Pro numerické simulace proudění oceli v mezipánvi byl 

využit SW Ansys Fluent, který je součástí balíčku Ansys Workbench.  

Klíčová slova: Mezipánev, proudění oceli, numerické modelování, Ansys Fluent 

1. ÚVOD 

Optimální proudění oceli v mezipánvi je pro zařízení plynulého odlévání zcela zásadní. Proudění oceli 

v mezipánvi lze rozdělit na aktivní a pasivní. V případě aktivního proudění lze hovořit o aktivním objemu 
mezipánve, který se dělí na objem s pístovým tokem a promíchávaný objem. Promíchávaný objem se 

vyznačuje turbulentním prouděním a vzniká zejména v blízkosti stínicí trubice. Pro optimální podmínky 

proudění by měla být v mezipánvi zachována alespoň část promíchávaného objemu. Na oblast 

promíchávaného objemu navazuje oblast objemu s pístovým tokem, který je charakteristický pomalým 

uspořádaným laminárním prouděním. Výskyt objemu s pístovým tokem je pro dosažení optimálních podmínek 

nezbytný. Z hlediska pasivního objemu se jedná o tzv. mrtvý objem. V této oblasti téměř nedochází k žádnému 

proudění oceli, což má za následek snížení efektivní oblasti mezipánve. Mrtvý objem je v mezipánvi v celé své 

míře nežádoucí [1,2].  

Jelikož je mezipánev posledním metalurgickým reaktorem, kde je možné ovlivnit výslednou jakost a čistotu 

odlévané oceli, musí být její konfigurace maximálně optimalizována pro odstraňování nekovových vměstků a 

rovnoměrnou distribuci oceli mezi jednotlivé licí proudy. V provozních podmínkách se přistupuje na modifikaci 

proudění pomocí dopadových míst, víceotvorových přepážek, horních a dolních přepážek a také použitím 
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porézní tvárnice pro dmýchání inertního plynu. S prouděním souvisí retenční čas, jež znázorňuje dobu, kterou 

stráví určitý element taveniny v mezipánvi. Retenční čas se stanoví individuálně pro každý licí proud [1, 2].  

2. PRINCIP NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ 

Numerické modelování je proces, při kterém je provozní zařízení, označované jako dílo, nahrazeno 

matematickým modelem. Parciální diferenciální rovnice matematického modelu mohou popisovat například 

sdílení tepla, proudění kapalin a plynů nebo chemické reakce v modelu. Děje v matematickém modelu se 

popisují v závislosti na čase [1,2,3].  

Soustava diferenciálních rovnic je řešena ve výpočetní síti. Rovnice jsou řešeny pro každou buňku výpočetní 

sítě zvlášť. V závislosti na přesnosti a jemnosti výpočetní sítě roste počet rovnic, které jsou při numerickém 

modelování řešeny [1,2,4].  

Proudění kapalin je důležitý děj pro zajištění průběhu chemických reakcí, odstraňování nekovových vměstků 

a homogenizaci oceli. Je nezbytná znalost typů proudění, které se mohou vyskytovat při odlévání oceli. 

Z hlediska chování se jedná o turbulentní nebo laminární proudění. Proudění lze rovněž rozdělit v závislosti 

na čase na stacionární, které nezávisí na čase, nebo nestacionární, kde se jednotlivé veličiny v čase 

mění [5,6]. 

Pro popis obou režimu proudění (laminární a turbulentní) slouží Navier-Stokesovy rovnice spolu s rovnicí 

kontinuity a tzv. modely turbulence [7]. 

2.1. Metody numerického modelování 

Metoda konečných diferencí (FDM) - podstatou je převedení zkoumaného systému na soustavu 

diferenciálních rovnic a následné řešení v určitých mezích. Meze jsou stanoveny okrajovými a počátečními 

podmínkami modelu. Řešená oblast je pokrytá sítí o konečném počtu nepřekrývajících se elementů. Derivace 

v uzlových bodech jsou nahrazeny diferencemi. Diferenciální rovnice jsou dále upraveny na soustavu 

algebraických rovnic a následně řešeny numericky pomocí soustav iterací. Přesnost řešení závisí na hustotě 

výpočetní sítě.  Zhušťováním výpočetní sítě se zvyšuje náročnost výpočtu. Pro optimální podmínky je vhodné 

zhušťovat síť pouze v místech, kde jsou nezbytné přesnější výsledky. Hlavním nedostatkem je stanovení 

podmínek pro určitou hustotu výpočetní sítě, která není vhodná pro síť s jinou hustotou. Rovněž tato metoda 

vyžaduje pouze strukturované výpočetní sítě [1,2,3,5,8]. 

Metoda konečných prvků (FEM) - má největší význam mezi numerickými metodami. Uplatňuje se zejména 

při řešení úloh v oblasti teplotních polí a v oblasti pružnosti a pevnosti. Podstata spočívá v rozdělení na síť 
prvků konečného počtu, která může být i nestrukturovaná. Dvojrozměrná síť je rozdělena nejčastěji na 

trojúhelníkové nebo čtyřúhelníkové prvky, v případě trojrozměrného rozdělení se nejčastěji jedná o čtyřstěny, 

pětistěny nebo kvádry. Řešení na každém prvku má tvar kvadratického polynomu nebo lineární funkce, 

přičemž nemusí dojít ke spojitosti v sousedních uzlových bodech. Mezi hlavní výhody metody patří téměř 

dokonala aproximace daného systému a možnost automatizace. Výsledkem mohou být jak okrajové metody, 

tak i materiálové charakteristiky [1,2,5,8]. 

Metoda konečných objemů (FVM) - pří výpočtu metodou konečných objemů je nejprve objekt rozdělen do 

určitého počtu nepřekrývajících se konečných objemů. Metoda napříč objemem výpočetní buňky počítá 

hodnoty proměnných a přímo diskretizuje integrální rovnici, která je následně řešena v obecném tvaru. 

Výpočet obvykle probíhá v jednom bodu, který charakterizuje daný konečný objem. Reprezentativní bod je 

umístěn ve středu konečného objemu a obsahuje informace o hodnotách skalárních veličin a složek rychlostí. 

Výsledky výpočtu jsou ze středů konečných objemů přenášeny také na jejich hranice. Pro přenos výsledků 

slouží interpolace, kde můžeme volbou vhodného interpolačního schématu ovlivnit kvalitu a přesnost 

přenášených výsledků. Metoda konečných objemů přinesla výhody zejména ve výpočetní síti. Výpočetní síť 

nemusí být strukturovaná a může využívat různé tvary konečných objemů. Metoda nevyžaduje přílišné 

hardwarové vybavení. Oproti ostatním metodám dochází ke zkrácení výpočetního času. Za nevýhodu lze 
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zařadit použití interpolačního schématu, kde v kombinaci s nevhodnou volbou výpočetní sítě může dojít 

k výraznému zkreslení výsledků numerických simulací [1,2,4,8]. 

3. POSTUP NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ 

Veškeré přípravy simulací a samotné výpočty probíhaly v softwarovém balíku Ansys Workbench, jehož 

součástí je například SW Ansys Fluent pro řešení CFD (Computational Fluid Dynamics) simulací [1]. 

3.1. Geometrie 

3D geometrie pětiproudé mezipánve byla zkonstruována v CAD systému softwaru Ansys DesignModeler. Pro 

numerické modelování byla zkonstruována pouze vnitřní provozní část mezipánve. Vytvořená geometrie 

mezipánve je schematicky zobrazena na obr. 1. 

 

Obr. 1 Geometrie pětiproudé mezipánve 

3.2. Výpočetní síť 

V rámci přípravy numerického modelu pro simulace byly navrženy dvě různé výpočetní sítě (viz tab. 1). 

U výpočetních síti je důležité sledovat kritéria orthogonal quality a skewness. Orthogonal quality popisuje 

kvalitu vytvořené výpočetní sítě, je tedy nezbytné dosáhnout co nejvyšší hodnoty. V případě kritéria skewness 

(zkosení) se jedná o nesouměrnost, která posuzuje míru deformace buněk. V případě nesouměrnosti je nutné 

dosáhnout co nejnižší hodnoty. Obě kritéria mohou nabývat hodnot v rozsahu 0-1, můžeme je rovněž vyjádřit 

v procentech. Z navržených variant se mnohem lépe projevila varianta sítě tvořena pomocí metody CutCell, 

která tvoří pravidelnou strukturovanou síť. S podstatně nižším počtem buněk byla dosažena vyšší kvalita sítě 

a eliminována nesouměrnost oproti původní tetraedrické síti. Nižším počtem buněk byl výpočet podstatně 

urychlen. Obě varianty jsou schematicky zobrazeny na obr. 2 [1,5,8]. 

  

a) b) 

Obr. 2 Výpočetní sítě: a) síť tvořena tetraedry; b) síť tvořena metodou CutCell 
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Tab. 1 Varianty výpočetních sítí 

Výpočetní síť Počet uzlů Počet buněk Orthogonal Quality Skewness 

Tetraedr 248 977 1 331 930 0,7824 0,2162 

CutCell 735 713 680 460 0,9827 0,0243 

3.3. Nastavení experimentu 

V tab. 2 jsou zobrazeny nastavené okrajové podmínky pro numerické simulace. Výpočty probíhaly v SW 

Ansys Fluent a byly řešeny metodou konečných objemů. Jako materiál pro výpočet byla zvolena ocel 

s definovaným odvodem tepla přes stěny mezipánve a hladinu oceli. 

Tab. 2 Podmínky experimentu pro numerické modelování [1] 

Parametr Hodnota 

Vstupní licí rychlost (m·s-1) 1,04 

Licí teplota (°C) 1 500 

Gravitace (m·s-2) -9,81 

Provozní tlak (Pa) 101 325 

Hustota tepelného toku přes hladinu (W·m-2) 15 000 

Hustota tepelného toku přes stěny (W·m-2) 2 500 

4. ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ 

Uvedená kapitola zobrazuje příklady výsledků, které je možné získat numerickým modelováním proudění oceli 

v mezipánvi. Podstatná část výsledku závisí na úspěšném a přesném výpočtu pole proudění. 

4.1. Proudění 

Základním výsledkem numerických simulací proudění je zobrazení vektorů rychlostí. Pro ukázku byly vektory 

vykresleny ve vertikálním řezu výlevek a odlišeny barvou dle rychlosti. Z obr. 3 jsou patrná místa, kde v okolí 

dopadového místa ocel cirkuluje. Naopak u prvního licího proudu (LP1 dle obr. 1) je proudění podstatně 

zpomaleno. Vektory rychlosti jsou základní údaje, na základě kterých je možné proudění optimalizovat.  

Obr. 3 Vektory rychlosti v mezipánvi v podélném řezu výlevek 
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Dalším výsledkem, který rovněž vypovídá o charakteru proudění oceli v mezipánvi jsou tzv. RTD křivky 

(Residence Time Distribution). RTD křivky znázorňují změnu koncentrace na výlevkách v rámci odezvy na 

změnu koncentrace na stínicí trubici. Na obr. 4 jsou zobrazeny RTD F křivky, kde je znázorněna odezva na 

licích proudech na trvalou změnu vstupní koncentrace. Jedná se o metodu tzv. Heavisideův jednotkový skok. 

Z RTD křivek je možné stanovit retenční časy, které určují dobu, jež stráví daná částice taveniny v mezipánvi. 

Podstatný je zejména minimální retenční čas, který se stanoví jako doba od injektáže na stínicí trubici po první 

změnu koncentrace na výlevce. Z retenčních časů lze dále vypočítat údaje o charakteru proudění, mezi které 

patří zastoupení objemu s pístovým tokem, promíchávaný objem nebo také mrtvý objem [5,6,8]. 

 

Obr. 4 RTD F křivky 

4.2. Teplotní pole 

Při výpočtech byl rovněž nastaven výpočet přestupu tepla na základě, kterého je možné zobrazit teplotní pole 

v mezipánvi. Z obr. 5 jsou patrné nejhorší podmínky pro první licí proud, kde ocel na výstupu ztrácí od vstupní 

teploty až 8 °C. Nejchladnější místo v mezipánvi je u hladiny kolem prvního licího proudu, kde vzniká mrtvý 

objem. 

 

Obr. 5 Teplotní pole v mezipánvi v podélném řezu výlevek 
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4.3. Opotřebení žáruvzdorného materiálu 

Z proudění oceli v mezipánvi lze rovněž predikovat opotřebení žáruvzdorného materiálu. Pro predikci byl 

použit model Wall Shear Stress (smykové napětí stěny). Model vychází z vektorů rychlostí. Místa, kde 

proudění dosahuje vyšší rychlosti a je orientováno směrem ke stěně, budou více náchylná na opotřebení. 

Z obr. 6 je vidět patrné největší zatížení v dopadovém místě, které je však náporu proudu oceli uzpůsobeno. 

Větší problémy mohou být mezi licími proudy LP5 a LP4, také mezi LP3 a LP2, kde ocel cirkuluje v kruhu a 

vysokou rychlostí naráží do dna mezipánve, kde může docházet ke značnému opotřebení žáruvzdorného 

materiálu.   

 

Obr. 6 Smykové napětí stěny zobrazující náchylnost k opotřebení vyzdívky 

4.4. Odstraňování nekovových vměstků 

Numerické simulace rovněž umožňují sledování trajektorie nekovových vměstků v mezipánvi. V rámci této 

části byl zkoumán vliv velikosti nekovových částic na efektivitu jejích odstranění při proudění oceli v mezipánvi. 

Byl použit model DPM (Discrete Phase Model), kde byly definovány tři průměry nekovových částic 

(2 µm, 50 µm a 100 µm). U všech částic byla definována hustota 3 500 kg·m-3. Pro výpočet se předpokládalo, 

že vměstky se do ocelové lázně v mezipánvi dostanou přes stínicí trubici a jejich vstupní rychlost je totožná 

se vstupní rychlostí proudu oceli. Definované částice měly kulovitý tvar. Na obr. 7 jsou zobrazeny výsledky ze 

simulace odstraňování nekovových vměstků. Nejmenší vměstky (2 µm) byly odstraněny pouze ze 67,2 %, 

oproti tomu se u vměstků velikosti 100 µm povedlo odstranit 94,5 %. Ostatní částice byly strženy do licích 

proudů. Model DPM dále umožňuje definovat rozdílné hustoty jednotlivých částic. Současně je možné 

definovat různá místa vzniku částic (např. různé plochy z vyzdívky) a počáteční vstupní rychlosti. 

 

Obr. 7 Procentuální zastoupení nekovových vměstků, které jsou vyplaveny do strusky a odstraněny 
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5. ZÁVĚR 

Cílem předkládaného příspěvku bylo přiblížit postup numerického modelování proudění oceli, seznámit s ději, 

které probíhají v mezipánvi plynulého odlévání oceli a poukázat na výsledky, které je možné získat při 

numerických simulacích.  

Numerické modelování je v dnešní době efektivním doplňkem pro výrobu oceli. Je možné verifikovat děje, 

které probíhají při výrobě a odlévání oceli. Hlavní výhody numerického modelování spočívají v jeho 

dostupnosti, ceně (oproti provoznímu testování) a kvalitní vizualizaci výsledků, které nelze provozně 

vysledovat. 

Z numerického modelování lze kromě navrhování nových konstrukcí také získat podstatné výsledky pro 

predikci dějů v mezipánvi. Lze predikovat například místa se zvýšeným mrtvým objemem, teplotní 

nestejnorodost, místa opotřebení vyzdívky nebo pohyb nekovových částic se stanovením konkrétní 

náchylností daného licího proudu k zachycení vměstků. Numerické modelování může podstatně pomoct při 

zvyšování čistoty odlévané oceli. 
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Abstrakt 

Stanovení reálných okrajových podmínek chlazení je základním předpokladem pro využití numerických 

modelů sloužících k optimalizaci a řízení vybraných dějů v oblasti hutnictví. Pro získání těchto okrajových 

podmínek byl vypracován postup, kdy vstupní informace o chlazení jsou získávány na základě experimentů. 

Poté je provedeno zpracování experimentálně získaných dat a jsou vytvořeny funkce, které vhodným 

způsobem popisují okrajové podmínky chlazení. Znalost průběhů teplot během chlazení umožňuje určení 

součinitele přestupu tepla mezi horkým povrchem a chladicím médiem. Reálné okrajové podmínky umožňují 

následnou optimalizaci chladicích sekcí a návrh finálních konfigurací. Ke zjištění okrajových podmínek jsou 

využívána unikátní laboratorní zařízení, která dovolují nastavení takových podmínek chlazení, které jsou blízké 

podmínkám ve válcovnách. V příspěvku jsou uvedeny příklady optimalizace chlazení pracovních válců, 

příklady návrhů sekcí pro in-line tepelné zpracování kovů a postup při navrhování vysokotlakého ostřiku okují. 

Klíčová slova: Tepelné zpracování, odstranění okují, okrajové podmínky, válcování, chlazení 

1. VÁLCOVNY PLECHŮ 

Významnou oblastí ocelářského průmyslu, skýtající značný prostor pro optimalizaci chlazení a značné 

energetické úspory, jsou provozy válcoven tlustých plechů. Dříve byla při návrzích chlazení válců těchto 

válcoven využívána buď strategie vysokých průtoků, kdy mělo být dosaženo dobrých chladicích účinků zalitím 

válců vodou, nebo strategie vysokých tlaků, které měly, bez ohledu na energetickou náročnost chladicích 

systémů, prodloužit životnost válců. Tento postup je však velmi nehospodárný, a často kontraproduktivní. Silná 

vrstva vody brání dynamickému působení vodních paprsků z trysek, a tím i intenzivnímu chlazení. Současně 

je velmi problematická i regulace takového systému. Zdálo se, že v této oblasti nelze již nic zásadního změnit, 

a to byla i strategie výrobců zařízení i dodavatelů trysek. Moderní výzkumné metody vyvinuté a úspěšně 

používané v Laboratoři přenosu tepla a proudění však prokázaly, že existuje značný prostor na zlepšení 

současného stavu. Návrhy nových chladicích systémů válců jsou založeny na optimalizaci procesu. To 

znamená dosáhnout co nejvhodnější chladicí charakteristiky při minimální energetické náročnosti. Při návrhu 

nového chlazení se využívá propojení výpočtů teplotního zatížení válců s laboratorním měřením chladicích 

účinků různých typů a konfigurací vodních trysek. Údaje o přenosu tepla jsou nezbytné pro navrhování a řízení 

chladicích sekcí. Laboratorní měření je využito ke zjištění průběhu teplot během chlazení. Tyto teploty slouží 

jako vstupní parametry pro výpočet realistických hodnot součinitele přestupu tepla, který odpovídá intenzitě 

chlazení. Celý postup umožňuje optimalizaci i velmi složitých chladících sekcí. Nasazení optimalizovaných 

chladicích systémů pak přináší značné úspory z pohledu prodloužení životnosti válců, zvýšení kvality a 

užitných vlastností provalků a snížení spotřeby chladící vody o 25 - 60 %, což představuje jak úspory energie, 

tak i úspory v počtu trysek a času nutného na údržbu chladicích systémů. 
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Obr. 1 Nahoře: experimentální válec pro určení součinitele přestupu tepla. Uprostřed: vyhodnocení výsledků 

měření pro konkrétní chlazení válce (závislost h na poloze). Dole Výpočet teplotního pole ve válci na základě 

experimentálně zjištěných okrajových podmínek (h) 

Dataloger 

Trysky 

Exp. deska s čidly  
El. pec  
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2. IN-LINE TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

Další oblastí zpracování kovů umožňující dosazení významných energetických úspor je řízené tepelné 

zpracování. Důraz je kladen na dosažení definované mikrostruktury výrobků, a tím dosažení lepších 

mechanických vlastností bez nutnosti úpravy chemického složení, tedy bez nutnosti použití drahých legujících 

prvků. Podstatnou výhodou in-line tepelného zpracování je úspora re-ohřevu materiálu, kdy je materiál tepelně 

zpracováván bezprostředně po vyválcování. Speciální experimentální zařízení postavené v Laboratoři 

přenosu tepla a proudění, VUT v Brně, umožňuje nastavování různých režimů chlazení a následně 

vyhodnocování vlivu těchto režimů na finální strukturu chlazených vzorků. Geometrie chlazení, průběhy teplot 

a výsledná struktura jsou v jednotlivých krocích optimalizovány. Tento postup se dá s výhodou využít 

pro výzkum a návrhy tepelného zpracování drátů, profilů, kolejnic a trubek. Tepelně zpracované trubky se 

například používají v petrochemickém průmyslu, kde je kladen důraz na vysokou pevnost. U tepelně 

zpracovaných kolejnic je nutné dodržet přísné normy na homogenitu vnitřní struktury materiálu bez fázových 

a výrazných pevnostních změn. Pro získání požadovaných mechanických vlastností finálního produktu je vždy 

nezbytné nalézt vhodný chladicí režim. Tento režim se liší v závislosti na typu materiálu a podmínkách výroby. 

Intenzita chlazení je funkcí několika parametrů, jako je typ trysky, průtok a tlak vody, teplota vody, teplota 

povrchu chlazeného materiálu, kvalita povrchu a rychlost pohybu chlazeného materiálu. Dosud není k dispozici 

žádná funkce pro predikci chladicí intenzity, která zahrnuje všechny uvedené parametry. Experimentální 

měření je tedy jediným způsobem, jak přesně stanovit intenzitu sprchového chlazení a nalézt vhodný chladicí 

režim. Změřená teplota je použita jako vstup pro inverzní úlohu vedení tepla, jejímž výstupem je časově závislá 

povrchová teplota a součinitel přestupu tepla obr. 2. Příklad vlivu optimalizovaného in-line tepelného 

zpracování na zvýšení tvrdosti materiálu trubek je na obr. 3. 

 

Obr. 2 Experimentálně změřená teplota, in-line vypočtená povrchová teplota a součinitel  
přestupu tepla 
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Obr. 3 Zvýšení tvrdosti trubky před a po tepelném zpracování 

Schéma laboratorního zařízení navrženo pro výzkum chladicích sekcí a in-line tepelné zpracování vzorků 

(Obr. 4).  

 

Obr. 4 Laboratorní zařízení pro návrhy a optimalizaci chladících sekcí trubek, kolejnic aj. 

V Laboratoři přenosu tepla a proudění, VUT v Brně, byla vyvinuta metodika pro návrh in-line tepelného 

zpracování ocelových profilů a trubek. Využívá kombinaci numerického modelování, laboratorního měření, a 

v poslední fázi také poloprovozních a provozních testů. Tato metodika minimalizuje množství drahých 

provozních experimentů a eliminuje možné konstrukční chyby. 

3. HYDRAULICKÉ ODSTRANĚNÍ OKUJÍ 

Experimentální studium hydraulického odstranění okují bylo motivováno jednak požadavky průmyslu na 

nalezení optimálních parametrů ostřiku a dále pak snahou o teoretický popis a porozumění mechanismu 

odkujení. Při návrzích sekcí pro ostřik okují je nutné volit typ trysek, jejich rozteče, vzdálenosti od povrchu, 

úhly natočení a tlaky vody. Provozní experimenty jsou drahé a mohou navíc vést ke značným finančním 
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ztrátám. Proto je nutné optimalizovat uvedené parametry na základě laboratorních měření. Ke studiu účinků 

vysokotlakých ostřiků jsou využívány tři přístupy. V prvním kroku jsou proměřeny impaktní tlaky paprsků trysek 

ve vysokém rozlišení. Experimentální zařízení vlastní konstrukce využívá senzor s průměrem 0,2 mm 

zabudovaným do ostříkávané plochy. Vizualizace mechanických účinků paprsků trysek může být následně 

doplněna také tzv. erozivním testem. Vypovídající schopnost tohoto testu ovšem nemůže nahradit proměření 

impaktních tlaků (obr. 5). 

        

Obr. 5 Vlevo: Schéma měření impaktních tlaků. Vpravo: Erozivní test vysokotlakých trysek. 

Dalšími testy, využívanými při studiu vysokotlakých ostřiků, jsou testy za pohybu vzorků. Jsou to zkoušky 

kvality ostřiků, kdy jsou vyhodnocovány povrchy experimentálních vzorků a jsou určovány podíly odstraněných 

okují pro různé parametry ostřiků a pro různé režimy vysokoteplotní oxidace vzorků (obr. 5).  

          

Obr. 6 Testy zaměřené na kvalitu odstranění vysokoteplotních okují. Vpravo nahoře: Experimentální deska 

po průjezdu pod tryskami. Vpravo dole: Deska se zamraženou strukturou okují. 

Další laboratorní měření umožňuje zkoumat teplotní ovlivnění ostřikovaného povrchu. Vzorek je osazen čidly 

a po nahřátí vzorku projíždí pod vysokotlakými tryskami. Je zaznamenávána poloha vzorku a průběhy teplot 

těsně pod povrchem vzorku. Změřené teploty slouží jako vstupní parametry pro inverzní úlohu a pomocí ní je 

vypočítán součinitel přestupu tepla (HTC). Pomocí prováděných teplotních experimentů je možné získat 

informace o intenzitě přenos u tepla. Pomocí simulací je poté možné zjistit vliv změny nastavení ostřiku okují 

  
DAQ PC Nozzle  

Impact 
area 

Pressure Sensor Moving Plate 
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na teplotní režim provalků. V případě problémů s dodržením teplot provalku je možné provést optimalizaci 

nastavení (obr. 6).  

    

Obr. 7 Měření teplot při vysokotlakém ostřiku okují. Závislost povrchové a měřené teploty a součinitele 

přestupu tepla na poloze. Poloha ve směru pohybu vzorku (500 mm odpovídá poloze trysek. 

Měření poskytuje informaci o vlivu parametrů ostřiku na výslednou kvalitu odstranění okují. Je možné optima-

lizovat výběr trysek, nastavení tlaku ostřiku, vzdálenosti a rozteče trysek, úhel sklonu trysek a způsob 

překrývání vodních paprsků. Dříve byla považována oblast překrytí vodních paprsků (tzv. overlapping area) 

za hlavní zdroj problémů s kvalitou odkujení. Laboratorní výzkum však prokázal, že neproblematičtější oblastí 

z pohledu ztráty impaktního tlaku a možných problému s kvalitou odstranění okují, je oblast za překryvem 

trysek tzv. washout (obr. 7). 

ZÁVĚR 

Metodika navržená v Laboratoři přenosu tepla a proudění byla využita pro zjištění součinitelů přestupů tepla 

na površích v aplikacích tepelného zpracování, chlazení pracovních válců teplých válcoven a vysokotlakého 

ostřiku okují. Zásadní význam na kvalitu výsledků má způsob měření teplot ve sledovaném tělese. Zde musí 

mít požadované vlastnosti celý měřicí řetězec. Pro úspěšné zvládnutí celé aplikace jsou využívány poznatky 

z problematiky přenosu a měření mnohakanálových nízkoúrovňových signálů, konstrukce a zabudování 

teplotních čidel. Naměřená data jsou dále zpracována s využitím několika specializovaných programů. V 

případě hledání okrajových podmínek přenosu tepla je nezbytné provedení přesného výpočtu inverzní úlohy.  

Metodika přesného určení součinitele přestupu tepla byla využita pro optimalizaci chladících a odkujovacích 

sekcí pro průmyslové partnery. Příkladem úspěšných spoluprací je návrh tepelného zpracování trubek pro 

Třinecké železárny a.s., návrh tepelného zpracování H-profilu pro Primetals Technologies Italy S.r.l. Z oblasti 

válcoven tlustých plechů je to optimalizace a rekonstrukce chlazení válců pro firmy voestalpine AG, Linz a U. 

S. Steel Košice a HYUNDAI STEEL Korea.  
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Abstrakt 

Spotřeba paliva v průběžné průmyslové peci vytápěné směsným plynem byla sledována po dobu 21 měsíců. 

Během této doby kolísalo množství výroby a zároveň docházelo ke změnám složení paliva. Vliv obou 

parametrů na spotřebu paliva byl analyzován odděleně. Jak absolutní, tak měrná spotřeba paliva v závislosti 

na množství výroby byla aproximována regresní funkcí. S růstem množství výroby absolutní spotřeba paliva 

roste, měrná spotřeba klesá. Získané závislosti odpovídají teoretickým průběhům ve formě mocninných funkcí. 

Změna složení paliva v důsledku poklesu obsahu koksárenského plynu a zvýšení obsahu zemního a 

vysokopecního plynu způsobila nárůst absolutní i měrné spotřeby plynu. Příčinou zvýšení spotřeby paliva bylo 

snížení spalné teploty a s tím související pokles využití chemicky vázaného tepla paliva. 

Klíčová slova: Průmyslová pec, spotřeba paliva, množství výroby, spalná teplota 

1. ÚVOD 

Tepelný příkon průmyslové pece je dán množstvím uvolněné energie ve formě tepla hořením paliva za 

jednotku času. V peci se tepelný příkon přemění částečně na užitečný tepelný tok do vsázky, daný součinem 

přírůstku měrné entalpie vsázky a hmotnostního toku materiálu. Zbývající část tepla je odvedena do odtahu 

ve formě citelného tepla spalin a ostatních tepelných ztrát do okolí. Množství tepla předané materiálu je lineární 

funkcí množství výroby. Závislost absolutní spotřeby paliva v průběžné peci na množství výroby za stanovené 

období je rostoucí funkce, a to buď lineárně, progresivně, nebo degresivně. Konkrétní tvar závislosti spotřeby 

paliva na množství výroby je ovlivněn ztrátami, a tedy účinností pece. 

Největší podíl na ztrátách pece má ztráta spalinami. Násobně až řádově nižší podíl představují ztráty stěnou 

a stropem pece, chladicí vodou, nedopalem, sáláním otvory atd. Využitelné teplo spalin je přibližně dáno 

rozdílem entalpie čerstvých spalin a odcházejících spalin. Měrná entalpie čerstvých spalin je funkcí spalné 

teploty a měrné tepelné kapacity spalin, tedy závisí mj. na chemickém složení paliva, teplotě a přebytku 

vzduchu. Ztráta spalinami má majoritní vliv na účinnost pece. Ztrátu spalinami je nutno posuzovat nejen 

v průběhu konstrukce a provozu pece, ale také v případech změny složení plynného paliva [1]. 

Pro posouzení tepelné práce pece a její účinnosti je důležité se zabývat nejen absolutní spotřebou paliva za 

určité období, ale zejména měrnou spotřebou paliva vztaženou na jednotku výroby. Měrnou spotřebu paliva 

ovlivňují měrné ztráty pece vztažené na jednotku výroby. Obecně měrná spotřeba paliva může dle typu 

výrobního zařízení s růstem množství výroby stoupat, klesat nebo může vykazovat minimum při určitém 

objemu produkce. U průmyslových pecí měrné ztráty s růstem množství výroby klesají. 

V příspěvku je analyzován případ tunelové pece, kde během sledovaného období 21 měsíců došlo ke změnám 

jak množství výroby, tak složení plynného paliva, které mělo vliv na množství spalin i spalnou teplotu. Tyto 

změny, které ovlivňovaly spotřebu paliva, nastávaly v některých případech současně. 
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2. ANALÝZA PROVOZNÍCH DAT 

Vzhledem k častým regulačním zásahům do řízení tunelové pece byly vyhodnocovány měsíční průměrné 

hodnoty veličin. K dispozici jsou údaje o množství výroby, celkové spotřeby plynu za jednotlivá období a 

složení topného plynu v objemových procentech. Množství tepla, které vyžaduje předepsaná technologie 

výroby a které musí být transportováno do jednotkové hmotnosti vsázky, nezávisí na množství výroby ani na 

složení paliva. 

Pec je vytápěna směsným plynem (označení SP), který je složen z koksárenského plynu (KP), vysokopecního 

plynu (VP) a zemního plynu (ZP). Průměrné složení směsného plynu se v jednotlivých obdobích mění. 

Na obr. 1 jsou graficky zobrazena výchozí data, konkrétně množství výroby v jednotlivých měsících a spotřeba 

směsného plynu, vyjádřená v GJ s použitím výhřevnosti ve formě tepelné energie. Množství výroby je uváděno 

v jednotkách kt. 

Na obr. 2 je průměrné složení plynu v jednotlivých měsících v objemových procentech, výhřevnost a Wobbeho 

číslo. Směsné plyny jsou obvykle vyráběny s požadavkem buď na konstantní výhřevnost, konstantní Wobbeho 

číslo, nebo konstantní přebytek vzduchu [2]. V daném případě byly složky plynu směšovány na konstantní 

výhřevnost. Tato metoda neumožňuje současně dodržet konstantní Wobbeho číslo, neboť kolísá hustota 

směsného plynu [3,4]. 

Udržování stálého Wobbeho čísla by zajistilo konstantní tepelný příkon pece při konstantním tlaku plynu před 

hořáky. Navíc konstantní Wobbeho číslo u injektorových hořáků zaručí přibližně stálý přebytek vzduchu i při 

kolísání výhřevnosti a hustoty směsného plynu. Požadavek konstantního Wobbeho čísla v tomto případě 

nemusel být dodržen. Směšování na stálou výhřevnost bylo dostačující, jelikož pec nepoužívá injektorové 

hořáky a je regulována modulací výkonu hořáků tak, aby byly dodrženy technologické požadavky pro ohřev 

materiálu [5]. 

Z grafu na obr. 1 je vidět, že spotřeba plynu v jednotlivých měsících zdánlivě sleduje trend objemu výroby, ale 

závislost není lineární. Zejména se liší poslední tři měsíce, kdy se výrazně změnilo složení plynu a jeho 

spotřeba narostla. Z grafu na obr. 2 plyne, že ve 13. měsíci a zejména v 19. až 21. měsíci se změnilo složení 

plynu. Klesl objemový podíl koksárenského plynu a narostly podíly vysokopecního a zemního plynu. Spotřebu 

plynu ovlivňuje jak množství výroby, tak složení plynu. Oba vlivy byly analyzovány odděleně. 

Obr. 1 Měsíční hodnoty množství výroby  

a spotřeby plynu 

Obr. 2 Objemové složení paliva, výhřevnost  

a Wobbeho číslo 

2.1. Závislost spotřeby paliva na množství výroby 

Na obr. 3 je graf měsíční absolutní spotřeby plynu v závislosti na množství výroby. Hodnotami spotřeby pro 

měsíce 1 až 18 (složení plynu A) je proložena regresní funkce. Odlehlé body nad regresní křivkou, které 

odpovídají měsícům 19 až 21, kdy ve směsném plynu byl nižší podíl koksárenského plynu (složení B), byly 
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vyloučeny z regresní závislosti. Ve 13. měsíci byl také nižší podíl koksárenského plynu, ale ne tak výrazně 

jako v měsících 19 až 21, a zároveň byl nejnižší objem výroby, proto i celková spotřeba plynu byla nízká. 

Absolutní spotřeba energie v závislosti na množství výroby u většiny výrobních zařízení včetně velkých 

průmyslových pecí obvykle tvoří mocninnou závislost ve tvaru 

)GJ(0

mPkEE   (1) 

kde E0 (GJ) je absolutní spotřeba při nulovém množství výroby, která představuje ztráty prázdné pece, P (kt) 

je množství produkce, k a m jsou parametry regresní rovnice, jejichž hodnoty se určí pro konkrétní zařízení. 

Parametry této nelineární regrese byly vypočteny iterační metodou gradient-Cauchy a vycházejí E0=3251, 

k=1371,5 a m=0,8579, součinitel determinace R2=0,758. 

V případě konkrétní sledované pece lze snadněji získat téměř stejně těsnou aproximaci pro daný interval dat 

lineární regresí metodou nejmenších čtverců, kdy R2=0,7537 a regresní rovnice má tvar 

)GJ(5,11654,3433 PE   (2) 

Kromě absolutní spotřeby energie, resp. chemického tepla paliva, je potřeba sledovat také měrnou spotřebu, 

vztaženou na jednotku výroby za příslušné období (obr. 4). Při klesajícím objemu výroby roste podíl tepelných 

ztrát pece na spotřebě energie, a proto měrná spotřeba plynu strmě roste. Nejvyšší měrná spotřeba za celé 
sledované období byla ve 13. měsíci, kdy byla nejnižší výroba. 

U většiny zařízení je vhodné modelovat měrnou spotřebu energie na množství výroby mocninnou funkcí 

)ktGJ( 110 


mPk
P

E
e  (3) 

Data byla aproximována touto regresní funkcí, přičemž byly vyloučeny odlehlé body pro měsíce 19 až 21. 

Nelineární regresí metodou gradient-Cauchy vychází parametry rovnice E0=3237, k=1361,9, m=0,9514 a 

součinitel determinace R2=0,944. 

V konkrétním případě tunelové pece se ukázalo, že lze použít jednodušší lineární regresi racionální funkcí, 

kdy metodou nejmenších čtverců vychází součinitel determinace R2=0,945 a regresní rovnice má tvar 

)ktGJ(6,32641305 11 
 Pe  (4) 

 
Obr. 3 Závislost absolutní spotřeby plynu na 

množství výroby 

 
Obr. 4 Závislost měrné spotřeby plynu na  

množství výroby 
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Absolutní člen v rovnicích (1, 2) představuje extrapolační odhad tepelných ztrát pece při nulovém objemu 

výroby. Podle použité regresní funkce odhad vychází mezi 3250 a 3433 GJ za měsíc. Z rovnic (3, 4) je zřejmé, 

že měrná spotřeba paliva by pro nulové množství výroby rostla nade všechny meze. 

2.2. Vliv složení směsného plynu na spotřebu 

Na obr. 2 je vidět, že výhřevnost plynu byla po celé sledované období udržována na konstantní hodnotě. 

V měsících 19 - 21 bylo nutno z provozních důvodů snížit spotřebu koksárenského plynu, který byl částečně 

nahrazen zemním a vysokopecním plynem (složení B). Tato změna způsobila nárůst jak absolutní spotřeby, 

tak i měrné spotřeby směsného plynu. 

Od 19. měsíce také došlo k poklesu Wobbeho čísla, což by při stálém tlaku plynu bez regulace způsobilo 

snížení průtoku paliva i příkonu pece, avšak v tomto případě potřebný příkon pece udržoval řídicí systém. 

Příčinu zvýšení spotřeby plynu je nutno hledat ve změně spalné teploty [6,7]. Tzv. teoretická spalná teplota 

odpovídá teplotě čerstvých spalin a je rovna součtu chemického tepla paliva a zvýšení entalpie vzduchu 

v rekuperátoru relativně k tepelné kapacitě spalin dle rovnice 

sp,sp

minvzvz,i

t

p

p

cV

LntcQ
t




  (5) 

kde Qi (Jm-3) je výhřevnost paliva, cp,vz (Jm-3K-1) je měrná tepelná kapacita vzduchu, tvz (°C) je teplota 

předehřátého vzduchu, n (1) je přebytek vzduchu, Lmin (1) je stechiometrické množství vzduchu pro dokonalé 

spálení 1 m3 plynu (při normálních podmínkách), Vsp (1) je objem spalin vzniklý spálením 1 m3 plynu a 

cp,sp (Jm-3K-1) je měrná tepelná kapacita spalin. 

Průměrná spalná teplota v měsících 1 až 18 (složení A) byla 1953 °C a v měsících 19 až 21 (složení B) klesla 

na hodnotu 1904 °C. 

Na obr. 5 je absolutní měsíční spotřeba plynu a na obr. 6 je měrná spotřeba plynu, v obou obrázcích 

v závislosti na teoretické spalné teplotě. Průměrná absolutní měsíční spotřeba plynu stoupla po změně složení 

plynu A na B z 4921 GJ na 7072 GJ, střední měrná spotřeba se zvýšila z 4484 GJ/kt na 6119 GJ/kt. 

 

Obr. 5 Závislost absolutní spotřeby plynu na 

teoretické spalné teplotě 

 

Obr. 6 Závislost měrné spotřeby plynu na teoretické 

spalné teplotě 

Spotřeba paliva je ovlivněna využitelností entalpie spalin. Teplota odcházejících spalin nemůže být nižší než 

výsledná teplota materiálu. Maximální využitelná část entalpie spalin je dána rozdílem mezi entalpií při spalné 

teplotě a entalpií spalin při výsledné teplotě materiálu. Část entalpie spalin pod teplotou materiálu odchází 

z pece nevyužitá. Ačkoli výhřevnosti směsného plynu o složení A i B byly přibližně stejné, spalná teplota při 

složení B byla průměrně o 49 °C nižší než při složení A. Následkem toho se v případě složení plynu B snížila 
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využitelná část entalpie spalin, a tedy i využití paliva a účinnost pece. Tato skutečnost musela být 

kompenzována vyšší absolutní i měrnou spotřebou směsného plynu. Paradoxně oproti záměru se zvýšila i 

spotřeba koksárenského plynu, jehož absolutní spotřeba stoupla o 9 % a měrná spotřeba vzrostla o 3 %, 

ačkoli jeho objemový podíl ve směsném plynu klesl z 97 % na 70 %. 

3. ZÁVĚR 

Provozní data z řídicího systému tunelové pece obsahující spotřebu plynného paliva, množství výroby a 

složení plynu byla sledována a analyzována za období 21 měsíců. Množství výroby kolísalo v rozmezí od 

0,48 kt do 2 kt za měsíc. Absolutní spotřeba plynu vyjádřená v energetických jednotkách pomocí výhřevnosti 

se pohybovala od 4921 GJ do 7488 GJ za měsíc. 

Množství výroby mělo větší vliv na měrnou spotřebu plynu než na absolutní spotřebu. Absolutní spotřeba 

s růstem množství výroby roste, kdežto měrná spotřeba klesá. Vliv množství výroby na spotřebu paliva byl 

aproximován regresními rovnicemi. Při složení paliva A absolutní měsíční spotřeba kolísala oboustranně vůči 

střední hodnotě o 21 %, kdežto měrná spotřeba kolísala o 78 %. Extrapolací získaných regresních závislostí 

spotřeby plynu na množství výroby vychází průměrný odhad teoretické tepelné ztráty pece při nulovém objemu 

výroby 3340 GJ za měsíc, což odpovídá průměrnému tepelnému toku cca 1,25 MW. 

Během sledovaného období docházelo také ke změnám složení směsného plynu. Data byla rozdělena do 

dvou skupin, a to pro složení směsného plynu A s průměrným obsahem koksárenského plynu 97 %, a 

složení B, kdy průměrný podíl koksárenského plynu klesl na 70 % a byl částečně nahrazen zemním a 

vysokopecním plynem. 

Změna složení plynu měla větší vliv na absolutní spotřebu než na měrnou spotřebu plynu. Absolutní měsíční 

spotřeba plynu při změně složení z A na B průměrně narostla o 44 %, kdežto měrná spotřeba se zvýšila jen 

o 36 %. Příčina nárůstu spotřeby plynu spočívá v poklesu spalné teploty, která v případě složení B klesla 

o 49 °C oproti složení A. To způsobilo pokles využitelné části entalpie spalin, snížení využití chemického tepla 

paliva a následný nárůst spotřeby paliva. 
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STAVIVÁ PRE TRVALÚ VÝMUROVKU LIACICH A NALIEVACÍCH PANIEV 

Ján DERĎÁK, Dáša CHUDÍKOVÁ, Radomír ŠIMKO, Viera MIŠANEKOVÁ, Rastislav HIRJAK,  
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RMS Košice s.r.o., Košice, Slovenská republika, jderdak@rms-kosice.sk 

Abstrakt   

V podmienkach výroby surového železa a ocele sú tepelné agregáty pre ich výrobu uzlom určujúcim náklady. 

Výmurovka pojazdných miešačov, kyslíkových konvertorov, nalievacej a liacej panví musí znášať náročné 

podmienky výroby. Pracovná výmurovka v styku s kovom sa opotrebováva vplyvom tekutého kovu zatiaľ čo 

trvalá výmurovka plní funkciu bezpečnostnú a izolačnú. Trvalá výmurovka má zachytiť tekutý kov v prípade 

opotrebenia pracovnej výmurovky a udržať teplotu kovu na úrovni spracovateľnosti. Pri vyprázdňovaní 

agregátu sa tvorí garnisáž v prípade, že teplota na povrchu pracovnej výmurovky je nižšia ako teplota tavenia 

kovu. Pri navrhovaní skladby výmurovky sa kladie dôraz na vlastnosti materiálov a zároveň na jeho životnosť 

pri najnižších nákladoch na tonu ocele. Prednáška hodnotí trvalé výmurovky hutníckych agregátov na základe 

ich odolnosti voči tepelným šokom a miery penetrácie do objemu staviva. 

Abstract 

In the hot metal and steel production the thermal equipment used for their production is essential with respect 

to the associated costs. The lining of torpedoes, blast oxygen furnaces, hot metal and steel ladles must 

withstand challenging manufacturing conditions. The working lining, that gets in contact with hot metal, wears 

out since it is affected by molten metal. The permanent lining on the other hand fulfills the safety and insulation 

function. The permanent lining is supposed to collect molten metal if the working lining is worn out and keep 

the metal temperature on the level of processing. When emptying a ladle, the lining protective layer (scab) is 

created if the temperature on the working lining surface is lower than the metal melting temperature. When 

designing the lining composition, the emphasis is given to material properties, as well as to its life time at the 

lowest costs per ton of steel. The paper evaluates permanent linings of metallurgical aggregates based on 

their thermal shock resistance and level of penetration into the brick volume.  

ÚVOD 

Sekundárna metalurgia je vysoko energeticky náročný krok v procese výroby ocele, pretože vyžaduje presné 

zladenie zloženia a teploty roztaveného kovu počas rafinácie ocele v panve. V tejto súvislosti zohráva 

výmurovka tepelného agregátu dôležitú úlohu pri spotrebe energie v procese, pretože vlastnosti žiaromateriálu 

úzko súvisia so schopnosťou agregátu udržiavať konštantnú teplotu roztaveného kovu. S cieľom zlepšiť 

životnosť trvalej výmurovky, jej energetickú účinnosť a znížiť náklady sa zvážili a preskúmali materiály rôznej 

surovinovej bázy. Predmetom skúmania boli trvalé výmurovky liacích a nalievacích paniev. Vysokoteplotné 

procesy prebiehajúce v týchto agregátoch sú diskontinuálne, čo znamená, že v priebehu výroby ocele a železa 

je výmurovka opakovane nahrievaná a ochladzovaná. Pokiaľ má žiaruvzdorná výmurovka plniť všetky 

potrebné funkcie (bezpečnostnú a izolačnú) je potrebné brať do úvahy fyzikálne a chemické parametre 

žiaruvzdorného materiálu. Prednáška sa zaoberá štúdiom trvalej výmurovky na báze magnézie, bauxitu 

a lupku. 

Kľúčová slova: Panva, trvalá výmurovka, prestup tepla 
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1. TRVALÁ VÝMUROVKA LIACEJ PANVY  

Liaca panva je nádoba tvaru zrezaného kužeľa. V hornej časti obvodu sú z vonkajšej strany navarené dva 

čapy, ktoré slúžia na dopravu panvy pomocou žeriavu. Liace panvy boli pôvodne používané ako transportné 

nádoby pri odlievaní ocele. V súčasnosti sa v modernej oceliarni stáva zariadením, v ktorom sa vykonávajú 

finálne metalurgické operácie, tzv. panvová metalurgia. Zavedením prevádzky plynulého odlievania ocele sa 

zmenili podmienky pôsobenia ocele na výmurovku, zvýšila sa teplota ocele a predĺžila doba zotrvania ocele 

v panve. Trendom vo výmurovkách tepelných agregátov je používať stavivá, ktoré odolávajú tekutému kovu. 

Z toho dôvodu sa s obľubou používajú stavivá na báze pálenej magnézie a bauxitu. Na obr. 1 je zobrazená 

časť výmurovky liacej panvy v oblasti troskovej čiary používanej v U. S. Steel Košice, s.r.o. Trvalá výmurovka 

pozostáva z izolačných dosiek, šamotových stavív KOSAM SD a vysokohlinitých stavív ALKO 70 B v oblasti 

steny, ALKO 80 B v oblasti troskovej čiary. V oblasti troskovej čiary sa používalo aj stavivo KOMAG KK na 

báze pálenej magnézie, no od jeho používania sa v priebehu skúmania nákladov a životností ustúpilo. 

 

Obr. 1 Výmurovka liacej panvy v oblasti troskovej čiary 

Pálené stavivá KOMAG KK sú na báze čistej mŕtvopálenej magnézie s keramickou väzbou. Mineralogická 

skladba je daná chemickým zložením použitej magnézie. Majoritnú časť tvorí periklas a minoritnými sú 

dikalcium silikát. Pálené stavivá na báze čistej magnézie nie sú vhodné pre hutnícke agregáty 

s diskontinuálnou prevádzkou, nakoľko stavivo slabo odoláva tepelným šokom. Je veľmi vhodnou trvalou 

výmurovkou kyslíkového konvertora, ktorý pracuje kontinuálne s miernym znížením teploty. V spoločnosti U. 

S. Steel Košice, s.r.o. dosahujú životnosti kyslíkových konvertorov do 20 000 tavieb. Túto extrémnu životnosť 

zabezpečuje optimálne zloženie, bazicita trosky a pravidelné ošetrovanie torkrétovaním.  

Pálené stavivá KOMAG KK 90 sú na báze mŕtvopálenej magnézie s obsahom Al2O3 s keramickou väzbou. Aj 

v tomto stavive je majoritnou fázou periklas, no prídavkom malého množstva oxidu hlinitého do systému vzniká 

spinel hlinitý, čím sa získa vyššia odolnosť voči tepelným šokom. Táto vlastnosť umožní použiť stavivo ako 

trvalú, ale aj pracovnú výmurovku agregátu, ktoré je namáhané na teplotné zmeny.   

Stavivá ALKO 70 B a ALKO 80 B sú na báze bauxitu s keramickou väzbou. Mineralogicky sa líšia pomerom 

obsahu korundu a mulitu pochádzajúceho z fázovej premeny bauxitu. Vynikajú vysokou žiaruvzdornosťou 

a dobrou oteruvzdornosťou, majú vynikajúcu odolnosť voči tepelným šokom. Vlastnosti uvedených stavív 

používaných v trvalej výmurovke sú uvedené v tab. 1. 
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Tab. 1 Fyzikálne a chemické vlastnosti porovnávaných kvalít 

Kvalita 
Fyzikálne parametre Chemické parametre 

OH PTL ZP TDZ ÚvŽ (t0,5) MgO Fe2O3 CaO Al2O3 

KOMAG KK min. 2800 min. 40 max. 20 
1400 °C/ 5hod 

typ. ±0,1 
typ. >1700 min. 95 max. 1 typ. 1,4 - 

KOMAG KK 90 min. 2800 min. 40 max. 20 
1400 °C/ 5hod 

typ. ±0,1 
typ. >1600 min. 95 max. 1 typ. 1,3 typ. 5 

ALKO 70 B min. 2250 min. 30 max. 25 
1400 °C/ 5hod 

typ. 1 
typ. >1450 - max. 2,5 - typ. 67 

ALKO 80 B min. 2650 typ. 45 typ. 22 
1500 °C/ 2hod 

typ. ±0,5 
typ. >1580 - max. 1,8 - min. 80 

Fyzikálne parametre stavív ako sú zdanlivá pórovitosť, pevnosť v tlaku, trvalé dĺžkové zmeny stanovené pri 

teplotách blízkych prevádzkovým teplotám, spolu s odolnosťou voči penetrácii kovu a odolnosťou voči 

tepelným šokom predurčujú bezchybný chod agregátu. 

Trvalá výmurovka liacej panvy plní bezpečnostnú funkciu pred pretečením tekutého kovu na plášť. Stavivá 
teda musia odolávať tekutému kovu aspoň do istej miery, vzhľadom na to ako dlho sa udržiava kov v nádobe 

a pri akej teplote. Pre potvrdenie výsledkov odolnosti voči penetrácii bol vykonaný korózny test oceľou 

a troskou pri teplote 1550°C po dobu 5 hodín. Rozmery téglika sú 100 x 100 mm a výška otvoru cca 70 mm 

s Ø 50 mm. Doby pobytov ocele a trosky v liacej panve sú rôzne od 180 minút po 5 hodín v závislosti od 

technologického procesu oceliarne. Stavivo KOMAG KK bolo dlhodobo používané ako trvalá výmurovka 

kyslíkového konvertora a na základe korózneho testu používané ako trvalá výmurovka liacej panvy. Na obr. 2 

a 3 sú zobrazené tégliky stavív KOMAG KK a KK 90. Je vidieť, že obe stavivá dokonale odolávajú penetrácii 

ocele, zatiaľ čo troska penetruje do objemu téglika. Je nutné pripomenúť, že doba temperovania bola 5 hodín, 

k čomu v reálnej prevádzke dochádza pri havarijných situáciách.  

  

Obr. 2 Korózny test KOMAG KK Obr. 3 Korózny test KOMAG KK 90 

Sú samozrejme aj prevádzky, kde je doba pobytu aj 5 hodín, no v týchto prípadoch sa kladie vysoký dôraz na 

diagnostikovanie stavu výmurovky, životnosti pracovných výmuroviek sú oveľa nižšie. V podmienkach U. S. 

Steel Košice, s.r.o. boli použitím tohto typu trvalej výmurovky dosahované životnosti maximálne 190 liatí 

a takmer po každej výrobnej kampani bolo nutné vymeniť určitú časť poškodenej časti, viď obr. 4. 
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Obr. 4 Rozpadnutá trvalá výmurovka liacej panvy z kvality KOMAG KK po 350 liatiach 

Skúške odolnosti voči penetrácii troskou bolo podrobené aj stavivo ALKO 80 B, ktoré vykazuje oveľa lepšie 

odolnosti voči penetrácii do objemu staviva ako stavivá komerčnej značky KOMAG (obr. 5). 

 

Obr. 5 Korózny test troskou - ALKO 80 B 

Spoločnosť RMS Košice s.r.o. vyvinula ako alternatívu ku kvalite KOMAG KK kvalitu KOMAG KK 90 s lepšou 

odolnosťou voči tepelným šokom, ktorá bola dokázaná skúškou podľa normy ASTM C1525-03, prebiehajúcou 

pri teplote 1093°C. Dosiahnuté hodnoty odolnosti voči tepelným šokom pri desiatich opakovaniach resp. 

cykloch chladením do vody sú uvedené v tab. 2. Stavivo KOMAG KK používané v trvalej výmurovke 

kyslíkového konvertora vykázalo už po 3. ochladzovacom cykle úplnú deštrukciu telieska, zatiaľ čo KOMAG 

KK 90 vykázalo deštrukciu po 8. cykle. Stavivá ALKO 70 B a ALKO 80 B vykazovali mierne trhliny po 10. 

ochladzovacom cykle. Z uvedených výsledkov vyplýva, že pre diskontinuálne pracujúci technologický agregát 

je výhodnejšie použiť stavivo na báze bauxitu, ktorého miera poškodenia je uvedená na obr. 6. Keďže výroba 

ocele v každej dobe podlieha prísnemu sledovaniu merných nákladov na tonu vyrobenej ocele, aj v tomto 

prípade, pri častých opravách trvalej výmurovky KOMAG KK sa merné náklady zvyšujú neúmerne životnosti 

a počtu kampaní liacich paniev. 
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Tab. 2 Výsledky testu odolnosti voči náhlym zmenám teplôt 

Odolnosť voči náhlym zmenám teplôt podľa ASTM C1525-03 pri teplote 1093°C   
 
 

   
Číslo vzorky 

KOMAG 
KK 90 

KOMAG 
KK 

ALKO 
70B 

ALKO 
80B 

  

   Index porušenia 
 

   
Cyklus č.         

 

   1 1 1 1 1  

   2 2 3 1 1  

   3 3 R 2 2  

   4 3   2 2  

   5 4   2 2  

   6 4  2 2  

   7 4   3 3  

   8 R   3 3  

   9     3 3  

   10     3 3  

0 = žiadne náznaky praskania 4 = hrubé trhliny    
 

1 = mierne vlasové trhliny nepresahujúce šírku ani dĺžku plochy R = rozpad vzorky na 2 alebo viac kusov 
 

2 = mierne popraskanie cez celú dĺžku alebo šírku plochy MV = malé vydroleniny   
 

3 = stredné trhliny       
 

 

Obr. 6 Test odolnosti voči náhlym zmenám teploty ALKO 80 B 

Trvalá výmurovka, ako bolo uvedené vyššie má plniť tak úlohu bezpečnostnú resp. chrániť pred pretečením 

ako aj izolačnú. Je dôležité udržať teplotu v liacej panve na požadovanej úrovni, nakoľko v liacej panve 

prebiehajú rafinačné deje, ktoré by neprebehli dostatočne keby nebol zabezpečený dokonalý prestup tepla. 

Rovnako tvorba garnisáže, ako ochrany výmurovky pred koróziou sa dosahuje vtedy, ak je zabezpečený 

optimálny prestup tepla. Na obr. 7 je prestup tepla stenou panvy v oblasti troskovej čiary, pri ktorej bola použitá 

trvalá výmurovka KOMAG KK. Pracovná výmurovka bola tvorená stavivom KOMAG L 8224-C na báze vysoko 

čistej magnézie s obsahom 10% uhlíka a druhou izolačnou vrstvou bolo stavivo KOSAM SD na báze lupku so 

zdanlivou pórovitosťou 25%. Pri prevádzkovej teplote 1650 °C bude teplota v stavive KOMAG KK dosahovať 

hodnotu na teplej strane 1285 °C a pričom vodivosť staviva z pálenej magnézie je 17,383 W.m-1.K-1, bude 

teplota na plášti 283 °C.  

0=No Cracking 1=Mild Cracking 2=Moderate cracking

   3= Heavy cracking 4= Severe cracking



  5.5. - 6.5. 2022, Rožnov pod Radhoštěm 

 

 

94 

 

Obr. 7 Prestup tepla troskovou čiarou použitím magnéziového páleného staviva 

Prestup tepla stenou panvy v oblasti troskovej čiary (obr. 8), pri ktorej bola použitá trvalá výmurovka ALKO 80 

B, pričom vodivosť staviva z bauxitu je 3,108 W.m-1.K-1, bude teplota na plášti 255 °C  

 

Obr. 8 Prestup tepla troskovou čiarou použitím bauxitového páleného staviva 
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1.1. Výhody a nevýhody  

Tab. 3 Výhody a nevýhody stavív KOMAG KK a ALKO 70 B 

VÝHODY NEVÝHODY 

ALKO 70 B a 80 B KOMAG KK ALKO 70 B a 80 B KOMAG KK 

+ izolačné vlastnosti 

+ odolnosť voči tepelným 
šokom 

+ vyššia životnosť 

+ odolnosť voči penetrácii 
ocele a trosky  

+ objemová stálosť 

- pri dlhodobom pôsobení 
trosky a pri vysokej teplote 
môže dôjsť k pretečeniu 

 

- vysoká tepelná vodivosť  

- nízka odolnosť voči 
tepelným šokom 

- pri dlhodobom pôsobení 
trosky a pri vysokej teplote 
môže dôjsť k pretečeniu 

1.2. POST MORTEM ALKO 70 B 

Liaca panva ako súčasť technologického toku výroby ocele je z pohľadu jej výroby agregátom, kde sa 

spotrebováva najviac žiaruvzdorného materiálu rôznej povahy, od izolačných materiálov po torkretačné 

opravárenské hmoty. Každý plní nejakú funkciu a predlžuje životnosť tak, aby merné náklady na tonu 

vyrobenej ocele boli čo najnižšie a zároveň, aby bolo prevádzkovanie aj v kritických situáciách, čo 

najbezpečnejšie. Výmurovky so stavivom ALKO 70 B majú životnosť v priemere 2400 tavieb, čo je pri 
priemernom počte liatí 215, cca 11 kampani, čo znamená 22 murovaní troskovej čiary a 11 murovaní steny 

liacej panvy. Obr. 9 a 10 dokumentujú stavivom ALKO 70 B po 186 a 1095 liatiach v trvalej výmurovke a jeho 

parametre sú uvedené v tab. 4. Ak porovnáme údaje z tab. 1, je vidieť, že jeho parametre sa vplyvom 

prevádzkovania a súvisiacich tepelných šokov nemenia.  

  

Obr. 9 Stavivo ALKO 70 B po 186 liatiach  Obr. 10 Rez staviva ALKO 70 B po 1095 liatiach 

Tab. 4 Životnosť trvalej výmurovky ALKO 70 B 
Životnosť  

(počet liatí/kampaň) 
OH  

(kg.m-3) 
ZP  
(%) 

PTL  
(MPa) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

186/1 2371 23,67 36,36 64,65 1,91 

1095/5 2457 22,79 47,66 69,74 1,86 
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Stavivo je stabilné pri dlhodobom prevádzkovaní liacej panvy a nevykazuje enormné zmeny vo fyzikálnych a 

chemických parametroch. Najdôležitejším indikátorom zmien je objemová hmotnosť a zdanlivá pórovitosť, 

ktorej zvýšenie, či zníženie je funkciou použitej vstupnej suroviny a teploty výpalu. 

1.2.1. Laboratórna simulácia dejov v panve  

V laboratórnych podmienkach bolo stavivo ALKO 70 B podrobené opakovaným výpalom pri teplotách 1310, 

1350, 1410 a 1480 °C. (obr. 11, 12, 13), pričom bolo cieľom simulovať zvyšovanie teploty pri opakovanom 

náhreve výmurovky, zmenšovaní hrúbky pracovnej výmurovky s následným zvyšovaním teploty v izolačnej 

vrstve. Boli sledované fyzikálne parametre ako pevnosť v tlaku (PTL), zdanlivá pórovitosť (ZP) a objemová 

hmotnosť (OH). Pevnosť v tlaku klesá so zvyšujúcou sa teplotou, stavivo sa opakovane vypaľuje a krehne. 

Objemová hmotnosť klesá a zdanlivá pórovitosť rastie, póry sa otvárajú, stavivo rastie navonok zatvárajú sa 

špáry vo výmurovke. Dá sa predpokladať, že čím je výmurovka staršia, tým vyššiu má izolačnú schopnosť. 

  

Obr. 11 Zmena objemovej hmotnosti na teplote Obr. 12 Zmena zdanlivej pórovitosti na teplote 

 

Obr. 13 Zmena pevnosti v tlaku na teplote 

2. TRVALÁ VÝMUROVKA NALIEVACEJ PANVY 

Nalievacia panva je kruhová nádoba tvaru zrezaného kužeľa vymurovaná žiaruvzdorným materiálom 

a vybavená vylievacou hubičkou. V súčasnej dobe slúžia nalievacie panvy na proces odsírenia surového 

železa pred jeho naliatím do konvertora. Tekuté surové železo je dopravované z vysokých pecí do haly na 

oceliarni v pojazdných miešačoch. Železo je tu prelievané do nalievacej panvy uloženej na prevážacom voze 
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umiestnenom pod vylievacím otvorom pojazdného miešača. Odtiaľ sa NP žeriavom presúva k odsírovaciemu 

zariadeniu. Po ukončení procesu odsírenia je surové železo nalievané do kyslíkových konvertorov. Zloženie 

výmurovky nalievacej panvy používanej v U. S. Steel Košice, s.r.o. je zobrazené na obr. 14. 

 

Výmurovka nalievacích paniev je najčastejšie zložená z troch vrstiev žiaruvzdorných materiálov. Na oceľovom 

plášti nádoby sú uložené dosky z vláknitého materiálu, ktoré predstavujú izolačnú vrstvu, potom nasleduje 

trvalá výmurovka z obyčajného alebo tvrdého šamotu a nakoniec pracovná výmurovka z vysokohlinitých 

materiálov na báze andaluzitu alebo bauxitu. Vylievacia hubička je vyhotovená žiarobetónom na báze lupku 

a prísad s hydraulickou väzbou. Pracovná výmurovka nalievacej panvy je tvorená stavivom ALKO 60 A na 

báze andaluzitu s obsahom Al2O3 min. 60% a druhou izolačnou vrstvou bolo stavivo KOSAM NB (tab. 5) na 

báze lupku so zdanlivou pórovitosťou 23%. a izolačných dosiek FIBERFRAX DURABOARD 120. 

Tab. 5 Fyzikálne a chemické vlastnosti kvality KOSAM NB 

Kvalita 
Fyzikálne parametre Chemické parametre 

OH  PTL ZP 
TDZ  

1400°C/5 hod 
ÚvŽ  
t0,5 

Fe2O3 Al2O3 

KOSAM NB min. 2020 min. 15 max. 23 typ. ±0,2 typ. >1370 max. 2,6 min. 38 

Teplota surového železa pri prevoze v pojazdnom miešači je približne 1460 - 1520 °C, prevozom železo 

chladne a za každú prevezenú minútu teplota klesne o 1°C. Z pojazdného miešača sa železo vylieva do 

nalievacej panve, ktorá slúži na nalievanie do kyslíkového konvertora a jeho teplota sa pohybuje v rozmedzí 

teplôt 1400 - 1450 °C. Stacionárnym výpočtom prestupu tepla stenou (obr. 15) je vypočítaná teplota na stavive 

KOSAM NB od 1078 - 781 °C, v prípade, že hrúbka pracovnej výmurovky ALKO 60 A je 150 mm. 
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Obr. 15 Prestup tepla stenou nalievacej panvy 

Pri prevádzkovej teplote 1430 °C bude teplota v stavive KOSAM NB dosahovať hodnotu na teplej strane 

1073 °C a pričom vodivosť staviva z lupku je 1,395 W.m-1.K-1, bude teplota na plášti 216 °C. Pri tejto teplote 

je použitie staviva vyhovujúce. Nalievacia panva sa pravidelne ošetruje torkretovaním a nálepy železa sa 

mechanický odstraňujú, z toho dôvodu sa nestáva, aby stavivo KOSAM NB prišlo do priameho styku so 

surovým železom. Na ošetrovanie nalievacej panvy oblasti kovu sa používa torkretačný materiál na báze 

andaluzitu s hydraulickou väzbou. V oblasti troskovej čiary sa používa torkretačný materiál na báze 

tehliarenskej magnézie, aby sa eliminovala tvorba interakčnej vrstvy a zjednodušilo sa čistenie nálepov trosky. 

Dosahované životnosti sa pohybujú na úrovni maximálne 600 naliatí v závislosti od prevádzkových podmienok 

a trvalá výmurovka sa mení po 4 až 5 kampaniach, teda 2400 až 3000 tavieb.  

ZÁVER 

Prítomnosť kvalitnej izolačnej vrstvy vedie k zníženiu spotreby energie, nižším teplotám plášťa a zmenám 

teploty výmurovky. Materiál pracovnej výmurovky vykazuje lepšiu životnosť pri šetrení energie, tvorí sa 

garnisáž, ktorá chráni výmurovku voči pôsobeniu nadmernej korózie. Výmurovka sa opotrebováva postupne 

vo vrstvách odlupovaním pri zachovaní bezpečnej pracovnej vrstvy výmurovky. Aj keď lokálne dôjde 

k nadmernému opotrebovaniu pracovnej výmurovky na trvalú, jej odolnosť voči penetrácii tekutého kovu je 

postačujúca na odstavenie agregátu. Bezpečné prevádzkovanie zabezpečuje ošetrenie a termovízne 

sledovanie technologického zariadenia. 
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PRECIPITAČNĚ VYTVRDITELNÉ MARTENZITICKÉ KOROZIVZDORNÉ OCELI 
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Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta strojního inženýrství, ČR, libor.benes@ujep.cz 

Abstrakt 

Korozivzdorné vytvrditelné oceli jsou konstrukční oceli se zvýšenými pevnostními vlastnostmi pro výrobky 

a konstrukce, které je možné používat v korozně náročném prostředí. Jejich zvýšené pevnostní vlastnosti jsou 

získávány precipitačním pochody, které nahrazují zejména výrobky z uhlíkových a středně legovaných ocelí. 

Tyto oceli se dělí na austenitické, martenzitické a austeniticko-martenzitické. Nejpoužívanější jsou oceli 

martenzitické zpracovávané přímou nebo nepřímou martenzitickou přeměnou. Příkladem jejich výhodných 

vlastností je výroba pružin s mimořádně vysokou plasticitou, při zachování vysokých mezí pevnosti. 

Klíčová slova: Precipitačně vytvrditelné oceli, korozivzdorné oceli 

1. KOROZIVZDORNÉ VYTVRDITELNÉ OCELI 

Korozivzdorné vytvrditelné oceli (dále jen „KVO“), označované také jako disperzně zpevňující korozivzdorné 

oceli, se dělí na: 

 oceli austenitické, 

 oceli martenzitické, 

 oceli austeniticko-martenzitické. 

Schopnost KVO vytvářet různé struktury [1] spočívá především ve velmi pečlivém poměru austenitotvorných 
a feritotvorných prvků, které vytvářejí rovnováhu mezi austenitickou a feritickou strukturou. Ta je schematicky 

vyznačena na obr. 1. Když se rovnováha mezi austenitem a martenzitem pohybuje v zakroužkované oblasti, 

získává ocel schopnost vytvářet při normální teplotě strukturu s velmi nestabilním austenitem, který je schopen 

již při malých teplotních změnách vytvářet martenzitickou nebo stabilnější austenitickou strukturu. 

      

Obr. 1 Rovnováha austenitické a feritické struktury před precipitací. 

Pokud je rovnováha austenitu a feritu porušená již v důsledku chemického složení [2], dostává se struktura 

mimo zakroužkovanou oblast a ochlazením z rozpouštěcí teploty tvoří buď stabilní austenit nebo martenzit, 

čímž se KVO se zařazuje mezi oceli austenitické, nebo martenzitické. 
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2. AUSTENITICKÉ KOROZIVZDORNÉ OCELI  

Austenitické KVO jsou charakterizovány velmi stabilním austenitem [3], který se nepřeměňuje ani po 

intenzivním tvářením zastudena, ani po ochlazování do kryogenních teplot. Tyto oceli obsahují vytvrzovací 

prvky Al, Ti a P v takovém množství, aby u nich při výdrži na teplotě okolo 700 °C precipitovaly intermetalické 

sloučeniny, které výrazně zvyšují pevnost oceli nad hodnoty získané rozpouštěcím žíháním. Austenitické KVO 

jsou ovšem ze všech KVO nejméně využívané oceli. 

Tab. 1 Příklad chemického složení (hm.%) dvou typických austenitických KVO 

Ocel C Mn Si Cr Ni Mo P S Al V Ti 

1 0,05 1,45 0,50 15 25 1,30 0,03 0,02 0,15 0,30 2,15 

2 0,10 0,30 0,50 17 11 --- 0,30 0,03 --- --- --- 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti dvou uvedených austenitických KVO po precipitačním vytvrzení 

Ocel 
Rozpouštěcí žíhání Vytvrzování Rm Rp0,2 A50 mm HRC 

°C/výdrž chlazení °C/výdrž chlazení MPa % --- 

1 980 / 1 h voda  735 / 16 h vzduch 1034 690 25 34 

2 1120 / 0,5 h voda 650 / 24 h voda, vzduch 986 676 20 31 

Poznámka: Vysoký obsah fosforu u druhé z těchto ocelí znemožňuje svařitelnost. Ostatní vlastnosti jsou spolu 

srovnatelné, srovnatelná je i korozní odolnost se standardními korozivzdornými ocelemi [4]. 

Technologický postup TZ austenitických KVO dělíme na: 

1) rozpouštěcí žíhání 

2) chlazení vodou 

3) precipitační vytvrzení na teplotu okolo 700 °C 

Ocel je možné před precipitačním vytvrzením zpevnit tvářením zastudena za účelem vyšší pevnosti po 
precipitačním žíhání. 

3. MARTENZITICKÉ KOROZIVZDORNÉ OCELI 

Martenzitické KVO jsou ze všech KVO nejvíce používané. Jejich chemické složení je vyvážené tak, aby při 

pokojové teplotě po rozpouštěcím žíhání byly vždy v martenzitickém stavu.  

Martenzitické KVO je možné roztřídit na oceli střední pevnosti, kdy po rozpouštěcím vytvrzování dosahují 

meze pevnosti nižší než 1400 MPa a na oceli s vysokou pevností s Rm nad 1400 MPa. Metalurgicky jsou si 

tyto oceli značně podobné. 

Tab. 3 Chemické složení vybraných martenzitických KVO v hm.% 

Ocel Ocel C Mn Si Cr Ni Mo Al Cu Ti Nb 

Střední pevnost 17-4 PH 0,04 0,30 0,60 16,0 4,2 --- --- 3,4 --- 0,25 

Střední pevnost 15-5 PH 0,04 0,30 0,40 16,0 4,5 ---  3,4 0,25 0,25 

Vysoká pevnost 13-8 PH Mo 0,04 0,03 0,03 12,7 8,2 2,2 1,1 --- --- --- 

Obsah Ni u těchto ocelí je snížen, a navíc jsou tyto oceli legovány dalšími feritotvornými prvky Al, Ti a Mo, ale 

také austenitotvornou Cu nahrazující účinek sníženého obsahu Ni. Konečným tepelným zpracováním je 

precipitační vytvrzení poměrně málo tvrdého nízkouhlíkového martenzitu. Před vytvrzováním je možné za 
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normální teploty strukturu nízkouhlíkového a měkkého martenzitu za účelem zvýšení konečných pevnostních 

hodnot zpevnit tvářením zastudena poměrně vysokými deformacemi. 

Tab. 4 Mechanické vlastnosti vybraných martenzitických ocelí 

Hodnocení oceli Ocel 
Rp0,2 Rm A 50 mm Z HRC 

MPa MPa % % --- 

Střední pevnost 17-4 PH 1210 1330 14 54 42 

Střední pevnost 15-5 PH 1210 1330 14 54 42 

Vysoká pevnost 13-8 PH Mo 1450 1540 12 50 47 

Martenzitické KVO mají možnost v závislosti na použité teplotě austenitizace získat široký rozsah 

mechanických vlastností. Jejich zpracování je charakterizováno přímou nebo nepřímou martenzitickou 

přeměnou. 

3.1. Technologie zpracování ocelí s přímou martenzitickou přeměnou  

Tato technologie předpokládá takové vyvážené chemického složení prvků, aby struktura byla po 

austenitizačním žíhání martenzitická: 

a) rozpouštěcí žíhání z teploty 1050 °C, 

b) rychlé ochlazení za účelem získání co největšího obsahu martenzitu, kdy teplota dané oceli Ms leží 

v rozmezí 150 až 200 °C a teplota Mf je ještě nad pokojovou teplotou, 

c) precipitační vytvrzování mezi 450 a 500 °C, kdy vznikající precipitáty nitridů Al, Ti a Cu, které zpevní 

ocel na mez pevnosti až 1500 MPa, při předchozím tváření zastudena až na hodnoty 1700 MPa. 

3.2. Technologie zpracování ocelí s nepřímou martenzitickou přeměnou  

Tato technologie předpokládá takové vyvážení chemického složení, aby struktura po rozpouštěcím žíhání byla 

austenitická: 

a) rozpouštěcí žíhání z teploty 1050 °C, 

b) rychlé ochlazení vodou na nestabilní austenit, kdy Ms dané oceli je pod pokojovou teplotou, metastabilita 

austenitu je způsobená nedostačujícími obsahy Cr a Ni k jeho stabilizaci, 

c) jelikož teplota Ms je pod teplotou okolí, Mf je v záporných teplotách, je nutné za účelem vzniku co 

největšího množství martenzitické struktury ochladit ocel na teplotu až minus 80 °C; destabilizačním 
ohřevem na teplotu 700 až 800 °C a následným ochlazením vznikne martenzitická struktura, protože 

teploty Ms i Mf jsou nad pokojovou teplotou; tuto martenzitickou strukturu je možno před precipitačním 

žíhání za účelem zvýšení pevnosti tvářet zastudena, 

d) precipitační vytvrzování martenzitu při 400 až 500 °C. 

Poznámka: Destabilizační ohřev s ochlazením je možné vynechat a vytvrzovat přímo zmrazenou strukturu. 

Pevnostní parametry ocelí s martenzitickou strukturou stoupají při snižováním teploty pod teplotu okolí 
mnohem intenzivněji než u ocelí s feritickou strukturou - viz obr. 2.  

Výhodné vlastnosti martenzitické KVO s přímou martenzitickou přeměnou, v porovnání s klasicky 
zušlechtěnými, tj. kalenými a popouštěnými uhlíkovými nebo nízkolegovanými ocelemi, lze názorně ilustrovat 
na volbě (a zpracování) materiálu plochých pružin samonavíjecích bezpečnostních pásů pro automobily. 
Tyto je nutné pro uchycení vnitřního konce ohnout přes poloměr 2,5 mm - obr. 3, což bez dodatečného nahřátí 
toho konce nelze provést. Tímto ohřevem se ovšem změní struktura zušlechtěné oceli a zvyšuje se tím riziko 
prasknutí pásu v důsledku únavy materiálu, kdy požadovaný počet cyklů napnutí pásů je 60 000.  
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Obr. 2 Mez kluzu dané martenzitické oceli při záporných teplotách, v závislosti na obsahu Cr a Ni. 

Jako alternativa ke „klasickému“ postupu zušlechťování byla proto navržena [5] a následně použita technologie 

precipitačního vytvrzování oceli, pro kterou byla vybrána ocel dle ČSN 17 351 (POLDI AKVH) - o směrném 

chemickém složení: max. 0,05 hm.% C; 16,2 hm.% Cr; 6.2 hm.% Ni; 0,55 hm.% Mn; 0,55 hm.% Si a 0,78 

hm.% Ti. Precipitace této pásové oceli byla provedena jednak po závěrečném rekrystalizačním žíhání, jednak 

na pásové oceli zpevněné válcováním zastudena. Přestože doporučeným dlouhodobým vytvrzováním při 

teplotách 550 °C se dosahovalo pevností, které byly dostatečně vysoké a u zpevněného materiálu dokonce 

vyšší než u zušlechťovaných pásů, byla opět jejich plasticita nedostatečná - a tím neumožňující ohyb přes 

požadovaný poloměr 2,5 mm bez dalšího tepelného ovlivnění. Praktickými zkouškami prováděnými 

v průběžné žíhací peci při zvýšených precipitačních teplotách a snižujících se dobách výdrže se ovšem 

dosáhlo nejen dostatečně vysoké meze pevnosti, odpovídající požadované mezi pevnosti, ale současně bylo 

dosaženo plasticity, která umožnila ohyb pásu zastudena přes poloměr 1,5 mm bez jakéhokoliv dalšího 

tepelného zásahu - obr. 4 a 5. To se pozitivně projevilo i při zkouškách únavy, kdy pružina zpevněná po 

rekrystalizačním žíhání úběrem 50 % a precipitačně vyžíhaná na 610 °C po dobu 60 s nepraskla ani po 

460 000 cyklech. Důvodem této vysoké plasticity byla mimořádná jemnost a rovnoměrnost vyloučených 

precipitátů - obr. 6 a 7. 

Za tuto původní technologii [6] bylo Úřadem průmyslového vlastnictví uděleno autorské osvědčení č. 273 812, 
s názvem: „Způsob tepelného zpracování antikorozní vytvrditelné oceli“. 

 

Obr. 3 Pružina samonavíjecího bezpečnostního pásu. 
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teplota precipitačního vytvrzování teplota precipitačního vytvrzování 

Obr. 4 Precipitační vytvrzování rekrystalizačně 
vyžíhaného pásu. 

Obr. 5 Precipitační vytvrzování pásu, zpevněného 
(úběrem) 50%. 

 

 

 

Obr. 6 Hrubé precipitáty ve struktuře  

(1000 °C / 30s, vzduch + deform. 50 % +  
510 °C / 60 min). Replika, zv. 6000x. 

 
Obr. 7 Jemné precipitáty ve struktuře 

(1000 °C / 30s, vzduch + deform. 50 % + 
600 °C / 60s). Replika, zv. 6000x. 

3.3. Hodnocení martenzitických KVO 

Martenzitické precipitačně vytvrditelné oceli vykazují pro většinu prostředí korozní odolnost srovnatelnou 
s běžnými austenitickými ocelemi. Ze všech hledisek jsou ale lepší než kalené a popuštěné středně uhlíkové 

i korozivzdorné martenzitické oceli.  

Většinou jsou zpracovávány přímou martenzitickou přeměnou. V případě použití nepřímé martenzitické 

přeměny jsou oceli ve stavu nestabilního austenitu dobře zpracovatelné i opracovatelné na hotové výrobky. 

A teprve přeměnou martenzitu vzniklého z tohoto austenitu ochlazením do záporných teplot a jeho vytvrzením 

získají výrobky požadované mechanické hodnoty. Výhodou martenzitických KVO jsou i malé změny délkových 

rozměrů (0,5 %) v důsledku daného tepelného zpracování. 

Precipitačně vytvrzené martenzitické KVO se používají pro namáhané části za vyšších teplot v jaderné 

energetice, pro lopatky parních turbín, tryskové motory, zařízení v chemickém průmyslu a zařízení pro nízké 

teploty. Je z nich možné také vyrábět nejrůznější pružiny s pevností až 1800 MPa. 
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4. AUSTENITICKO-MARTENZITICKÉ KOROZIVZDORNÉ OCELI 

Austeniticko-martenzitické oceli jsou z metalurgického hlediska zdaleka nejsložitější a nejnáročnější KVO. 

Tato náročnost spočívá v nutnosti přesného dodržení jejich chemického složení, kdy u nich vzniká nestabilní 

austenitická struktura nejen po žíhání, ale i během dopravy k zákazníkovi, přičemž se nesmí samovolně 

přeměňovat na martenzit.  

Tyto, v důsledku chemického složení strukturně vyvážené oceli, mají v závislosti na austenitizační teplotě 

různě vysoké teploty Ms a tím i Mf, kdy mohou po ochlazení na teplotu okolí vytvářet různě stabilní austenit 

nebo martenzit - obr. 8. Konečnou strukturou je pak precipitačně vytvrditelný martenzit.  

                

Obr. 8 Vliv teploty austenitizace austeniticko-martenzitických na teplotu Ms. 

Při austenitizační teplotě okolo 950 °C, kdy teplota Ms dosahuje přibližně pokojové teploty, vzniká značně 
nestabilní austenitická struktura. Aby se co nejvíce austenitu přeměnilo na martenzit, je třeba takovou ocel 
ochladit pod teplotu Mf,, která je asi o 80 °C nižší než Ms, tj. na teplotu -70 °C. Při ohřevu na 740 až 800 °C je 
teplota Ms 60 až 90 °C a teplota Mf je okolo pokojové teploty, struktura je tak po ochlazení plně martenzitická. 
Mezi oběma teplotami rozpouštěcího žíhání vzniká pak různé množství karbidů a teplot Ms a Mf, což umožňuje 
variabilnost ocelí pro různé účely. Množství vzniklého martenzitu je ale závislé nejen na teplotě, ale i na době, 
přičemž jeho množství stoupá jak s teplotou, tak s časem. 

4.1. Technologie zpracování austeniticko-martenzitické KVO 

Podle technologie zpracování se austeniticko-martenzitické KVO dělí po austenitizačním žíhání na oceli 
s teplotou Ms značně vyšší než teplota okolí a na oceli s teplotou Ms stejnou jako je teplota okolí. Zpracovávají 
se dvěma způsoby:    

1) bez zmrazování se zpracovávají oceli s teplotou Ms vyšší, než je teplota okolí, kdy při ochlazení z druhé 
austenitizační teploty vzniká přímo martenzitická struktura. 

Příklad tepelného zpracování: po rozpouštěcím žíhání při 1060 °C a prudkém ochlazení na teplotu okolí 
následuje ohřev vzniklé austenitické struktury na teplotu okolo 760 °C s výdrží 90 minut a ochlazením na 
teplotu 15 °C s výdrží 30 minut, během níž se austenit přeměňuje na martenzit. Ten se pak po možném tváření 
zastudena precipitačně vytvrzuje při 560 °C po dobu 90 minut - obr. 9. 
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Obr. 9 Schéma technologického postupu vytvrzování austeniticko-martenzitické KVO bez zmrazování. 

2) se zmrazováním se zpracovávají oceli s teplotou Ms stejnou jako je teplota okolí, kdy při ochlazení 
z druhé austenitizační teploty vzniká nestabilní austenitická struktura. 

Příklad tepelného zpracování: po rozpouštěcím žíhání při 1060 °C a prudkém ochlazení na teplotu okolí 

obsahuje ocel stabilní austenit (Ms  0 °C). Následuje ohřev na teplotu okolo 950 °C po dobu 10 minut. Po 
ochlazení na teplotu okolí vzniká nestabilní austenit (Ms i Mf jsou pod teplotou okolí). Ten se zmrazí během 1 
hodiny pod teplotu Mf na teplotu -70 °C po dobu 8 hodin. Vzniklý martenzit se žíhá na teplotu 510 °C po dobu 
1 hodiny - obr. 10, kdy ocel vyprecipituje. Při přechodu přes teplotu okolí je možné pro dosažení zvýšení 
tvrdosti precipitačním žíhání zpevnit ocel tvářením zastudena. 

 

Obr. 10 Schéma technologického postupu vytvrzování austeniticko-martenzitické KVO se zmrazováním. 

ZÁVĚR  

Precipitačně vytvrditelné korozivzdorné oceli umožňují, v důsledku různých kombinací technologického 
zpracování, získávat velice rozdílné, především mechanické vlastnosti nesrovnatelné s jinými druhy ocelí. 
Proto tyto oceli, původně vyvinuté pro speciální použití, dnes nacházejí široké použití i v komerční sféře.  

Především pak martenzitické korozivzdorné precipitačně vytvrditelné oceli vykazují pro většinu prostředí 
korozní odolnost srovnatelnou s běžnými austenitickými ocelemi. Ze všech hledisek jsou ale lepší než kalené 
a popuštěné středně uhlíkové i korozivzdorné martenzitické oceli.  

Tyto precipitačně vytvrzené martenzitické KVO se používají pro namáhané části za vyšších teplot v jaderné 
energetice, pro lopatky parních turbín, tryskové motory, resp. pro zařízení v chemickém průmyslu i pro práci 
za nízkých teplot.  

Je z nich možné také vyrábět nejrůznější typy pružin s pevností až 1800 MPa, jak dokládá i příklad plochých 
pružin samonavíjecích bezpečnostních pásů pro automobily, předložený a diskutovaný v tomto příspěvku. 
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Abstrakt 

V príspevku je uvedený experimentálny postup odlievania ingotov z modelového materiálu do špeciálnej kokily 

vyrobenej pre tieto skúšky. Materiál vzoriek bol stearín, ktorý je vhodný pre takýto druh laboratórnych skúšok. 

Počas priebehu procesu tuhnutia modelu ingotu v laboratórnych podmienkach bolo viditeľné, ako sa postupne 

vytvára tuhá vrstva po obryse odliatku. Postupné chladnutie ingota malo za následok zmenšovania objemu 

tekutej fázy v jeho tele. Zmrašťovanie sa dá ľahko pozorovať voľným okom. Jav sa prejavuje vznikom medzery 

medzi stenou kokily a telom ingota. Na vrstvičku oddeľujúcu taveninu od steny kokily bol použitý silikónový 

olej. Pri samotnom procese plnenia dutiny bolo snahou vytvoriť podmienky pre lineárne prúdenie taveniny. 

Dôležitou úlohou bolo snímanie teploty pri plnení dutiny kokily a jej zmena počas procesu tuhnutia. Teoretické 

poznatky z problematiky sú doplnené  experimentálnymi zisteniami .  

Kľúčové slová: Tuhnutie, kokila, stearín, ingot, teplota 

1. ÚVOD 

V technologickej praxi sú neustále hľadané metódy a spôsoby , ktoré dokážu zabezpečiť porovnateľne 

využiteľné parametre pre reálny proces získané pri experimentoch. Článok sa pozornosť venuje problematike 

snímania teploty pri odlievaní modelového ingotu v laboratórnych podmienkach. Publikovaný článok je 

doplnením  príspevkov: Overovanie tvorby stiahnutiny v oceľovom ingote v laboratórnych podmienkach, 

Oceláři Steelcon 2016. Odlievanie ingotov z modelového materiálu v laboratórnych podmienkach, Oceláři 

Steelcon 2017 [1,2]. 

1.1. Odlievanie ingotov - praktické hľadiská 

Praktická výroba oceľových ingotov je náročný technicko - organizačný proces a problém, závislý od viacerých 

činiteľov, ako sú napr.: 

1) základný druh odlievanej ocele (upokojenej a neupokojenej), 

2) požadovaný tvar ingotu pre ďalšie spracovanie, 

3) chemické zloženie materiálu, 

4) veľkosť výrobného agregátu, 

5) cyklus prípravy kokilových súprav, 

6) spôsob odlievania ingotov (spodkom, vrchom), 

7) počet typov ingotov, 

8) výrobná kapacita (kováčne). 

Metódy experimentálneho výskumu procesu tuhnutia sa delia na priame a nepriame.  
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Obr. 1 Štruktúra oceľového ingotu 

Priame metódy: 

 vypúšťanie tekutého kovu z kokily a meranie hrúbky zvyšnej stuhnutej taveniny, 

 sledovanie postupu tuhnutia pomocou tyče ponorenej do tekutej ocele pod určitým  uhlom (bar test), 

 ponáranie tŕňa do ocele. 

Nepriame metódy: 

 meranie teploty ocele termočlánkami, 

 pridávanie stopových prvkov alebo rádioizotopov do tekutej ocele, 

 porušenie kryštalizácie ocele mechanickým účinkom (otras, vibrácia), 

 modelovanie pomocou nízkotaviteľných zlúčenín. 

Pre dobrú tvárnosť má veľkú dôležitosť veľkosť a usporiadanie kryštálov a vycedenín v ingotoch, ktoré nie sú 

ovplyvňované len počtom zárodkov a kryštalizačnej rýchlosti, ale aj objemovou zmenou pri prechode taveniny 

do  tuhého stavu [1,2,3]. 

Najpoužívanejším ingotom pre kováčne je ingot so širším koncom hore. Pri malých ingotoch nastáva tuhnutie 

súčasne v celom priereze časti ingotu v kokile. Pri týchto ingotoch je síce možné zistiť dendritickú segregáciu, 

ale chemické zloženie je rovnomerné po celom priereze. Neprejavujú sa takmer vôbec rozdiely v obsahu 

jednotlivých prvkov medzi povrchom a stredom a len celkom málo medzi spodnou a hornou časťou ingotu. Vo 

veľkom ingote (obr. 1) úplne upokojených ocelí sú rôzne oblasti zodpovedajúce priebehu kryštalizácie. 

1.2. Chyby oceľových ingotov 

Hlavná stiahnutina. Pri ingotoch so stratenými hlavami musí zostať hlavná stiahnutina v hlave. Ak sa objaví v 

tele ingotu, je to dôsledok nedoliatej alebo príliš malej hlavy.  

Riediny sú zavinené nedostatočným doplňovaním tekutej ocele.  
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Celková pórovitosť je výsledkom nedostatočnej dezoxidácie.   

Miestna pórovitosť býva zavinená reakciou kovu s nečistým ,príp. vlhkým povrchom kokily alebo nevhodným 

kokilovým náterom. 

Výrazná dendritická segregácia vzniká príliš veľkou kryštalizačnou rýchlosťou pri malom počte kryštalizačných 

centier. 

Pozdĺžne trhliny na stenách sú výsledkom  pnutia pri príliš rýchlom a teplom liatí alebo pri predčasnom vybratí 

ingotu z kokily a jeho rýchlom vychladnutí.  

Priečne a šikmé trhliny sú spôsobené prekážkami v zmršťovaní ingotu buď kokilou alebo nevhodnou liatou 

teplotou a rýchlosťou. 

Drobné trhliny (veľkého množstva) na povrchu ingotu vyvoláva potrhaná vonkajšia globulitická vrstva zŕn pri 

opotrebovaných kokilách, nevhodnom nátere alebo povrchovej bublinatosti [4, 5]. 

2. EXPERIMENTÁLNE PRÁCE 

Experimenty prebiehali v Laboratóriu tvárniacej techniky katedry technologického inžinierstva SjF ŽU v Žiline. 

2.1. Použitie stearínu 

Ako experimentálny materiál bol použitý stearín, čo je zmes voľných mastných kyselín a to najmä kyselín 

palmitovej a stearovej. Teplota topenia je udávaná 55º -59ºC. Do oceľovej kokily boli odliate pokusné ingoty a 

tieto boli sledované ako v predošlom pokuse opísanom v [1,2]. 

2.2. Modelové zariadenie 

Podľa obr. 2 bola vyrobená modelová kokila, ktorá je na obr. 2. V nej kokile boli vykonané experimentálne 

práce. Pre priebeh teplôt boli použité tri snímače teplôt. Tesnenie vodičov snímačov bolo urobené pomocou 

tesniacej pasty. Pri snímaní teploty boli aplikované tri snímače v rozličných výškach. Z každého boli odčítané 

hodnoty po zvolených časových úsekoch a tieto boli spracované do grafu. Použitá bola meracia stanica 

ALMENO 2890-9 Ahlbonn. Pri vysokej teplote topenia vznikol zlý odliatok, pri nižšej bol lepší stav. Optimom 

sa ukázala teplota 58 °C, kedy sa dutina plnila najlepšie. Pri prehrievaní taveniny sa liace podmienky omnoho 

zhoršili.. 

 

Obr. 2 Výkres kokily (vľavo), kokila (vpravo) 
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2.3. Plnenie dutiny kokily 

Ako oddeľujúca vrstvička oddeľujúca taveninu a stenu kokily bol použitý silikónový olej, ktorý spoľahlivo splnil 

túto úlohu. Pri samotnom procese plnenia dutiny bolo snahou vytvoriť podmienky pre lineárne prúdenie 

taveniny. Pozorovanie ingotu po jeho stuhnutí potvrdilo fakt, že plnenie dutiny prebiehalo pri takýchto 

podmienkach z hľadiska rýchlosti prúdenia taveniny. Celkový čas naplnenia dutiny bol 42 s. 

2.4. Priebeh experimentálnych prác 

V tomto odseku sú publikované fotografie priebehu tuhnutia modelového ingota počas experimentálnych prác. 

 

Obr. 3 Tuhnutie modelového ingota: vľavo - po 30 minútach, v strede - po 40 minútach, vpravo - vzorka po 

stuhnutí 

 

Obr. 4 Rozrezaná vzorka 
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Obr. 5 Stiahnutiny a dutiny vo vzorkách 

2.5. Umiestnenie snímačov teploty 

Do zadnej dosky modelového zariadenia sa navŕtali tri otvory pre zavedenie vodičov pre snímače. Prvý vodič 

bol umiestnený 37 mm od hornej hrany kokily, druhý a tretí tiež po 37 mm od seba. Od spodku modelovej 

kokily bol snímač umiestnený 35 mm. Snímaná teplota dávala dobrú predstavu o kvalite plnenia dutiny kokily. 

Rozdiel teplôt bol minimálny, čiže dutina bola plnená pri zhodnej teplote, čo je zárukou, že výsledný efekt bude 

kladný. Na základe teplôt odčítaných z termočlánkov bol zostrojený graf - závislosti teploty od času počas 

chladnutia ingotu. Teplota ingotu v priebehu prvých päť minút prudko klesala a potom sa ustálila na rovnakej 

hodnote. Postupne prebiehalo chladnutie ingota, čo malo za následok zmenšovania objemu tekutej fázy v tele 

ingota, ako ilustrujú uvedené obrázky. 

3. DISKUSIA 

Počas priebehu procesu tuhnutia modelu ingotu v laboratórnych podmienkach bolo pozorované, ako sa 

postupne vytvára vrstva po obryse odliatku ingota. Zmrašťovanie je ľahko pozorovateľné voľným okom a toto 

sa prejavuje vznikom medzery medzi stenou kokily a telom ingota.  

 

Obr. 6 Graf priebehu teplôt počas tuhnutia vzorky 

V oblasti tuhnutia je žiaduce pokračovať v stanovení vplyvu chemického zloženia ocelí (vysokouhlíkové a 

vysokolegované) na teplotu likvidu a solidu. Je tiež nutné zaoberať sa stanovením súčiniteľov prestupu tepla 

medzi ingotom a kokilou a ingotom a podložkou, pre klasické odlievanie, aj pre plynulé liatie. Údaje sú nutné 

pre maximálne priblíženie numerických postupov skutočným pomerom pri chladnutí oceľových ingotov. 
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Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať štúdiu tuhnutia veľmi ťažkých ingotov z nelegovaných aj legovaných 

ocelí, lebo ďalšie vlastnosti výkovkov sú v značnej miere ovplyvnené tuhnutím a primárnou kryštalizáciou 

ingotov. Proces tuhnutia priamo súvisí so vznikom makrosegregácii, vycedenín a sedimentačného kužeľa. 

Ťažké výkovky sú základom rozvoja strojárstva a chémie. Tiež je rovnako dôležité štúdium tuhnutia povrchovej 

vrstvy ingotov pre celkové zlepšenie kvality povrchu surových ingotov a obmedzenie trhlín vznikajúcich 

tepelným pnutím [6-8]. 
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Abstrakt  

Předkládány příspěvek se zabývá možnostmi využití simulačního softwaru FactSage, který má uplatnění při 

simulaci metalurgických procesů v oblastech sekundární metalurgii. V provozních podmínkách je optimalizace 

výrobních procesů obtížná, proto se v laboratorních podmínkách s výhodou přistupuje k použití simulačních 

softwarů, které umožnují efektivně simulovat konkrétní řešený problém spojený s výrobou oceli. Mezi 

nejpoužívanější simulační softwary patří i FactSage, který slouží pro optimalizaci metalurgických procesů, 

zejména ke stanovení vlastností oceli či strusky během jejich zpracování. Cílem předkládaného příspěvku je 

představení využití SW FactSage při optimalizaci procesu odsíření, tvorbě ternárního struskového systému a 

stanovení teplot fázových transformací. 

Klíčová slova: Sekundární metalurgie, rafinační struska, odsíření, FactSage 

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Zařízení z oblasti sekundární metalurgie jsou nedílnou součástí moderních oceláren, jež byly zavedeny 

v závislosti na zvyšujících se požadavcích zákazníka na kvalitu oceli. Pokud jsou v oceli přítomny nežádoucí 

prvky, může docházet ke snížení fyzikálních a mechanických vlastností výrobků z oceli. Například kyslík  

a síra přispívají k vytváření nekovových vměstků, které negativně ovlivňují vlastnosti oceli. Díky optimalizaci 

metalurgických procesů dochází ke zkrácení potřebného času k vykonání experimentální tavby a ke snížení 

finančních nákladů pro provedení experimentu v provozních podmínkách [1,2,3].  

Jedním z pomocných softwarů, který je využitelný při hodnocení průběhu metalurgických procesů, je FactSage 

[4]. SW je termodynamický/termochemický software, který na základě termodynamických výpočtů 

energetických funkcí z empiricky získaných hodnot termofyzikálních vlastností materiálů (tepelné kapacity, 

entalpie, teploty fázové přeměny atd.), ocelí i strusky, určuje např. fázové nebo chemické přeměny během 

metalurgických procesů. Termodynamické výpočty rovnovážného fázového složení n-rozměrných systémů 

(binárních, ternárních, kvartérních až vícesložkových systémů) jsou obvykle založeny na kritériu 

termodynamické rovnováhy a spočívají ve zjištění minimální celkové Gibbsovy energie při konstantní teplotě, 

tlaku a chemickém složení [4,5]. Výsledky lze zpracovat do vypovídajících ternárních nebo vícesložkových 

diagramů a lze také předvídat chování roztavené oceli nebo strusky během zpracování. Software má široké 

využití v metalurgii, kde slouží ke stanovení tvorby pevných i kapalných fází v oceli i strusce, simulaci 

dezoxidace a odsíření oceli, výrobě feroniklové oceli, simulaci reoxidace a vměstků a jejich modifikace, popř. 

výpočet materiálové bilance v kyslíkovém konvertoru. V návaznosti na výše zmíněné faktory, se tento článek 

bude zabývat aplikaci softwaru FactSage pro optimalizaci metalurgický procesů.  
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2. ZAKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ SW FACT SAGE 

V současné době je FactSage instalován ve více než 100 univerzitách po celém světě, kde se používá jako 

výzkumný nástroj a vzdělávací pomůcka. Také přibližně 100 průmyslových uživatelů přešlo ze starých  

a složitějších výpočetních softwaru na FactSage kvůli snadnému použití, flexibilnímu přístupu k různým 

databázím a výkonným výpočtovým modulům [4-5]. 

Struktura programu FactSage 

K provozování softwaru je nezbytná znalost chemické termodynamiky. Při běžném používání programu lze 

však poměrně rychle získat praktické chápání principů termochemie, zejména pokud jde o komplexní fázové 

rovnováhy. Rozhraní softwaru je zobrazeno na obr. 1. 

 

Obr. 1 Hlavní menu SW FactSage 8.1 

Ocelářské databáze SW FactSage 

Software FactSage má široký rozptyl působnosti, který obsahuje mnoho databázi. Pro modelování 

metalurgických reakci používá dvě základní databáze FSstel a FT oxid - Slag.  

Fsstel je databáze, která je určena pro simulaci reakcí probíhajících v kovu. Ocelová databáze obsahuje údaje 

o 115 kompletně hodnocených binárních slitinových systémech, které obsahují prvky: Al, B, Bi, C, Ca, Ce, Co, 

Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, N, O, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Si, Sn, Ti, V, W, Zr. Je určena k poskytnutí spolehlivého 

základu pro výpočty pokrývající široké spektrum procesů výroby oceli, např. snížení obsahu kyslíku před 

odsíření oceli na zařízení sekundární metalurgie. Dále obsahuje širokou škálu ocelí, včetně austenitických, 

feritických a duplexních nerezových ocelí, včetně tvorby karbidů a nitridů; podmínky pro operace tepelného 

zpracování za účelem vytvoření požadovaných podmínek pro přetavování šrotu pro zachování co nejmenších 

koncentrací nežádoucích prvků, interakce se žáruvzdorným materiálem atd [4-5]. 

Databáze FT oxid - Slag se v metalurgii používá pro simulaci procesu a řízení složení strusek. V dnešní době 

umí pracovat se simulací těchto struskových systémů např: roztavené strusky určené k rafinaci oceli, tavidla 

pro odlévání, řízení nekovových vměstků, žárovzdorné materiály. 
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3. APLIKACE FACTSAGE V METALURGII 

V této části je popsáno použití softwaru v metalurgii. Příkladem implementace SW FactSage v sekundární 

metalurgii je simulace odsíření v rafinační pánvi použitím daného odsiřovacího média.  

Odsíření oceli 

 

Obr. 2 Zvolení chemické složení surového železa 

Na obr. 2 můžeme vidět rozhraní funkce Equilib, kde simulujeme odsíření surového železa před vsazením do 

kyslíkového konvertoru. 

Simulace odsíření surového železa se skládá z několika části, první část je navolení chemického složení 

surového železa, druhá část je zvolení požadovaného odsiřovacího média, třetí část je správný výběr databáze 

a čtvrtou částí je nastavení základní jednotky. Funkce equilib muže být použita k optimalizaci metalurgických 

procesů během odsíření surového železa, konkrétně zvolení správného odsiřovacího média [6]. 

 
Obr. 3 výsledy simulace odsíření surového železa 
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Pomoci simulace odsíření surového železa zobrazeno na obr. 3, můžeme určit vhodný odsiřovací prvek, oxid 

pro daný metalurgický úkon. Podle grafu na obr. 3 je kombinace směsi CaO + Mg a CaC2 jako nejlepší varianta 

odsiřovací legury. Vycházíme ze zobrazeného grafu (obr. 3), kde u ostatních kombinací směsi se neprojevila 

vysoká schopnost odsíření. 

Simulace struskových systémů 

Další použiti výše zmíněného softwaru je simulace struskových režimů určená k rafinaci oceli. K simulaci 

struskových režimů patři: stanovení teploty likvidu strusky, podílů tekuté a tuhé fáze, viskozity strusky a tvorba 

grafů. Kvaternární grafy jsou dvou i více složkové grafy, kde vznikají termodynamicky stabilní fáze, jejichž 

stechiometrie odpovídá počátečnímu složení systému, nebo dvojice termodynamicky stabilních fází zleva a 

zprava přilehlých k počátečnímu složení systému, jejichž rovnovážná látková množství určíme z rovnic látkové 

bilance závislé na teplotě (Gibbsova energie) [6,7,8].  

Pro určení termodynamických stabilních fází musíme vypočítat hodnoty Gibbsovy energie pro každou 

slučovací reakci. Ternární, nebo kvaternární diagramy slouží k posouzení dané oblasti na základě chemického 

složení oxidů. Každá osa v diagramu představuje procentuální obsah oxidu. Se zvyšujícím se obsahem 

počátečního oxidu klesá obsah oxidu na protější straně osy. Posuzované oblasti můžeme posuzovat z hlediska 

bazicity, tekutosti a oblasti teplot. 

 

Obr. 4 Kvaternární graf znázorňující oblasti výskytu fází, teplotní oblasti, chemické složení atd. 

Tvorba vícesložkových grafů nám pomůže pochopit chování strusky a optimalizovat procesy během 

zpracování oceli. Důležitým parametrem pro optimalizaci strusky je znalost její teploty likvidu. Teplota likvidu 

ovlivňuje rychlost a kinetiku chemické reakce mezi struskou a kovem. Cílem metalurga je zjistit, do jaké míry 

negativně či pozitivně ovlivňuje MgO výsledné vlastnosti strusky Na obr. 4 můžeme vidět kvaternární graf 

CaO-SiO2-Al2O3-5MgO, který ukazuje barevnou škálu teplotní oblasti. Červenou barvou jsou označené teplotní 
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oblasti s nejvyšší teplotou, kdežto modrou a fialovou barvou jsou označeny nejnižší teplotní oblasti. Simulací 

můžeme určit fáze které mohou vznikat a negativně ovlivňovat rafinaci oceli, např. FeO a snadnoredukovatelné 

oxidy. Na obr. 5, a-d jsou zobrazeny kvaternární diagramy struskového systému CaO-Al2O3-SiO2-MgO, kde v 

levém dolním rohu diagramu je komponent CaO, v pravém dolním rohu je Al2O3 a v horním rohu se nachází 

SiO2. Vpravo od diagramu je zobrazená teplotní stupnice strusky, kdy barevná škála stupnice odpovídá 

barvám izoterm v diagramu. Izotermy v diagramu pak plochou vymezují oblast teploty tání strusky pro 

jednotlivé poměry obsahů hlavních složek pánvové strusky. Oblast vymezená v diagramu růžovou křivkou se 

tedy považuje za místo s nejnižší teplotou likvidu 1450 °C. V červené oblasti teploty likvidu dosahují 1650 °C. 

V sekundární metalurgii se teploty ocelářských reakcích pohybují mezi 1550 až 1620 °C, a z toho důvodu byl 

při simulaci kvaternárních diagramů pánvových strusek zvolen teplotní rozsah od 1450-1650 °C. Během 

odsířování oceli v sekundární metalurgii se hutní reakce odehrávají v oranžové oblasti na obr. 5. V diagramu 

jsou rovněž proloženy přímky vyznačující oblasti s různou bazicitou strusky. 

a) 0% MgO b) 5% MgO 

c) 10% MgO d) 15% MgO 

Obr. 5 Porovnání kvartérních diagramů struskových systémů: a) 0 % MgO, b) 5 % MgO, c) 10 % MgO 

d) 15% MgO a jejich teploty likvidu 
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Na obr. 5, a) je zobrazen kvaternární diagram bez obsahu MgO ve strusce. Všechny teplotní rozsahy likvidu 

(izočáry) jsou v oranžové oblasti, to znamená, že izočáry vykazují úzký teplotní rozsah likvidu. Při zvýšení 

obsahu MgO ve strusce na 5 % (viz obr. 5, b)) se rozšíří růžová teplotní oblast (1450 °C) oproti teplotní oblasti 

na obr. 5, a), která je užší. Zvýšení MgO na 10 % (viz obr. 5 c)) má za následek, že oranžová oblast se náhle 

vyskytne v červené izotermické oblasti (teplota likvidu 1650 °C), což negativně ovlivňuje kinetiku procesu 

zvýšením viskozity. Navíc se zobrazuje jen jedna růžová izotermická oblast oproti diagramu s nižšími obsahy 

MgO ve strusce. Na obr. 5, d) je zobrazen příklad kvaternárního diagramu s obsahem 15 % MgO ve strusce. 

Již z prvotního náhledu na obr. 5, d) je patrné, že při zvyšování obsahu MgO ve strusce dochází k nepříliš 

pozitivním vlivům během odsířování oceli z důvodu zvýšení teploty likvidu. 

Pomocí softwaru FactSage byl určen optimální obsah MgO ve strusce, a to v rozmezí 5 až 10 hm.% MgO. Ve 

výsledku lze konstatovat, že navýšením množství MgO do strusky se rozšíří oblast tekuté strusky (viz 

obr. 5, b)). Přidáním MgO nad 10 % lze vysledovat reakci v podobě negativního vlivu na teplotní oblast teploty 

likvidu strusky (viz obr. 5, c-d). 

4. ZÁVĚR 

Cílem předkládaného příspěvku bylo seznámení se s možnostmi využití sw FactSage v metalurgii. Simulace 

metalurgických procesů umožňuje optimalizovat proces výroby a snížit tak finanční náklady na provedení 

experimentální tavby v praktických podmínkách. Software muže být použit pro stanovení teploty likvidu 

strusky, muže predikovat fáze, které vznikají během rafinace oceli. Dále se software používá pro stanovení 

optimálního odsiřovacího média. V dnešní době se technolog neobejde bez simulačního softwaru. 
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Abstrakt  

Předmětem tohoto příspěvku je seznámení s principem metody dilatometrické analýzy. Dilatometrie je jednou 

z metod používaných pro určení teplot fázových transformací. Tato metoda je založena na pozorování 

rozměrových změn, ke kterým dochází při lineárním ohřevu nebo ochlazování vzorku. Změny délky vzorku 

jsou přenášeny pomocí křemenných tyčinek do měřící části dilatometru. Výsledkem dilatometrické analýzy je 

dilatometrická křivka, která graficky znázorňuje závislost dilatace vzorku na čase. Používá se k následnému 

sestrojení rozpadových diagramů na základě výrazných změn fyzikálních vlastností. Dále je v příspěvku 

charakterizován dilatometr DIL805 A/D/T a princip měření při stanovení teplot fázových transformací oceli. 

Rovněž je v příspěvku uvedeno využití znalosti těchto teplot a jejich význam pro provozní praxi. 

Klíčová slova: Dilatometrie, fáze, transformace, teplota 

ÚVOD 

Ocel mění při různých teplotách svou fázi. Teploty, při kterých dochází ke změně skupenství, označujeme jako 

tzv. teploty fázových transformací. Mezi nejdůležitější teploty fázových transformací ocelí řadíme teplotu likvidu 

(neboli teplotu tání), teplotu solidu (neboli teplotu tuhnutí) a teploty počátku (Ac3) a konce (Ac1) rozpadu 

austenitu.  

Teplotní pásmo mezi teplotou likvidu a solidu určuje tzv. dvoufázovou oblast, kdy se mění tekutá fáze na tuhou 

(znalost rozpětí umožnuje predikci sklonu oceli k vnitřním vadám, určení teploty likvidu oceli umožnuje správné 

nastavení licí teploty oceli). Při ochlazování austenitu mohou vznikat různé fáze nebo strukturní složky, jednou 

z nich je perlit (vzniká při pomalém ochlazování), který má nejmenší tvrdost. Dále může vznikat bainit, který je 

na rozdíl od perlitu tvrdší a má jemnější strukturu. A nakonec martenzit, který vzniká při rychlém ochlazování 

austenitu a vzhledem k vysokému podílu uhlíku vykazuje vysokou tvrdost. Transformace austenitu při různých 

rychlostech chlazení a různém stupni podchlazení mají velký praktický význam pro tepelné zpracování oceli. 

K určení teplot fázových transformací lze využít metody termické analýzy, dilatometrii nebo výpočtové metody 

(pomocí empiricky stanovených rovnic nebo softwaru). Výsledky získané po provedení výpočtového stanovení 

teplot fázových transformací oceli by měly být ověřeny i experimentálními metodami. 

1. PRINCIP DILATOMETRIE 

Dilatometrie je jednou z metod k určení teplot fázových transformací, použitelná k následnému sestrojení 

rozpadových diagramů na základě výrazných změn fyzikálních vlastností. Při ohřevu nebo ochlazování lineární 

rychlostí dochází u vzorku k rozměrovým změnám, tato metoda je založena na jejich pozorování. Změny délky 

vzorku jsou přenášeny pomocí křemenných tyčinek do měřící části dilatometru. Výsledkem dilatometrické 
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analýzy je dilatometrická křivka, která graficky znázorňuje závislost dilatace vzorku na čase nebo teplotě. 

Příklad takovýchto křivek je znázorněn na obr. 1 [1]. 

 
Pokud dojde na dilatační křivce ke zlomu, značí to, že došlo k fázové transformaci. Pro vyhodnocení těchto 

odchylek se používají dvě metody, metoda tečen nebo metoda derivace dilatační křivky. Vyhodnocením 

získáme souřadnice času a teploty pro jednotlivé fázové transformace, které jsou následně použity pro 

konstrukci izotermických a anizotermických rozpadových diagramů oceli [1,2]. 

1.1. Dilatometr DIL805 A/D/T 

Dilatometr typu 805 A/D/T (viz obr. 2) je kalicí dilatometr (A) s možností deformace tlakem (D) a tahem (T). 

Používá se pro záznam fázových a strukturních přeměn. Stanovené deformační parametry mohou být použity 

pro tvorbu diagramů TTT - Time Temperature Transformation (IRA - izotermický rozpad austenitu), CCT - 

Continuous Cooling Transformation (ARA - anizotermický rozpad austenitu), DTTT a DCCT (deformací 

ovlivněný izo a anizotermický rozpad austenitu) a nebo křivek tečení. Měřené, resp. vypočtené parametry 

umožňují simulace kovacích nebo válcovacích procesů. 

 

Obr. 2 Dilatometr DIL805 A/D/T [vlastní foto] 

Pevný nebo dutý vzorek je indukčně ohříván v atmosféře vzduchu nebo inertního plynu, případně vakua, na 

definovanou teplotní úroveň a poté kontinuálně ochlazován různými rychlostmi (lineárně nebo exponenciálně) 

Obr. 1 Příklady dilatometrických křivek ohřevu oceli a jejich vyhodnocení [2] 
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ochlazování (i za přítomnosti plynu). Fázové přeměny projevující se během procesu kontinuálního ochlazování 

nebo ve fázi izotermické výdrže (může být i vícestupňová) mohou být registrovány jako změny délky. Sada 

chladicích křivek tvoří ARA nebo IRA diagram. Začátek a konec přeměny definuje oblasti feritu, karbidu, grafitu, 

perlitu, bainitu, martenzitu nebo jiných eutektických směsí fází. 

1.2. Postup měření na DIL805 A/D/T 

Postup měření na dilatometru se skládá z několika dílčích kroků. Pro správné provedení experimentu je třeba 

připravit jak vzorek, tak samotný dilatometr. Zjednodušené schéma nastavení zařízení a příprava měření je 

znázorněna níže na obr. 3 - 7. 

Příprava pracovního 
prostoru dilatometru - 

instalace svěráku 

křemenných tyčinek, 

instalace cívky a umístění 

křemenných tyčinek. 

Příprava vzorku - navaření 

termočlánku, umístění 

vzorku do pracovního 

prostoru a zapojení 

termočlánku. 

Příprava měření - aretace 

svěráku, vakuování 

pracovního prostoru, 

spuštění chladící vody a 

vynulování změny délky. 

Obr. 6 Rozhraní softwaru 
[vlastní foto] 

Obr. 3 Příprava pracovního 
prostoru [vlastní foto] 

Obr. 4 Umístění vzorku  
[vlastní foto] 

Nastavení měření 
v softwaru. 

Obr. 5 Ovládací panel  
[vlastní foto] 
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2. VYUŽITÍ DILATOMETRICKÉ ANALÝZY 

Možnost přesné identifikace konečné teploty procesu rozpouštění perlitu činí z dilatometrické analýzy 

užitečnou techniku pro stanovení nejvhodnější mezikritické teploty pro získání dvoufázových mikrostruktur 

tvořených pouze feritem a martenzitem, široce používanými v automobilovém průmyslu [3]. 

Protože přítomnost karbidů v kalené mikrostruktuře ocelí má rozhodující vliv na jejich vlastnosti proti 

opotřebení a korozní odolnosti, je pro optimalizaci těchto materiálů důležité studium procesu rozpouštění 

karbidů. V tomto smyslu hraje dilatometrická analýza důležitou roli při detekci teploty, při které je proces 

rozpouštění karbidů dokončen během kontinuálního ohřevu [4]. 

Dilatometrie je také jednou z nejpopulárnějších metod pro studium vysoko-teplotních vlastností oceli a tepelné 

roztažnosti, je považována za důležitý faktor týkající se tvorby trhlin během odlévání a válcování pro trubkové 

oceli [5]. 

V posledních letech byla velká pozornost věnována eliminaci trhlin vzniklých při lití a válcování na bramy a 
zlepšování kvality výrobků z ocelových trubek kvůli jejich širokému použití pro rozvod vody, plynu, oleje atd. 

Tepelná roztažnost je považována za důležitý faktor týkající se citlivosti oceli na trhliny. Dilatometrie se ukázala 

být jednou z nejlepších metod pro studium a sledování vysokoteplotních fyzikálních vlastností oceli za reálného 

času a transformace z hlediska dimenzionálních změn probíhajících ve vzorku za dané tepelné historie [5]. 

2.1. Transformační diagramy ohřevu a ochlazování (CCT a CHT) 

Tyto diagramy ukazují mikrostrukturní složky, které jsou výsledkem daných podmínek ohřevu a ochlazování, 

a jsou neocenitelným nástrojem pro metalurga při charakterizaci ocelí s ohledem na jejich reakci na tepelné 

zpracování. Pomáhají při reprezentaci transformačních charakteristik ocelí, které nejsou izotermicky tepelně 

zpracovány, a pro odhalení úlohy legujících prvků při ovlivňování mikrostruktur ocelí. 

Počínaje danou počáteční mikrostrukturou jsou rychlost a teplota ohřevu dva faktory, které nejpříměji ovlivňují 

kinetiku procesů probíhajících v oceli. K analýze účinků těchto parametrů se používá dilatometrie s vysokým 

Vyhodnocení měření. 

Obr. 7 Dilatometrická křivka ohřevu oceli [vlastní měření] 
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rozlišením a její výsledky jsou zastoupeny v tom, co se obecně nazývá CHT (Continuous Heating 

Transformation) diagram. Takové diagramy jsou grafy čas-teplota-transformace, které jsou schopné odhalit 

kolísání kritických teplot, které definují postup procesů během ohřevu oceli v reálných podmínkách, nikoli v 

rovnováze. Jednoduché pozorování tohoto diagramu jasně odhaluje významný vliv rychlosti ohřevu na kritické 

teploty, zejména Acc (teplota při které je ukončeno rozpouštění karbidů) a Ach (teplota, při které fáze karbidu 

dosáhne homogenity), které se s rostoucí rychlostí ohřevu značně zvyšují. Proto teplota potřebná k dosažení 

daného austenitizačního stavu v oceli musí být vyšší, protože se zvyšuje rychlost ohřevu procesu, a tato 

teplota by neměla být považována za parametr zpracování, který závisí výhradně na chemickém složení oceli. 

Ignorování vlivu rychlosti ohřevu na austenitizační stav je chybou, která může mít zásadní důsledky pro 

konečné vlastnosti tohoto druhu oceli [3,4]. 

Konstrukce diagramů CHT a CCT z dilatometrických dat umožňuje predikci mikrostruktury pro dané rychlosti 

ohřevu a ochlazování. Metoda kvantitativního vztahu relativní změny délky k objemovému podílu transformace 

- díky této metodě je dilatometrická analýza užitečnou technikou k ověření teoretických modelů fázové 

transformace. Ukázky transformačních diagramů jsou zobrazeny na obr. 8 a 9 [4]. 

 

ZÁVĚR 

Dilatometrie je jednou z nejúčinnějších technik pro studium transformací v pevné fázi v ocelích, protože 

umožňuje sledování vývoje transformací v reálném čase, pokud jde o rozměrové změny, ke kterým dochází 

ve vzorku pomocí tepelného cyklu. Je to také jedna z klasických technik, spolu s diferenciální termickou 

analýzou a kvantitativní analýzou mikrostruktur, které se nejčastěji používají pro stanovení teplot fázové 

Obr. 8 CCT diagram mikrolegované oceli [4] 

Obr. 9 CHT diagram martenzitické nerezové 

oceli [4] 
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transformace v ocelích, a to jak při ohřevu (Ac1 , Ac3), tak při ochlazování (Ar1, Ar3). Použitelnost dilatometrie 

ve výzkumu fázové transformace je způsobena změnou specifického objemu vzorku během fázové 

transformace. Když materiál prochází fázovou změnou, struktura mřížky se mění, a to je v zásadě 

doprovázeno změnou specifického objemu. Zaznamenáváním transformací probíhajících v řadě podmínek je 

možné prezentovat výsledky v grafické formě, která ukazuje teploty tvorby mikrostrukturních složek, které lze 

získat za daných podmínek chlazení nebo ohřevu. Tyto transformační diagramy mají nesmírnou hodnotu v 

metalurgických aplikacích, jako je tepelné zpracování a svařování, a jako prostředek charakterizace ocelí pro 

konkrétní procesy. 

Teploty, při kterých začíná a končí transformace austenitu při různých rychlostech chlazení, jsou důležité pro 

plánování a konstrukci mnoha průmyslových procesů. Kromě toho existují další transformace, které způsobují 

návrat oceli k austenitickému stavu, ve kterém je znalost transformačních teplot během ohřevu zásadní. 
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Abstrakt  

Když se řekne „klimatická změna“, většině z nás se vybaví problém se skleníkovými plyny a následně problém 

s průmyslovými emisemi. Proto také všude slyšíme a vidíme jen jak je důležité tyto emise snížit a že se za 

tímto účelem zavádí různá opatření v oblasti energetických úspor a využívání zelené energie. Je však 

klimatická změna skutečně jen otázkou jedné složky našeho životního prostředí? Umí si někdo představit i jiné 

a možná důležitější problémy s tímto spojené? Zpracovatelé a výrobci železa a oceli jsou bezesporu jedním z 

nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší. Přesto tento průmysl stále funguje a fungovat bude. Co se však 

stane, když vezmeme v úvahu v rámci klimatické změny jiný problém, jako je například obyčejná voda? Slovo 

obyčejná používám záměrně, neboť voda je často brána jako běžná součást našeho života, která tady byla, 

je a bude. Možná i z tohoto důvodu proto průmyslové podniky neuvažují o vodě jako o strategické surovině a 

nezahrnují ji do svých rozvojových plánů. K čemu však budou všechny jejich investice do výrobních zařízení, 

když je bez vody nebudou moci zapnout nebo jim bude chybět jejich obsluha? Pokud bych měl mít tak jedno 

přání, rád bych, aby z tohoto článku vyplynula jakási poučka nebo rada - pokud chce podnik peníze na svůj 

rozvoj, musí prokázat, že směřuje k udržitelnému rozvoji. Pokud byl tedy dodnes postaven rozvoj 

průmyslového podniku bez ohledu na vodu, půdu, ovzduší, biodiverzitu a další složky životního prostředí, bude 

uvedená myšlenka znamenat kompletní změnu strategického uvažování. 

Klíčová slova: Taxonomie EU, nefinanční reporting, Green Deal, vodní hospodářství, vodní audit 

1. ÚVOD 

Jak jste již někteří možná zaregistrovali, od začátku roku 2021 mělo dojít k otevření dvou pro vodu důležitých 

evropských dotačních programů, a to na období 2021-2027. Říkám mělo, protože dosud k jejich otevření 

nedošlo. Tato situace mne velmi mrzí a záměrně tak tímto i začínám tento článek, neboť právě jeden z těchto 

programů - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen OP TAK) v gesci 

Ministerstva průmyslu a obchodu je nositelem z mého pohledu velmi důležitého nástroje pro řešení 

budoucnosti průmyslového sektoru - vodního auditu. 

2. GREEN DEAL 

K tomu, co vodní audit ve skutečnosti je a jak nám můžeme pomoci při plánování rozvoje podniku, mi však 

dovolte se postupně propracovat. Je zajímavé, že přestože je voda nedílnou součástí našeho života, začneme-

li hovořit o pojmu „klimatická změna“, většina lidí si toto spojí jen s průmyslovými emisemi. Stejně tak si lidé 

zvykli spojovat slovo „Green Deal“, jen s úsporou elektrické energie. Takto prezentované informace nás poté 

však vedou k chybnému závěru, že oba dokumenty jsou v podstatě vázané jen na jeden problém, který se 

navíc týká pouze průmyslové výroby. 

To však samozřejmě není pravda. Proto mi řešení otázky, zda je Green Deal mrtev či nikoli, přijde skutečně 

úsměvné. Pojďme si tak v krátkosti projít, proč je tento dokument důležitý a co vše se v něm ve skutečnosti 

řeší. 

 Zelená dohoda byla přijata 11.12.2019 jako Sdělení Evropské komise obsahující novou strategii růstu 

EU s cílem dosáhnout v roce 2050 nulové produkce emisí skleníkových plynů, tj. uhlíkové neutrality 
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 Má chránit, zachovávat a posilovat přírodní zdroje, chránit občany před environmentálními riziky a 
dopady klimatických změn 

 Za účelem dosažení hlavního cíle uhlíkové neutrality, jsou v dokumentu rozpracovány i v podstatě dílčí 

cíle v jednotlivých oblastech, jako je např. energetika, doprava, stavebnictví, oběhové hospodářství, 

biologická rozmanitost, zemědělství, nebo digitalizace. 

 Nedílnou součástí je pak také řešení otázky financování potřebné transformace a spolupráce v oblasti 

vědy a techniky nebo spolupráce s jinými organizacemi a zeměmi 

O každém výše uvedeném bodu by se dalo přitom široce a dlouze diskutovat, co, jak a proč. Co je však 

podstatné, je že Green Deal není závislý ani na českém odmítavém postoji a ani na bohužel velice smutné 

události jakým je válka na Ukrajině, resp. na dodávkách surovin z Ruska. Dva poslední body vedou naopak k 

závěru, že hovořit o jeho úmrtí, by bylo přinejmenším předčasné.  

Ba právě naopak. Historie vývoje lidstva nám ukazuje, že k největším pokrokům došlo až v návaznosti na 

celosvětové nebo kontinentální krize. Jako důkazem mohu posloužit kromě dvou světových válek i ropné krize, 

vyvolané např. jomkipurskou válkou v roce 1973, islámskou revolucí v Iráku v roce 1979 nebo vpádem Iráku 
do Kuvajtu v roce 1990. V rámci těchto ropných krizí vždy došlo ke snížení dodávek ropy a současně zvýšení 

cen. To vyvolalo ekonomickou recesi a nutnost snížit závislost západních zemí na ropě. I za cenu 

ekonomických ztrát však díky tomu došlo k nastartování nového směru a v dlouhodobém horizontu šlo o 

pozitivní vývoj. Vždyť nebýt těchto krizí, nebyla by snaha vyrábět auta s nižší spotřebou a nikdo by nehledal 

nové možnosti v alternativních zdrojích. Green Deal v tomto ohledu vnímám podobně. Ano, pro někoho může 

být přehnanou ambicí nebo zbytečnou překážkou v ekonomickém růstu, ale asi nikdo nemůže popřít, že jeho 

snaha o zbavení se závislosti na fosilních palivech, je tou správnou cestou nejen k zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti, ale také k jisté soběstačnosti ať už na národní nebo evropské úrovni. 

 

Obr. 1 
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3. TAXONOMIE EU 

Green Deal není ale tím hlavním, o čem bych chtěl dnes hovořit. S ohledem na následující kapitoly, jsem 

ovšem považoval za nezbytné, si k tomuto něco málo říci. Green Deal sám o sobě je v podstatě soupisem cílů 

a chyběla tak cestička, po které bychom se měli vydat. A touto cestou se stala tzv. taxonomie EU. 

Nařízení o taxonomii EU z 18.6.2020 tvoří strategii pro udržitelné financování Green Dealem nastavených cílů. 

Na základě stanovených podmínek určuje, které hospodářské činnosti, tj. podniky lze považovat za 

environmentálně udržitelné a které tak budou za svou snahu odměněny přístupem k výhodnějším podmínkám 

získání úvěrů, půjček a obecně investic pro jejich rozvoj od subjektů jako jsou banky, burzy, obchodní partneři, 

atd. 

Jak to obecně funguje?  

 Taxonomie stanovuje de facto 3 podmínky, za kterých je hospodářská činnost kvalifikována jako 
environmentálně udržitelná: 

o Významně přispívá k jednomu nebo více environmentálním cílům a žádný z nich významně 

nepoškozuje. Těchto cílů je celkem 6 - zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu, 

udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, 

prevence a omezování znečištění, ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

o Splňuje technická screeningová kritéria. Tato kritéria vytváří rámec limitů, které určí, zda 

hospodářský podnik přispívá či nepoškozuje environmentální cíle. 

o Je vykonávána v souladu s minimálními zárukami, tj. v souladu s dodržováním lidských práv, např. 

dle pokynů OECD pro nadnárodní společnosti nebo obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a 

lidských práv. 

 Pokud podniky dosáhnou nebo jejich činnosti povedou k dosažení požadovaného environmentálně 

udržitelné stavu, budou mít tyto podniky lepší přístup k výhodnějším investicím pro svůj rozvoj. 

Jak vypadají technická screeningová kritéria? 

 Technická screeningová kritéria jsou aktuálně vydaná pouze pro určení toho, zda hospodářská činnost 
významně přispívá k prvním dvěma cílům - zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně 

klimatu, a zda některý z environmentálních cílů významně nepoškozuje. 

 Pro stanovení toho, jaká kritéria jsou pro jaké činnosti, se využívá dělení dle kódů NACE. Jako příklad 

uvedu výtah podmínek pro výrobu železa a oceli, kam spadají např. kódy NACE C24.10  - Výroba 

surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), C24.51 - Výroba odlitků 

z litiny nebo C24.52 - Výroba odlitků z oceli. 

o Významný přínos ke zmírňování změny klimatu 

Zde jsou podmínky obecně postaveny pro všechny činnosti na energetických limitech. Pro výrobu 

železa a oceli je to např., že činnost spočívá ve výrobě železa a oceli, pokud emise skleníkových 

plynů1 snížené o množství emisí přiřazené výrobě odpadních plynů v souladu s bodem 10.1.5 písm. 

a) přílohy VII nařízení (EU) 2019/331 nepřesahují hodnoty uplatněné na jednotlivé fáze výrobního 

procesu, např.: tekutý kov = 1,3312 t ekvivalentu CO2 /t výrobku. 

o Zásada „významně nepoškozovat“ přizpůsobování se změně klimatu 

 

1 vypočteno v souladu s nařízením (EU) 2019/331 
2 Odpovídá průměrné hodnotě 10 % nejúčinnějších zařízení v letech 2016 a 2017 (v tunách ekvivalentu CO2 na tunu) 
stanovené v příloze prováděcího nařízení (EU) 2021/447 
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Pro nepoškozování tohoto cíle byly vypracovány pro všechny činnosti stejné podmínky. Podmínky 

se skládají z kritérií a klasifikace nebezpečí souvisejících s klimatem, tzv. rizika. Rizika jsou 

definována v souvislosti s teplotou, větrem, vodou a pevným povrchem a jsou rozdělena na 

chronická a akutní. 

 Kritéria - např. provést identifikaci a vyhodnocení rizik spojených s klimatem, která jsou pro 

danou činnost podstatná a posoudit možná adaptační opatření. Pro posouzení klimatických rizik 

se použije nejmodernějších klimatických projekcí. 

 Rizika - chronickým rizikem souvisejícím s vodou je např. měnící se srážkové poměry a druhy 

srážek a akutním rizikem je např. sucho. 

o Zásada „významně nepoškozovat“ cíle 3 až 6  

Zde jsou podmínky obecně postaveny tak, že nesmí být poškozeny cíle jednotlivých již zavedených 

směrnic nebo nařízení. Pro třetí cíl udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů je to 

např.: jsou zjištěna a řešena rizika zhoršování stavu vod s cílem dosáhnout jejich dobrého stavu v 

souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Rámcová směrnice o vodách) a s 

plánem hospodaření s vodou, a to po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami. 

Jak se bude činnost nebo nečinnost jednotlivých podniků prokazovat? 

 Nařízení o taxonomii EU se odkazuje na dvě směrnice - směrnice o nefinančním a finančním reportingu. 
Dle těchto směrnic již dlouhodobě probíhá zveřejňování informací o činnostech vybraných podniků a 

taxonomie seznam zveřejňovaných informací v podstatě pouze rozšiřuje. V rámci průmyslových 

podniků nás bude nejvíce zajímat směrnice o nefinančním reportingu, neboť finanční reporting se týká 

při určitém zjednodušení takových institucí, jako jsou banky, pojišťovny, atd. 

 Aktuálně platí, že nefinanční podniky musí zveřejňovat tzv. klíčové ukazatele výkonosti, které jsou 

v podobě jak datové, což jsou šablony pro doplnění čísel o: 

o podílu obratu,  

o podílu kapitálových výdajů a  

o podílu provozních výdajů  

z produktů nebo služeb souvisejících s hospodářskými činnostmi v souladu s taxonomií, tak v podobě 

textové zprávy. V textové zprávě budou čísla ze šablon blíže vysvětlena, např. jakým způsobem byly 

stanoveny jednotlivé výše uvedených podílů, nebo jak podniky posoudily soulad s technickými 

screeningovými kritérii a soulad s dosahováním a nepoškozováním cílů.   

 Když jsem uvedl, že jde o aktuální požadavky, určitě musím zmínit také budoucí výhled. Tento výhled 
má podobu aktuálně připravované směrnice o vykazování udržitelnosti podniků, která se označuje 

zkratkou CSRD. Součástí navrhované směrnice je zavedení standardů pro reporting a v tomto roce 

budou schváleny standardy pro klima, resp. standardy pro cíle - zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobování se změně klimatu. Po přečtení aktuálního návrhu standardů ze září 2021, mohu s čistým 

svědomím říci, že chystané požadavky jsou oproti aktuálním klíčovým ukazatelům výkonnosti zásadně 

náročnější. Předpokládá se, že se bude reportovat, resp. zveřejňovat 10 jednotlivých oblastí v rámci 3 

kategorií. 

 V rámci návrhu směrnice CSRD je požadováno, aby podniky zveřejňovaly, např.: 

o odolnost obchodního modelu a strategie podniku vůči rizikům spojeným s otázkami udržitelnosti;  

o plán podniku, který mají zajistit, aby byl jeho obchodní model a strategie slučitelné s přechodem na 

udržitelné hospodářství  

o způsob, jakým byla prováděna strategie podniku s ohledem na otázky udržitelnosti 
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o popis cílů souvisejících s otázkami udržitelnosti, které si podnik vytyčil, a pokroku, jehož podnik při 

plnění těchto cílů dosáhl;  

o popis hlavních skutečných nebo potenciálních nepříznivých dopadů spojených s hodnotovým 

řetězcem podniku, včetně jeho vlastní provozní činnosti, jeho produktů a služeb, jeho obchodních 

vztahů a jeho dodavatelského řetězce;  

o atd. 

 
Obr. 2 

Koho se taxonomie týká? 

Tuto otázku jsem si nechal záměrně jako jednu z posledních. I přesto, že nařízení o taxonomii a směrnice o 

finančním i nefinančním reportingu definuje typy podniků, na které se dokumenty vztahují, bylo by velkou 

chybou se tímto neřídit obecně. Banky již dnes musí totiž podporované projekty hodnotit dle jejich udržitelnosti 

a neptají se, zda sám klient, resp. žadatel o peníze má či nemá reportovací povinnost. Důkazem toho je řada 

novinových článků, kde sami banky na tyto požadavky upozorňují. Dobrou zprávou v tomto ohledu je, že sami 

banky současně také nabízejí pomoc těmto žadatelům i běžným klientům s jejich přípravou na sběr a 

vyhodnocování potřebných dat a informací. Jestliže se navíc podíváme na požadavky připravované směrnice 

CSRD, můžeme směle říct, že taxonomie a nefinanční reporting dopadne nakonec i na ty podniky, které sice 

nejsou nebo nebudou přímo těmito dokumenty definovány, ale jsou součástí dodavatelských řetězců nebo 

obchodních vztahů těch podniků, na něž se tyto povinnosti přímo vztahují. 

4. VODNÍ AUDIT 

Co to z toho celkově pro průmysl vlastně vyplývá? Svět se mění a nezáleží na tom, zda za změnami klimatu 

stojí naše vlastní činnost nebo jde o v podstatě přirozený proces vývoje planety. Současná krize vyvolaná 

válkou nám ukazuje naši slabost v závislosti na ropě a zemním plynu. Klimatická změna nám ukazuje naši 

slabost v přístupu k životnímu prostředí. Když budeme chtít, jsme schopni ropu a zemní plyn nahradit. Jsme 

ale schopní nahradit některou ze složek životního prostředí, např. vodu? Nemyslím si. Jednou z cest proto 

musí být zahrnutí složek životního prostředí a zejména vody do plánování průmyslového rozvoje a definovat 
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je jako strategické suroviny. Naučme se s těmito složkami hospodárně a efektivně nakládat a hledejme 

nástroje, které nám pomohou v tomto pomoci. V oblasti vodních zdrojů nám tak může být příkladem právě 

vodní audit. 

Jak jsem uváděl na začátku, vodní audit byl zpracován primárně jako nástroj pro potřeby OP TAK v gesci 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Z tohoto operačního programu je proto finančně podporován a jeho úkolem 

je zajistit, aby finančně podporované projekty v oblasti průmyslového nakládání s vodou přinášely jen skutečně 

efektivní řešení.  

Co nám může vodní audit v průmyslové výrobě konkrétně nabídnout? 

 Voda vstupující a vystupující 

Jako u každé běžné analýzy se sbírají data o vstupech a výstupech. V tomto případě budeme tak hovořit 

o množství a kvalitě vody. Vodní audit však neřeší pouze otázky celkové pohledu, ale sleduje např., 

jaký konkrétní zdroj vody je pro jaký konkrétní provoz využíván a za jakým účelem, zda, proč a jak je 

voda upravována, akumulována či čištěna, v jaké kvalitě je voda z jaké části provozu vypouštěna, atd. 

 Infrastruktura 

V rámci infrastruktury řeší vodní audit např. otázku stavu, údržby, provozu, servisu nebo stáří 

vodohospodářských zařízení. Součástí je také řešení dostupnosti, úplnosti a aktuálnosti výkresů, map, 

projektových dokumentací nebo povolení. Dále jsou řešeny otázky s vodním hospodářstvím spojené, 

jako jsou typy a množství odpadů vznikajících na čistírně odpadních vod, úpravnách vod, nebo jaké 

chemikálie jsou při tomto používány. Hodnocen je i celkový přístup samotného podniku k údržbě, 

provozu, servisu nebo rozvoji infrastruktury. Existuje například plán investic?  

 Organizační systém 

Organizační systém úzce navazuje na otázku infrastruktury, neboť je zde řešena odpovědnost za 

prováděné činnosti a samotná zařízení. Absence nebo naopak překryvy v odpovědnostech vedou 

v celkovém důsledku k neřešení nebo absenci prevence problémů a obtížně se řeší i rozvojové aktivity. 

Součástí řešení oblasti organizačního systému jsou otázky směřující k zjištění, jaká data a informace 

jsou sbírána, za jakým účelem, kdo je sbírá, eviduje nebo vyhodnocuje. Jsou data například nějakým 

způsobem zabezpečena?  

 Sucho 

Vzhledem k důležitosti této oblasti mi dovolte se zde trochu pozastavit. Otázku 

sucha řeší vodní audit za pomoci aplikace Sucho v krajině 

(http://www.suchovkrajine.cz/vodni-audit/), kdy se využívají tzv. koeficienty 

ohrožení suchem pro vybrané zdroje vody. Zpracované výpočty následně vedou 

k zjištění, zda a jak je suchem vodní zdroj ohrožen (povrchové, podzemní nebo 

srážkové vody). Co se zde však neřeší, je stav vodního zdroje z celkového 

pohledu.                       Obr. 3 

Mělo by tak dle mého názoru dojít i k dobrovolné nadstavbě v podobě vyhodnocení dopadů Plánů pro 

zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen plány) na fungování hodnoceného podniku.  

Tyto plány jsou zpracovávány v návaznosti na požadavky tzv. suché hlavy (hlava X) zákona o vodách 

č. 254/2001 Sb., a slouží jako podkladový materiál pro rozhodování Komise pro zvládání sucha a stavu 

nedostatku vody (dále jen komise). Plány i komise jsou na úrovni kraje a státu, přičemž pro jednotlivé 

podniky budou mít největší dopady rozhodnutí krajských komisí. Tyto mají pravomoc částečně, ale i 

zcela omezit odběr vody z povrchových nebo podzemních zdrojů, a to bez nutnosti souhlasu daných 

odběratelů. Abych však pouze nestrašil, je zde i dobrá zpráva. V rámci předcházení, resp. 
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přizpůsobování se změnám klimatu v podobě sucha je možné, aby si průmyslový podnik nechal 

zpracovat tzv. hodnocení odpovědného hospodaření s vodou (dále jen OHV). Toto hodnocení může být 

buď přímou součástí vodního auditu dle pravidel OP TAK, nebo může být zpracováno zcela samostatně. 

Zpracování hodnocení se řídí metodikou Ministerstva životního prostředí, a pokud hodnocený podnik 

dosáhne požadovaného počtu bodů, může požádat o udělení „značky OHV“. Získáním této značky 

podnik deklaruje, že s vodou nakládá efektivně a hospodárně a k takovým podnikům by pak měla 

krajská komise při svém rozhodování přihlížet.  

 Rizika a návrhy opatření 

Poslední a logickou částí vodního auditu je samozřejmě celkové vyhodnocení současného stavu, 

identifikace rizik a slabých míst. Pro tyto jsou navržena vhodná opatření a k nim jsou uvedeny i odhady 

investičních nebo provozních nákladů a stanoveny jejich přínosy z finančního, kvalitativního nebo 

kvantitativního pohledu. 

5. ZÁVĚR 

Odvětví zpracovávající nebo vyrábějící ocel a litinu je bezesporu významným znečišťovatelem ovzduší i vod. 

Přesto tento průmysl stále funguje a fungovat bude. To však neznamená, že budoucnost by nemohla být lepší 

ať už z pohledu dobrovolného přístupu těchto podniků nebo povinností vyplývajících z Green Dealu, 

taxonomie nebo směrnic o finančním a nefinančním reportingu. Vodu často bereme jako běžnou součást 

našeho života, která tady byla, je a bude. Možná i z tohoto důvodu proto průmyslové podniky neuvažují o vodě 

jako o strategické surovině a nezahrnují ji do svých rozvojových plánů. K čemu však budou všechny jejich 

investice do výrobních zařízení, když je bez vody nebudou moci zapnout nebo jim bude chybět potřebná 

obsluha? Pokud bych měl mít tak jedno přání, rád bych, aby z tohoto článku vyplynula jakási poučka nebo 

rada - pokud chce podnik peníze na svůj rozvoj, musí prokázat, že směřuje k udržitelnému rozvoji.  

Voda je jednoznačně nenahraditelnou surovinou a vodní audit nám může pomoci s jejím efektivním 

využíváním. Současně nám může také pomoci dosáhnout udržitelného rozvoje a tím pádem zajištění naší 

budoucnosti. Jeho hloubková analytická schopnost a část navrhující opatření, je klíčem k těmto oblastem: 

 Ochrana, zachování a posilování nenahraditelných vodních zdrojů potřebných pro lidský rozvoj v rámci 

Green Dealu 

 Pomoc pro získání výhodnějších investic na rozvoj podniku díky naplnění požadavků nařízení o 
taxonomii EU 

 Zajištění ochrany současné i budoucí činnosti podniku před negativními dopady klimatických změn 

v podobě sucha a nedostatku vody 
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