








 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se věnuje problematice žárovzdorných materiálů aplikovaných 
v kyslíkovém konvertoru. V teoretické části je popsána historie vývoje kyslíkových 
konvertorů, krátký obecný popis typů konvertorů používaných v současné době, materiály 

používané na žárovzdorné vyzdívky konvertorů a způsoby jejich oprav a údržby. 
Experimentální část práce se soustřeďuje na vložku dna konvertoru, která je exponovanou 
částí vyzdívky. Jsou zde prezentovány výsledky výzkumů žárovzdorných tvarových materiálů 
používaných na zdění vložky dna konvertoru a netvarových žárovzdorných materiálů, 
konkrétně dusací hmoty. Cílem tohoto výzkumu je návrh opatření pro zajištění bezpečného 
ohřevu vložky dna kyslíkového konvertoru ve dvou směrech - výběr vhodných materiálů 
a návrh optimální křivky ohřevu nové vyzdívky kyslíkového konvertoru. 

  

Klíčová slova 

Ocel, kyslíkový konvertor, žárovzdorné materiály, vyzdívka 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the problem of heat resisting materials applied 

in the oxygen converter. The theoretical part describes the history of the development 

of the oxygen converters, a brief general description of the types of converters used today, 

materials used in the heat resisting lining of converters and methods of repair and 

maintenance. The experimental part of the work focuses on the liner bottom of the converter 

which is the part of the exposed brickwork. The results of the research of shaped heat resisting 

materials used for brick liners bottom of the converter and unshaped refractory materials, 

namely ramming mass, are presented there. The aim of this research is to propose the action 

to ensure the safe heating pad bottom oxygen converter in two directions - the selection 

of suitable materials and design of optimum heat curve of new oxygen converter lining.  
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Značka Jednotka Veličina 

ms (g) hmotnost vysušeného vzorku   

mw (g) hmotnost vlhkého vzorku   

W (%) vlhkost   

ZŽ (%) ztráta žíháním 

mž (g) hmotnost žíhaného vzorku 

OHg (g.cm
-3

) geometrická objemová hmotnost   

V (cm
3
) geometrický objem   

OH (g.cm
-3

) objemová hmotnost   

m2 (g) zdánlivá hmotnost ponořeného tělesa 

m3 (g) hmotnost kapalinou nasyceného tělesa 

ρliq (g.cm
-3

) hustota sytící kapaliny  

ΔVt1-t2-t1 (%) změna objemu tělesa po jeho tepelné expozici 

Vt1 (cm
3
) objem tělesa při teplotě t1 

Vt2 (cm
3
) objem tělesa po tepelné expozici na teplotu t2 

ZP (%) zdánlivá pórovitost  

NV (%) nasákavost    

σΔT (MPa) napětí 

α (K
-1

) součinitel teplotní roztažnosti 

E (MPa) Youngův modul pružnosti  

ΔT (K) teplotní gradient  
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1 ÚVOD 

Kyslíkové konvertory jsou výrobní agregáty, ve kterých dochází zkujňováním 
surového železa k výrobě oceli. Tato zařízení prošla od vzniku svých předchůdců v polovině 
19. století postupným technologickým vývojem a v současné době jsou dominantním 
agregátem na výrobu oceli v celosvětovém měřítku.  

V ocelárně EVRAZ VÍTKOVICE STEEL (dále jen EVS) jsou provozovány dva 
kyslíkové konvertory s vyměnitelným dnem. Trvanlivost vyzdívky vlastní nádoby je 
několikanásobně vyšší než trvanlivost vyzdívky vložky dna. Proto z těchto důvodů dochází 
během celé kampaně konvertorů k několika výměnám vložky dna, aby bylo dosaženo příznivé 
ekonomiky provozování těchto agregátů.  

Z technologického hlediska dochází ke dvěma typům zasunutí dna. Je to buď 
po vyzdění nové vyzdívky celého konvertoru, nebo teplá výměna dna, kdy se nahrazuje pouze 

část vyzdívky konvertoru a tím se zvyšuje životnost pracovní vyzdívky. Po zasunutí dna je 

velice důležité zajistit, aby po ohřevu konvertoru na provozní teplotu nedošlo k vypadnutí 
zdiva pracovní vyzdívky vložky dna nebo k destrukci, popřípadě vyplavení výdusky 
při změně polohy konvertoru. To se zajistí použitím vhodných materiálů a použitím 
optimálních křivek ohřevu vyzdívky. V praxi se stávalo, že po ohřevu vyzdívky došlo 
k částečné destrukci výdusky nebo k vypadnutí keramických tvarovek vložky dna. Tyto potíže 
se musely řešit odstavením kyslíkového konvertoru z provozu a opravou poškozené části 
vyzdívky tzv. zálivkou. Během těchto problémů docházelo k časovým ztrátám ve výrobě, 
ke snížení životnosti vyzdívky vložky dna a k navyšování nákladů. Proto je potřeba věnovat 
zvýšenou pozornost těmto důležitým (kritickým) místům a technickými opatřeními 
podpořenými výzkumnou činností zajistit, aby se tyto oblasti vyzdívky nestaly jejím slabým 
článkem. 

V teoretické části se tato diplomová práce věnuje historii vývoje kyslíkových 
konvertorů, krátkému obecnému popisu typů konvertorů používaných v současné době, 

materiálům použitým na žárovzdorné vyzdívky konvertorů a způsobům jejich oprav a údržby. 

Experimentální část diplomové práce se soustřeďuje na jednu z exponovaných částí 
vyzdívky konvertoru, kterou představuje vložka dna. Jsou zde prezentovány výsledky 
výzkumů žárovzdorných tvarových materiálů používaných na zdění vložky dna konvertoru 

a netvarových žárovzdorných materiálů, konkrétně dusací hmoty. Cílem tohoto výzkumu je 
návrh opatření pro zajištění bezpečného ohřevu vložky dna kyslíkového konvertoru, 

a to ve dvou směrech: 

· Výběr vhodných materiálů. 

· Návrh optimální křivky ohřevu nové vyzdívky kyslíkového konvertoru. 
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2 VÝROBA OCELI V KYSLÍKOVÉM KONVERTORU 

Ocel je v současné době jedna z nejpoužívanějších slitin ve všech oblastech života. 
Je to dáno jejími všeobecně příznivými vlastnostmi, jako jsou například vysoká pevnost, 
přijatelná životnost a velmi příznivá cena.  

Současná světová produkce oceli je převážně vyráběna v kyslíkových konvertorech 
(cca 70 %), druhým nejrozšířenějším způsobem je výroba oceli v elektrických pecích 
(cca 30 %), kde má dominantní pozici elektrická oblouková pec [1]. 

2.1 Historie výroby oceli v kyslíkovém konvertoru 

Za počátek výroby oceli v konvertoru lze považovat rok 1855, kdy v Anglii vyvinul 
Henry Bessemer vzduchový konvertor (viz obr. 1) s kyselou žáruvzdornou vyzdívkou na bázi 
oxidu křemičitého (až 95%). Princip procesu spočíval ve vhánění vzduchu otvory ve dně 
konvertoru do lázně tvořené surovým železem s nízkým obsahem fosforu a síry [2]. 

Obr. 1.  Bessemerův konvertor [2] 

V roce 1879 si nechal patentovat Angličan Sidney Gilchrist Thomas úpravu 
Bessemerova konvertoru, kdy pro vyzdívku použil bazické materiály (MgO, dehtodolomit). 
Thomasův konvertor umožnil výrobu oceli ze surového železa s vyšším obsahem fosforu 
a síry díky zásaditému struskovému režimu [2]. 

Koncem 40. let minulého století započaly v Rakousku poloprovozní zkoušky, které 
měly za úkol využít kyslík v konvertoru pro výrobu oceli. Tyto snahy vyústily koncem roku 
1952 v ocelárně v Linzi a začátkem roku 1953 v ocelárně Donawitzi zahájením provozu 
prvních kyslíkových konvertorů s horním dmýcháním kyslíku a proces byl pojmenován LD 
(Linz-Donawitz; v současnosti označován také jako BOF - Basic Oxygen Furnace). Principem 

tohoto rychlého procesu je horní dmýchání čistého kyslíku (99,8 %) pomocí trysky na lázeň 
(viz obr. 2), kde dochází k exotermickým oxidačním reakcím kyslíku se železem 
a doprovodnými prvky [2], [3], [4]. 
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Obr. 2.  Princip procesu LD (BOF) - horní dmýchání kyslíku [5] 

V ocelárně Maxmilianshütte v Sulzbach-Rosenbergu byl v roce 1968 zprovozněn 
konvertor s novým způsobem dmýchání čistého kyslíku, a to dnem konvertoru. Princip 

procesu spočívá ve spodním dmýchání lázně tryskami umístěnými ve dně konvertoru 
(viz obr. 3). Tryska je tvořená dvěma soustřednými trubkami, kde vnitřní slouží k dmýchání 
kyslíku a vnější slouží pro plynná nebo kapalná chladící média. Kyslíkové trysky lze využít 
i pro přívod prachových struskotvorných přísad do lázně. Tento proces byl pojmenován OBM 
(Oxygen Boden Maxhütte) - toto označení je používáno především v Evropě, v Americe 

je tento proces znám pod zkratkou Q-BOP (Quick Basic Oxygen Process) [4], [6]. 

Obr. 3.  Princip procesu OBM (Q-BOP) - spodní dmýchání kyslíku [5] 

2.2 Typy kyslíkových konvertorů 

Z výše uvedených dvou základních procesů dmýchání kyslíku v konvertoru (horní 
a spodní) se vyvinuly další druhy upravených nádob a procesů, včetně kombinované techniky 
horního a spodního dmýchání (viz obr. 4). To umožňuje např. dmýchání kyslíku na taveninu, 
která je homogenizována inertním plynem přiváděným přes dno, případně v průběhu fáze 
dmýchání se provádí přes trysky injektáž čistého kyslíku nebo jiných látek [7]. 
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Obr. 4.  Typy některých modifikací kyslíkových konvertorů [8] 

V ocelárně EVS jsou provozovány dva kyslíkové konvertory s označením OXYVIT 
(viz obr. 5) [9]: 

· Konvertor K1 má výrobní kapacitu 75 t a je v provozu od roku 1981. Konstrukčně 
představuje spodem dmýchaný konvertor se 14 tryskami ve vyměnitelné vložce dna 

a dvěma šikmými keramickými tryskami umístěnými v horním kuželi nádoby konvertoru, 
které slouží k dospalování vzniklého CO syntetickým vzduchem. Spodní dvouplášťové 
trysky slouží také pro přívod plynných médií a prachového vápna dnem konvertoru. 

· Konvertor K2 má výrobní kapacitu 75 t a je v provozu od roku 1991. Je konstruován 
pro kombinovaný způsob dmýchání s 12 tryskami ve vyměnitelné vložce dna a jednou 

horní mobilní tryskou, která slouží k dmýchání kyslíku a dospalování CO syntetickým 
vzduchem. Tryska je koncipována jako tříotvorová vodou chlazená s odklonem dýz 
od svislé osy. Spodní dvouplášťové trysky slouží rovněž pro přívod plynných médií 
a prachového vápna dnem konvertoru. 
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Obr. 5.  Konvertor K1 [9] 

2.3 Strojní konstrukce kyslíkového konvertoru 

Z konstrukčního hlediska představuje konvertor nádobu hruškovitého tvaru, která 
je tvořena třemi částmi - střed je válcový, horní a spodní část má tvar komolého kužele. 
Celosvařená nádoba konvertoru je pevně spojena s nosným prstencem, ke kterému jsou 
přivařeny čepy uložené v ložiscích ve stojanu. V horní části kužele je kolmo na osu naklápění 
umístěn odpichový otvor. Hrdlo je tvořeno pásnicí, na které jsou pomoci šroubů přichycené 
límce. Z důvodů snadnějších oprav může být dno u menších konvertorů (do 150 t) 

vyměnitelné. Pohyb (naklápění) konvertoru je realizován na čepech podle horizontální osy 
pomocí sklápěcího mechanismu (systém převodovek) a zabezpečuje výrobní operace (sázení 
šrotu, nalévání surového železa, měření, odpich, oprava vyzdívky). Důležitou součástí 
konvertoru v závislosti na typu procesu dmýchání je kyslíková tryska, případně trysky ve dně 
konvertoru určené k dmýchání čistého kyslíku [9], [10]. 

Velikost kyslíkových konvertorů (kapacita) se pohybuje do 400 t a pro stanovení 
velikosti konvertoru existuje množství teoretických výpočtů [10], [11]. 
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Na obr. 6 je znázorněno schéma LD konvertoru. 

Obr. 6.  Schéma kyslíkového konvertoru typu LD [10] 

2.4 Postup výroby oceli v kyslíkovém konvertoru 

Účelem výrobního procesu v kyslíkovém konvertoru je získat ze surového železa, 
které má výchozí chemické složení a nevyhovující vlastnosti (křehké, nižší pevnost, 
netvárné), tzv. zkujňováním (úprava obsahu C a ostatních prvků) ocel o požadovaném 
chemickém složení s odpovídajícími mechanickými a technologickými vlastnostmi. 
Odstranění nežádoucích prvků z taveniny se dosáhne oxidačním procesem, který se uskuteční 
pomocí dmýchání kyslíku do kovu. Produkty oxidace jsou plynné (C se mění na CO 

a probubláváním  taveniny se provádí i odstranění vodíku a dusíku) a pevných částic 
(vytváření oxidů – např. SiO2, MnO, P2O5) [11], [12]. 

Vlastní proces výroby oceli v kyslíkovém konvertoru začíná naklopením konvertoru 
do sázecí polohy, kdy pomocí sázecích koryt se vsadí do nádoby kovový šrot (cca 30 % 

z celkové kovové vsázky). Pak následuje zpravidla předehřev šrotu na cca 250 °C k vylepšení 
tepelné bilance tavby. V dalším kroku se provede nalití surového železa (cca 70 % z celkové 
kovové vsázky) z nalévací pánve do konvertoru s výchozím chemickým složením a teplotou. 
V této fázi je v konvertorech při spodním a kombinovaném typu dmýchání vháněn inertní 
plyn do trysek k zamezení zalití. Pak se konvertor vrátí do svislé polohy a spustí se dmýchání 
kyslíku a začíná vlastní zkujňovací proces (cca 15 až 20 minut). Během dmýchání se přidávají 
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struskotvorné přísady (CaO). Po ukončení dmýchání se konvertor nakloní a provede 
se měření teploty a kontrola chemického složení na odebraném vzorku. Pokud analyzované 
hodnoty nevyhovují požadovaným hodnotám, následuje dofuk k vylepšení teploty 
a chemického složení a provede se opětovná analýza. Jestliže je analýza v pořádku, následuje 
sklopení konvertoru a odpich oceli přes odpichový otvor do licí pánve. Během odpichu do licí 
pánve se provádí dezoxidace a prvotní legování oceli. Po skončení odpichu se struska vylévá 
přes hrdlo konvertoru do struskových pánví. Doba tavby podle velikosti konvertoru a použité 
technologie je 20 až 40 minut [9], [12]. 

Po ukončení tavby se provádí vizuální kontrola, případně laserové měření tloušťky 
pracovní vyzdívky kyslíkového konvertoru a v případě potřeby oprava opotřebovaných 
oblastí pracovní vyzdívky. Stav vyzdívky je nezbytné kontrolovat po každé tavbě, aby se 
zabránilo jakékoliv havárii a zajistil se bezpečný a spolehlivý provoz [9]. 

Výroba oceli v kyslíkových konvertorech je samozřejmě plně automatizovaná 
(manipulace se vsázkou, dávkování přísad, manipulace s tryskami atd.), což umožňuje 
urychlení tavicího pochodu a zvýšení výrobnosti (viz obr. 7) [12]. 

Obr. 7.  Výroba oceli v kyslíkovém konvertoru [12]  
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3 ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY PRO VYZDÍVKU 
KYSLÍKOVÉHO KONVERTORU 

Materiály pro vyzdívku kyslíkového konvertoru jsou především tvořeny bazickými 
žárovzdornými materiály. Kombinace různých druhů těchto materiálů a jejich specifických 
vlastností umožňuje splňovat náročné požadavky kladené na provoz kyslíkového konvertoru 
při výrobě oceli. 

3.1 Bazické žárovzdorné materiály  

Hlavní složkou žárovzdorných materiálů označovaných jako bazické, je oxid 
hořečnatý (MgO) – periklas. Teplota tání MgO je 2852 °C, tepelná vodivost má hodnotu 
10 W.m

-1
.K

-1
. Základní rozlišení bazických materiálů vychází z obsahu přítomných složek 

a je specifikováno normou ČSN EN ISO 10081–2 (zásadité výrobky obsahující méně než 7 % 

zbytkového uhlíku) a ČSN EN ISO 10081–3 (zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % 

zbytkového uhlíku) [13]. 

Bazické materiály s obsahem uhlíku do 7% 

Tyto bazické materiály (hlavní složky – oxid hořečnatý, oxid vápenatý a případně oxid 
chromitý) se dělí podle obsahu MgO, případně podle obsahu CaO anebo Cr2O3. Kromě toho 
se uvádí stav základní suroviny, povaha vazby, případně dodatečné zpracování.  

Magneziové materiály – označení M (magnezia) – klasifikace je prováděna podle obsahu 
MgO v % (skupiny M 80, M 85, M 90, M 95, M 98). 

Magnezio–vápenné materiály – označení ML (magnesia lime) – klasifikace je prováděna 
podle obsahu MgO a CaO v % (skupiny ML 40, ML 50, ML 60, ML 70, ML 80). 

Magnezio–dolomiové materiály – označení MD (magnesia doloma) – klasifikace je 

prováděna podle obsahu MgO a CaO v % (skupiny MD 40, MD 50, MD 60, MD 70, MD 80). 

Dolomiové materiály – označení D (doloma) – klasifikace je prováděna podle obsahu MgO 
a CaO v % (skupina D 40 - obsah do 40 % MgO a nad 50 % CaO). 

Magnezio–spinelové materiály – označení MSp (magnesia spinel) – klasifikace je 

prováděna podle obsahu MgO v % (skupiny MSp 20, MSp 30, MSp 40, MSp 50, MSp 60, 

MSp 70, MSp 80). 

Forsteritové materiály – označení F (forsterit) – klasifikace je prováděna podle obsahu MgO 
v % (skupiny F 40, F 50). 

Magnezio–chromité materiály – označení MCr (magnesia chromite) – klasifikace je 

prováděna podle obsahu MgO v % (skupiny MCr 30, MCr 40, MCr 50, MCr 60, MCr 70, 

MCr 80).  

Chromité materiály – označení Cr (chromite) – klasifikace je prováděna podle obsahu MgO 
a Cr2O3 v % (skupina Cr 30 - obsah do 30 % MgO a nad 30 % Cr2O3). 
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Vápenné materiály – označení L (lime) – klasifikace je prováděna podle obsahu MgO a CaO 
v % (skupina L 70 - obsah do 30 % MgO a nad 70 % CaO). 

Magnezio–zirkoničito–křemičité materiály – označení MZ (magnesia zirconia), případně 
MZS (magnesia zirconia silica) – klasifikace je prováděna podle obsahu MgO a ZrO2, 

případně SiO2 (MZ 70, MZ 90, MZS 70). 

Základní suroviny pro výše uvedené skupiny mohou být přírodní (surové 
nebo slinuté); syntetické, slinuté; dvojslínkové (magnezio–chromité, magnezio–vápenné) 
nebo tavené. Vazba může být keramická (vzniká slinováním při výpalu), organicko–chemická 
(vzniká při teplotě okolí, případně za zvýšených teplot), anorganicko–chemická (vzniká 
chemickou reakcí) nebo je vytvořena tavením. Dodatečné zpracování je buď temperování 
(při teplotě do 800 °C) nebo impregnace [14]. 

Bazické materiály s obsahem uhlíku od 7% do 50 % 

Tyto bazické materiály (hlavní složky – oxid hořečnatý, uhlík a případně oxid 
vápenatý) se klasifikují podle obsahu MgO a obsahu uhlíku po karbonizaci. Kromě toho 
se uvádí stav základní suroviny, povaha vazby a případně dodatečné zpracování.  

Magnezio–uhlíkové materiály – označení MC (magnezia carbon) – klasifikace je prováděna 
podle obsahu MgO a C v % (skupiny MC 80(85,90,95,98)/7(10,15,20,25,30)). 

Magnezio–vápenno–uhlíkové materiály – označení MLC (magnezia lime carbon) – 

klasifikace je prováděna podle obsahu MgO, CaO a C v % (skupiny MLC 
40(50,60,70,80)/7(10,15,20,25,30)). 

Magnezio–dolomio–uhlíkové materiály – označení MDC (magnesia doloma carbon) – 

klasifikace je prováděna podle obsahu MgO, CaO a C v % (skupiny MDC 

40(50,60,70,80)/7(10,15,20,25)).  

Dolomio–uhlíkové materiály – označení DC (doloma carbon) – klasifikace je prováděna 
podle obsahu MgO, CaO a C v % (skupiny DC 40/7(10,15,20,25)).  

Suroviny, stejně jako v případě materiálů s obsahem C do 7%, mohou být pro výše 
uvedené druhy výrobků přírodní (surové nebo slinuté); syntetické, slinuté; dvojslínkové 
(magnezio–vápenné) nebo tavené. Vazba je organicko–chemická (vzniká při teplotě okolí, 
případně za vyšších teplot – do 800 °C) anebo s uhlíkovou vazbou (vytvořena výpalem 
za teploty nad 800 °C), případně anorganicko–chemická (vytvoření chemickou reakcí). 
Dodatečné zpracování je buď temperování (do 800 °C), vypálení (nad 800 °C) anebo 
impregnace [15]. 

3.1.1 Magneziové materiály 

Magneziové (hořečnaté) materiály mají vysoký podíl MgO – periklasu (více než 80 %) 

a další oxidy – Fe2O3, CaO, SiO2 a Al2O3. Tyto materiály se vyznačují následujícími 
vlastnostmi: 

· vysoká žárovzdornost (vliv MgO), 
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· vysoká pevnost, 

· odolnost proti mechanickému namáhání, 

· odolnost proti působení tavenin obsahujících oxidy železa a zásaditým struskám, 

· vysoká únosnost v žáru, 

· nízká odolnost proti teplotním změnám (velká teplotní roztažnost MgO), 

· náchylnost k hydrataci.  

Základní surovinou pro výrobu MgO je magnezit MgCO3. Z magnezitu se vypálením 
v rotační nebo šachtové peci (teploty do 1900 °C) připravuje slínek (slinutá magnézie), 
který je základem pro výrobu žárovzdorných magneziových materiálů. Požadován je slínek 
s nízkým obsahem CaO, SiO2 a Al2O3, čehož lze dosáhnout volbou suroviny a efektivností 
úprav po těžbě. MgO je vyráběn i jinými způsoby, a to z mořské vody, pyrohydrolýzou 
chloridu hořečnatého anebo nitrátovým postupem výroby magnézie [7], [16], [17]. 

Pro výrobu magneziových staviv se používá zpravidla více druhů slínků, 
aby se kombinací jejich vlastností optimalizovaly termomechanické vlastnosti výsledného 
výrobku. Pracovní směs je tvořena dvěma až čtyřmi zrnitostními frakcemi, aby bylo dosaženo 
co největší hutnosti. Tato směs se mísí s vodou a sulfitovým louhem, aby se zabezpečila 
manipulační pevnost tvarovek v surovém stavu. Výrobky se lisují na hydraulických lisech 
oboustranným lisováním (metoda plovoucí formy) tlakem nad 100 MPa. Pak následuje výpal 
v tunelových pecích při teplotě 1450 – 1750 °C. Vypalovací proces trvá 60 až 70 hodin, 
při výdrži ve vypalovací zóně 6 až 9 hodin. Takto se získávají pálená magneziová staviva 
s keramickou vazbou [7], [16], [18]. 

Pokud se při výrobě magneziových staviv do pracovní směsi přidají chemické 
sloučeniny, získají se po lisování a následném vytvrzení sušením nepálená magneziová 
staviva s chemickou vazbou (např. sulfátová, fosfátová) [7], [16]. 

3.1.2 Magneziouhlíkové materiály 

Výrobky z magneziouhlíkových materiálů představují nepálená magneziová staviva 
vázaná organickými pojivy s obsahem uhlíku do 7% anebo 7 až 50 %. Pojivem u těchto 
výrobků je černouhelná smola nebo syntetické pryskyřice (na bázi fenolu a formaldehydu). 
Toto pojivo po karbonizaci zanechává zbytkový uhlík, který vytvoří povlak na zrnech 
magnézie, spojuje jich a pozitivně ovlivňuje termomechanické vlastnosti výrobků a jejich 
odolnost proti působení strusek [7]. 

V případě magneziouhlíkových materiálů s obsahem uhlíku do 7 %, kdy pojivem je 

smola, se směs připravuje za teploty vyšší než 200 °C, kdy roztavená smola obaluje zrna 
magnézie a následně takto připravená hmota se lisuje při teplotě nad bodem měknutí smoly. 
Problémem u těchto výrobků je obsah karcinogenních složek, které jsou ve smole obsaženy. 
Při použití syntetických pryskyřic probíhá výroba při teplotě okolí anebo mírně zvýšené [7]. 

Pozitivní vliv uhlíku ve vazbě magneziových staviv ve vztahu k opotřebení vyzdívek 
směřoval ke zvýšení obsahu uhlíku nad 7 %. Pro výrobu těchto materiálu jako pojivo jsou 
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používány syntetické pryskyřice (rezoly, novolaky). Další podstatnou složkou materiálů 
s obsahem uhlíku nad 7 % je grafit, jehož vlastnosti (deformovatelnost a nízké vnitřní tření) 
umožňují zhotovovat lisováním výrobky s podstatně menší pórovitosti. Směsi pro lisování 
se připravují buď za studena (pojivo – rezol) anebo za zvýšené teploty (60 až 100 °C – 

pojivem jsou novolaky). Po lisování se výlisky vytvrzují při teplotách 180 až 200 °C [7]. 

Nevýhodou uhlíku je jeho nedostatečná odolnost proti působení kyslíku, což má 
za následek degradaci staviv a zvýšení opotřebení. Ke zpomalení tohoto procesu se proto 

zavedly antioxidanty (např. Al, Si, Ti, Al/Mg, Al/Si, Al/B4C) jako přídavky do tvarovacích 
směsí. Jsou to prvky, případně sloučeniny s vysokou afinitou ke kyslíku, které reagují s CO 

za vzniku oxidu stabilního s MgO [7]. 

Současná orientace v aplikacích žárovzdorných materiálů na exponované oblasti 
vyzdívek na magneziouhlíkové materiály přináší zvýšení životnosti vyzdívek v důsledku 
spojení příznivých vlastností magnezie a uhlíku. Vlastnosti magneziouhlíkových staviv, 
jako je snížená pórovitost po temperování a nízká smáčivost strusky, jsou důležité vždy 
tam, kde dochází k působení vysoceagresivních strusek za vysokých teplot.  

3.1.3 Dolomiové materiály 

Tyto materiály se vyznačují vysokým obsahem CaO a MgO. Jejich poměr určuje, 
zdali jsou klasifikovány jako materiály dolomiové (obsah do 40 % MgO a nad 50 % CaO) 

nebo magnezio–dolomiové (obsah 40 až 90 % MgO a CaO od 10 až nad 50 %).  

Základní surovinou k výrobě dolomiových materiálů je přírodní dolomit MgCa(CO3)2. 

Jeho výpalem v šachtových pecích (1500 °C) nebo rotačních pecích (1700 °C) se získává 
slínek (slinutá dolomie). Vlivem přítomnosti vysokého obsahu CaO je nevýhodou tohoto 
slínku vysoký sklon k hydrataci, která je daleko vyšší než u slinuté magnézie. Slínek získaný 
pálením v rotačních pecích je hutnější a odolnější vůči hydrataci než slínek ze šachtových 
pecí. Při výpalu vlivem nečistot (Fe2O3, SiO2 a Al2O3) vzniká tavenina už nad 1300 °C – CaO 

a MgO zůstávají volné. Takovýto slínek je tzv. slínek s volným CaO. Pro výrobu tzv. 
stabilizovaného slínku se přidává serpentin (3MgO.2SiO2.2H2O), aby se CaO vázal 
na 3CaO.SiO2. Tím dochází k omezení sklonu k hydrataci [7], [16]. 

Dolomiová staviva mohou být buď pálená nebo nepálená. 

Při výrobě pálených staviv se pracovní směsi mísí s přechodným bezvodým pojivem, 

které se výpalem odstraní. Výpal se provádí v tunelových pecích při teplotách okolo 1500 °C. 
Vypálené výrobky se impregnují dehtem nebo se namáčejí do hydrofobních kapalin (vosk, 
pryskyřice), aby se snížila pórovitost a zvýšila odolnost proti hydrataci. Další opatření 
k zamezení hydratace se provádí i při balení výrobků z dolomiových materiálů, které se balí 
do polyetylénových fólií s hliníkovým povlakem [7], [16]. 

Nepálená dolomiová staviva se připravují podobně jako magneziouhlíková staviva. 
Pojivem je v případě nižšího obsahu uhlíku černouhelná smola, u vyššího obsahu uhlíku 
fenolformaldehydové pryskyřice. Po lisování se tvarovky temperují na cca 350 °C, 
kdy dochází k vytvoření uhlíkové vazby. Opět lze provést následně impregnaci [7], [16]. 
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Všeobecně platí, že sklon k hydrataci je hlavní nevýhodou dolomiových materiálů, 
což limituje aplikaci těchto materiálů při používání v provozních podmínkách.  

3.1.4 Magneziochromité materiály 

Ve srovnání s magneziovými materiály mají magneziochromité materiály lepší 
odolnost proti změnám teplot, rozměrovou stálost při vysokých teplotách a vyšší pevnost 
za vysokých teplot. Toho se dosáhlo přísadou chromové rudy. Rozdělení těchto materiálů 
závisí na poměru magneziového slínku a chromové rudy: 

· magneziochromité materiály – převládá magneziový slínek nad chromovou rudou (obsah 

do 50%), 

· chromitomagneziové materiály – převládá chromová ruda (obsah nad 50 %) 

nad magneziovým slínkem.  

Pro výrobu těchto materiálů jsou základními surovinami slinutá magnézie a chromová 
ruda. Chromová ruda je komplexní spinel tvořený Cr2O3 s MgO, Al2O3, FeO a Fe2O3. 

Technologie výroby je obdobná jako u pálených magneziových materiálů. Výpal lisovaných 
tvarovek se provádí na teploty směsi 1500 až 1700 °C. Vazba vzniká buď prostřednictvím 
silikátové taveniny anebo tzv. přímá vazba – spojování zrn (krystalizace periklasu a spinelu 
z taveniny při chladnutí) při teplotách 1600 až 1700 °C při nízkém obsahu SiO2. Výrobky 
s přímou vazbou mají vysokou pevnost v žáru, odolnost proti struskám a rozměrovou stálost 

za vysokých teplot [7], [16]. 

Vyrábí se i nepálené magneziochromité materiály s chemickou vazbou, kde se jako 

pojivo používá zpravidla MgSO4, MgCl2 nebo alkalický polyfosforečnan. Staviva 
se při výrobě vkládají do plechových obalů, které je chrání před poškozením při manipulaci 
a dopravě. Při provozní teplotě dochází u zabudovaných staviv k reakci kovového obalu 
se stavivem za vzniku MgO.Fe2O3 a vytváří se monolitická vyzdívka [7], [16]. 

3.2 Konstrukce vyzdívky kyslíkového konvertoru 

Vyzdívku konvertoru můžeme členit na dvě oblasti - vyzdívku nádoby a vyzdívku dna 
konvertoru. 

Vyzdívka nádoby konvertoru je tvořena trvalou a pracovní vyzdívkou, prostor mezi 
trvalou a pracovní vyzdívkou se pravidla zaplňuje zásypovou hmotou nebo výduskou.  

Zdění pracovní části se zpočátku provádělo vodorovně z rovných klínů (viz obr. 8 - 

klasické provedení). Tato konstrukce vyzdívky se podílela v přechodových částech (horní 
a spodní kužel) na vzniku termomechanických napětí, které byly příčinou vzniku trhlin, 
vyššího opotřebení tvarovek, porušení zdiva a nebezpečí zatečení kovu. S rozvojem 

technologie pro lisování tvarovek velkých formátů se začala výroba speciálních formátů 
(s dvojím sklíněním), aby se dosáhlo plynulého provedení vyzdívky (viz obr. 8 - sférické 
provedení). Přínosem této konstrukční úpravy je, že odstranila kritická přechodová místa, dále 
eliminovala určitá napětí zabezpečením příznivějšího rozložení tlaku oceli na vyzdívku 
a příznivější proudění oceli snížilo erozivní opotřebení zdiva, což se v celkovém důsledku 
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projevilo na zvýšení životnosti vyzdívky konvertoru. Nezbytnou podmínkou této konstrukční 
úpravy jsou vyšší požadavky na konstrukční přípravu, vyšší rozměrová přesnost tvarovek 
a vyšší nárok na provedení zednické práce [2], [9]. 

Obr. 8.  Schéma provedení vyzdívky konvertoru [9] 

Důležitou součástí vyzdívky nádoby konvertoru je odpichový otvor. Vyzdívka 
odpichového otvoru je buď jako izostatický lisovaný monoblok nebo složená z tvarovek 
prstencovitého tvaru. Během kampaně konvertoru se vyměňuje několikrát [2]. 

Vyzdívka dna kyslíkového konvertoru je také tvořena trvalou a pracovní vyzdívkou. 
Trvalá vyzdívka se zpravidla zakládá na výdusku vyrovnávající nerovnosti pláště. Pracovní 
vyzdívka může být v závislosti na výšce provedena jako jednořadá nebo víceřadá. Například 
v ocelárně EVS je výška pracovní části 1000 mm. V minulosti se vyzdívka prováděla jako 
jednořadá ze staviv o výšce 1000 mm. U těchto velkých tvarovek je velká náročnost výroby, 
aby byla dosažena požadovaná vysoká rozměrová přesnost. To se projeví především při zdění, 
kdy mohou vznikat průběžné spáry a s tím souvisí nebezpečí zatečení oceli a protavení. 
Z tohoto důvodu se přešlo na dvouřadé provedení 2 x 500 mm [9]. 
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Současné provedení vyzdívky konvertoru v ocelárně EVS je zobrazeno na obr. 9. 

Obr. 9.  Vyzdívka konvertoru v ocelárně EVS [9] 

3.2.1 Trvalá vyzdívka kyslíkového konvertoru 

Trvalá vyzdívka je tvořena magneziovými tvarovkami, občas se používá i tvrdý šamot. 
V ocelárně EVS se provádí trvalá vyzdívka konvertoru z pálené magnezie s klasifikací M90 

[2], [9]. 

3.2.2 Pracovní zdivo kyslíkového konvertoru 

Tato část vyzdívky prošla postupným historickým vývojem od magneziodolomiových 
tvarovek přes magneziová, případně magneziochromitá staviva, až k současným 
magneziouhlíkovým materiálům, které přinesly výrazné snížení opotřebení pracovní vyzdívky 
konvertoru a zároveň podstatné zvýšení životnosti [2]. 

Z důvodu dosažení rovnoměrného opotřebení vyzdívky konvertoru se současným 
zvýšením životnosti vyzdívky se přistoupilo k realizaci pásmové vyzdívky z různých druhů 
magneziouhlíkových materiálů, které svými vlastnostmi odpovídají přiměřenému způsobu 
a intenzitě opotřebení v dané oblasti. Typická pásmová vyzdívka je zpravidla tvořena 
následujícími oblastmi - sázecí oblast, licí oblast s odpichovým otvorem, hrdlo, strusková 
čára, oblast čepů, dno [2]. 

V ocelárně EVS je skladba pásmové pracovní vyzdívky (viz obr. 10) následující: 

· sázecí oblast - magneziouhlíková staviva z tavené magnézie s 10 % C (klasifikace MC 

95/10), 
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· licí oblast (odpich) - magneziouhlíková staviva z tavené magnézie s 15 % C (klasifikace 

MC 98/15) s antioxidantem, 

· hrdlo - oplechovaná magneziouhlíková staviva z tavené magnézie s 10 % C (klasifikace 

MC 95/10), 

· strusková oblast - magneziouhlíková staviva z tavené magnézie s 15 % C (klasifikace MC 

98/15) s antioxidantem, 

· oblast čepů - magneziouhlíková staviva z tavené magnézie s 15 % C (klasifikace MC 

98/15) s antioxidantem.  

Obr. 10.  Pásmová vyzdívka konvertoru v EVS [9] 

3.2.3 Vyzdívka dna kyslíkového konvertoru 

Pro pracovní vyzdívku dna konvertoru se používá především magneziouhlíkový 
materiál z důvodu vyšší odolnosti proti opotřebení [2]. 

V ocelárně EVS je pracovní část vložky dna vyzděná z magneziouhlíkových staviv 
z tavené magnézie s 10 % C (klasifikace MC 95/10), případně z dolomiového materiálu 
(klasifikace D 40).  
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4 METODY OPRAVY A ÚDRŽBY VYZDÍVKY 
KYSLÍKOVÉHO KONVERTORU 

Oprava a údržba vyzdívky kyslíkového konvertoru je specifická činnost a je závislá 
na typu konvertoru, a proto je tato kapitola věnovaná zejména konvertorům provozovaným 
v ocelárně EVS. 

4.1 Zednické opravy 

Pojem "zednické opravy" je v následujících podkapitolách charakterizován jako práce 
prováděné za studena, to je vyzdívání nové vyzdívky nádoby konvertoru a vyzdívky dna 
konvertoru. 

4.1.1 Zednická oprava po ukončení kampaně kyslíkového konvertoru 

Kampaň kyslíkového konvertoru se ukončuje z důvodu opotřebení vyzdívky, případně 
její části, kdy další provozování není bezpečné a další údržba vyzdívky za tepla se jeví jako 
ekonomicky nerentabilní.  

Po zchladnutí vyzdívky se provede vybourání opotřebované vyzdívky, přičemž se dbá 
na minimalizaci poškození trvalé vyzdívky. Pokud je trvalá vyzdívka nadměrně poškozená, 
provede se také její vybourání. Vyzdívka nádoby konvertoru je tvořena trvalou a pracovní 
vyzdívkou. Pro pracovní vyzdívku konvertoru se používají bazické materiály různé kvality 
tvarové i netvarové. Vlastní zdění se provádí zděním trvalé vyzdívky a současně pracovní 
vyzdívky dle výkresové dokumentace po etapách (viz obr. 11). Trvalá vyzdívka se na plášť 
lepí keramickým tmelem a zdění pracovní vyzdívky se provádí na sucho beze spár. Prostor 
mezi trvalou a pracovní vyzdívkou se zaplňuje zásypovou hmotou. Dusací hmota se aplikuje 
při zakládání nového zdiva a v prostorech, kde nelze použít tvarovky (pod límcem, okolí 
odpichu) [9]. 

Obr. 11.  Pohled na vyzdívání nádoby kyslíkového konvertoru [9] 
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4.1.2 Výměna vložky dna  

Trvanlivost vložky dna nedosahuje trvanlivosti pracovní vyzdívky nádoby konvertoru, 
a proto během kampaně konvertoru může být vyměněno a provozováno několik vložek dna. 

Další důvod výměny dna nastává, když počet funkčních dmýchacích trysek klesne na stav, 

kdy již není možné zajistit požadovanou technologii výroby. 

Vložky dna se vyzdívají mimo prostor konvertoru dle výkresové dokumentace. 
Na konstrukci se zabudovanými tryskami se vyzdí nejprve trvalá vyzdívka (k vyrovnání 
nerovností se použije výduska). Pak se provede usazení pracovních tvarovek okolo 
kyslíkových trysek a následně se dozdí zbytek pracovní vyzdívky. Zdění se provádí na sucho 
beze spár, případně se mohou tvarovky vzájemně spojovat keramickým lepidlem. Dokončená 
vložka dna se aretuje ocelovými pásnicemi (viz obr. 12) a usadí se do nádoby konvertoru. 
Mezera mezi pracovní vyzdívkou nádoby konvertoru a vložkou dna se zadusá dusací hmotou 
(nová vyzdívka konvertoru) anebo vyplní zálivkou (výměna dna za tepla během kampaně 
konvertoru) [9]. 

Obr. 12.  Vyzdívka vložky dna konvertoru [9] 

4.2 Údržba vyzdívky kyslíkového konvertoru během kampaně - zvýšení 
životnosti vyzdívky  

Ideálním stavem po ukončení kampaně kyslíkového konvertoru je rovnoměrně 
opotřebená vyzdívka v celém objemu pracovního zdiva při zachování bezpečnostní zbytkové 
tloušťky. Tato skutečnost by přinesla maximální ekonomické využití žáromateriálu 
pracovního zdiva při dosažení maximální životnosti. Bohužel, ale realita vycházející 
z provozních podmínek oceláren je vzdálená tomuto ideálnímu stavu. Proto se hledají 
způsoby, které by alespoň přibližovaly reálné výsledky ideálnímu stavu a zvýšila se efektivita 
využití žáromateriálu v pracovních vyzdívkách dosažením vyšší životnosti při respektování 
ekonomiky a bezpečnosti provozu. 
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4.2.1 Využití měřící techniky 

Využití laserové měřicí techniky pro měření hodnot opotřebení vyzdívky (viz obr. 13 

a 14) v současných ocelárnách je velmi přínosným krokem k zabezpečení zvýšení životnosti 
a bezpečnosti vyzdívek kyslíkových konvertorů. Nevýhodou této speciální techniky jsou 
prvotní vysoké pořizovací náklady, kdy se návratnost této investice pohybuje cca 3 až 5 let. 

Obr. 13.  Snímek opotřebené vyzdívky – vyzdívka nádoby kyslíkového konvertoru [9] 

Měřicí zařízení mohou být statická nebo mobilní. Vlastní měření jsou velmi krátká 
a společně i s vyhodnocením trvají několik minut. Tato skutečnost je příznivá z důvodu 
minimálního prodloužení časového cyklu mezitavbové údržby. Základní měřicí zařízení 
je možno volitelně doplnit i o čidlo, které zabezpečí měření a vyhodnocení teplotního pole 
pracovní vyzdívky, případně na vlastní měření lze navázat další zařízení provádějící 
torkretování. 
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Obr. 14.  Snímek opotřebené vyzdívky – vyzdívka dna kyslíkového konvertoru [9] 

4.2.2 Pásmové vyzdívky 

Během provozu kyslíkového konvertoru a po ukončení kampaně probíhá pravidelné 
sledování opotřebení a měření úbytků pracovního zdiva kyslíkového konvertoru. Tyto 
výsledky zmapování opotřebení slouží jako podklad k návrhu vyzdívky s různými kvalitami 
materiálů pro dané oblasti podle rozsahu opotřebení - pásmové vyzdívky (viz obr. 15) [2]. 

Tyto kvalitativně-materiálové úpravy mají za cíl zrovnoměrnění celkového opotřebení 
vyzdívky a prodloužení životnosti vyzdívky kyslíkového konvertoru v návaznosti 
na ekonomický efekt provozování - snížení měrných nákladů. 
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Obr. 15.  Příklad pásmové vyzdívky kyslíkového konvertoru [19] 

4.2.3 Ošetření vyzdívky kyslíkového konvertoru torkretačním nástřikem 

Torkretování vyzdívek kyslíkových konvertorů patří zpravidla k mezitavbové opravě 
vyzdívky za tepla a slouží k opravě menších ploch opotřebené vyzdívky. Tato oprava spočívá 
v tlakovém nástřiku opravárenské hmoty na vyhřátou vyzdívku. Pro torkretování se používají 
hmoty, které obsahují vysoký podíl MgO (min. 85 %). Zárukou úspěšné opravy 

torkretováním je zejména velmi dobrá přilnavost, dostatečná pevnost a vysokoteplotní 
odolnost použité hmoty [20]. 

4.2.4 Další způsoby ošetření vyzdívky kyslíkového konvertoru 

Dalšími způsoby k dosažení ochrany pracovního zdiva kyslíkového konvertoru a tím 
i prodloužení životnosti vyzdívky jsou rozlévání strusky (coating) a rozstřik strusky (slag 
splashing). V obou případech se využívá struska po odpichu oceli, která se navíc obohacuje 
přídavkem MgO [2], [9]. 

V případě coatingu se provádí rozlévání roztavené strusky oboustranným naklápěním 
konvertoru a struska vytváří ochrannou vrstvu na pracovním zdivu. U slag splashingu je 
prováděno dmýchání inertního plynu pomocí horní dmýchací trysky (LD proces) 
nebo spodních dmýchacích trysek (proces OBM) na roztavenou strusku s následným 
rozstřikem strusky na pracovní vyzdívku konvertoru a vytvoření ochranné vrstvy. Lze 
samozřejmě využít i kombinace obou výše zmíněných způsobů ošetření - při naklánění 
konvertoru a rozlévání strusky současně provádět dmýcháním přes trysky rozstřik strusky 
na vyzdívku [2], [9]. 

Výsledkem tohoto způsobu ošetření vyzdívky je prodloužení životnosti vyzdívky 
při současném snížení opotřebení vyzdívky kyslíkového konvertoru. 
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5 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO 
OHŘEVU VLOŽKY DNA KYSLÍKOVÉHO KONVERTORU  

Dno obou kyslíkových konvertorů v EVS je vyměnitelné. Z technologických důvodů 
je nutné, aby se po zasunutí (výměně) dna vyplnila vzniklá spára mezi stěnou pracovní 
vyzdívky a dnem kyslíkového konvertoru dusací hmotou. Ta musí mít takové parametry, 
aby po vyhřátí vyzdívky na požadovanou teplotu, kdy dochází působením teploty 

k objemovým změnám keramických materiálů, zajistila bezpečný spoj v popisované oblasti 
při naklápění konvertoru a nedošlo k vypadnutí vyzdívky vložky dna. 

Cílem diplomové práce je stanovit základní charakteristiky opravárenských hmot 
používaných po zasunutí vložky dna po zednické opravě konvertoru se záměrem nalézt 
vhodnou kombinaci pro samotná tvarová staviva s touto opravárenskou hmotou. 

5.1 Stanovení tepelně fyzikálních parametrů používaných materiálů 

V současné době se na vyzdívání vložky dna kyslíkového konvertoru v EVS používají 
tři typy tvarových staviv. Na vyplnění spáry se při studené opravě konvertoru používají dva 

typy dusacích hmot. V této části diplomové práce budou prezentovány výsledky 
z laboratorních měření všech používaných materiálů. Na základě vyhodnocení experimentů 
bude vybrána optimální kombinace tvarového staviva a dusací hmoty, která zaručí bezpečný 
provoz konvertoru po zednické opravě.  

5.1.1 Analyzované vzorky 

Vzorky byly odebrány z originálních balení materiálů. Jejich chemické složení 
a fyzikální vlastnosti pochází z materiálových listů. Vzhledem k obchodnímu a firemnímu 
tajemství nejsou vzorky popsány oficiálním názvem. Seznam analyzovaných vzorků 

je uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1.  Seznam analyzovaných vzorků 

Vzorek Označení typové Označení laboratorní 

Žárovzdorná dusací směs „A“ 17012; V01312 

Žárovzdorná dusací směs „B“ 17112 

Žárovzdorná dusací směs „C“ 17212; V01412 

Žárovzdorný výrobek tvarový hutný „D“ 17312 

Žárovzdorný výrobek tvarový hutný „E“ 17412 

Žárovzdorný výrobek tvarový hutný „F“ 17512 

 

Chemické složení a fyzikální parametry analyzovaných vzorků A, B, C, D, E, F 
jsou uvedeny v tabulkách 2 až 6. 
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Vzorek A, C 

Dusací hmoty „A“ a „C“ mají stejné chemické složení a fyzikální vlastnosti. Hmoty 

byly analyzovány odděleně, protože dle vyjádření výrobce, byly při jejich výrobě použity 
suroviny rozdílného původu. 

Charakteristika produktu – bazická hmota s chemickou vazbou na bázi slinuté magnézie 

a přísad, určená pro zpracování dusáním. 

Použití - v dodaném stavu, aplikuje se dusáním za tepla nebo za studena při opravách 
konvertoru, v přechodových oblastech vyzdívky a zabudování odpichového otvoru 
konvertoru, opravě vyzdívky EOP, při ukončení vyzdívky OC LP, jako náhrada za tvarové 
výrobky. Klasifikace podle STN EN 1402 – 1: dusací směs. 

Tabulka 2.  Chemické složení a fyzikální vlastnosti vzorků A, C 

Chemické složení 

MgO [%] min. 87 

CaO [%] typ. 1,6 

SiO2 [%] typ. 1,2 

P2O5 [%] typ. 1,3 

Fyzikální vlastnosti 

Teplota použití [°C] < 1700 °C 

Zrnitost [mm] 0 – 3,15 

Sypná hmotnost [kg.m-3
] typ. 1810 – 1970 

Spotřeba suché směsi [t.m-3
] 1,5 
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Vzorek B 

Charakteristika produktu – bazická hmota se sulfátovou vazbou na bázi slinuté magnézie, 
určená pro zpracování dusáním.  

Použití – licí pánev, konvertor, elektrická oblouková pec. 

Klasifikace – dusací směs. 

Tabulka 3.  Chemické složení a fyzikální vlastnosti vzorku B 

Chemické složení 

MgO [%] 89,7 

CaO [%] 2,9 

SiO2 [%] 0,8 

Fe2O3 [%] 5,8 

Al2O3 [%] 0,4 

Fyzikální vlastnosti 

Teplota použití [°C] < 1750 °C 

Zrnitost [mm] 0 – 5 

Hustota [g.cm
-3

] 2,30 

Pevnost [N.mm
-2] 110 °C 30,0 

1200 °C 30,0 

1500 °C 25,0 

Součinitel tepelné vodivosti 1000 °C [W.m
-1

.K
-1

] 1,60 
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Vzorek D 

Charakteristika produktu – pálené impregnované magneziové stavivo 

Použití – staviva pro vyzdívky konvertoru. 

Klasifikace dle STN EN ISO 10081 – 2: M 95. 

Tabulka 4.  Chemické složení a fyzikální vlastnosti vzorku D 

Chemické složení před impregnací 

MgO [%] 94,3 

SiO2 [%] 0,9 

CaO [%] 2,2 

Ostatní [%] 2,6 

Fyzikální vlastnosti po impregnaci 

Objemová hmotnost [g.cm-3
] 3,08 

Pevnost v tlaku [MPa] 17,2 

Zdánlivá pórovitost [%] 16,5 

Zbytkový uhlík po impregnaci [%] 2,5 
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Vzorek E 

Charakteristika produktu – pálená staviva na bázi pálené magnézie s keramickou vazbou 

impregnované smolou. 

Použití – staviva pro vyzdívky konvertoru. 

Klasifikace dle STN EN ISO 10081 – 2: M 95. 

Tabulka 5.  Chemické složení a fyzikální vlastnosti vzorku E 

Chemické složení před impregnací 

MgO [%] min. 95 

Fe2O3 [%] max. 1 

CaO [%] typ. 1,4 

Fyzikální vlastnosti po impregnaci 

Objemová hmotnost [kg.m-3
] typ. 2870 

Pevnost v tlaku [MPa] typ. 40 

Zdánlivá pórovitost [%] typ. 12 

Trvalé délkové změny 1400 °C/5 hod [%] typ. +- 0,1 

Únosnost v žáru [°C] typ. 1690 

Součinitel tepelné vodivosti 1100 °C [W.m-1
.K

-1
] 3,91 

Teplotní roztažnost 1100 °C [%] 1,54 

Zbytkový uhlík po impregnaci [%] typ. 3 
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Vzorek F 

Charakteristika produktu - temperovaný dolomiový tvarový výrobek na bázi slinuté dolomie 
s organickou chemickou vazbou. 

Použití – vyzdívka licích pánví a vložky dna konvertoru. 

Klasifikace dle ČSN EN ISO 10081–2: D. 

Tabulka 6.  Chemické složení a fyzikální vlastnosti vzorku F 

Chemické složení 

MgO [%] 39,0 

CaO [%] 59,0 

SiO2 [%] 0,8 

Fe2O3 [%] 0,7 

ZrO2 [%] 1,9 

Zbytkový uhlík [%] 6 

Fyzikální vlastnosti 

Objemová hmotnost [g.cm-3
] 2,92 

Zdánlivá pórovitost [%] 5,0 

Pevnost 1000 °C [N.mm
-2

] 40 

Tepelná roztažnost 1000 °C [%] 1,2 

Součinitel tepelné vodivosti 1000 °C [W.m
-1

.K
-1

] 4,0 

 

5.1.2 Použité metody 

Metody použité pro posouzení analyzovaných vzorků: 

· stanovení vlhkosti, 

· stanovení ztráty žíháním, 

· změna rozměru po tepelné expozici (1400 °C, 1600 °C), 

· stanovení kritérií hutnosti (objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost, nasákavost 
pro teploty 1400 °C a 1600 °C), 

· stanovení pevnosti v tlaku v závislosti na způsobu zhutnění dusací směsi, 

· stanovení pevnosti v tlaku v závislosti na teplotě výpalu vzorků připravených z dusací 
směsi (800 °C, 1000 °C, 1100 °C, 1200 °C, 1300 °C, 1400 °C), 

· posouzení teplotní roztažnosti (1400 °C). 
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5.1.3 Příprava zkušebních těles 

Vzorky z dusacích směsí byly připraveny v nevlhčených (v dodaném stavu) 
a vlhčených variantách. Vlhčené vzorky byly nejdříve smíchány s přesně stanoveným 
množstvím záměsové vody pomocí laboratorní míchačky Hobart. K hutnění vzorků se použilo 
stloukadlo HVM 1. Ve shodě s normou ČSN EN 1402-5 byly z posuzovaných dusacích hmot 
vyrobeny vzorky ve tvaru válce o průměru 50 mm a výšce přibližně 50 mm. Vzorky byly 

vysušeny v sušárně typ Memmert UFE 400 s nucenou cirkulací vzduchu při teplotě 105 °C 
do konstantní hmotnosti. Po vysušení byly vzorky umístěny v exsikátoru. Z tvarových 
výrobků byly vyříznuty trámečky, které měli rozměr přibližně 100×30×30 mm [21]. 

Tepelné zpracování vzorků na teplotu 1400 °C bylo provedeno v peci Nabertherm 

20/14, v případě tepelného zpracování na 1600 °C v peci LAC VP20/17. V obou případech 
se jedná o pece elektrické odporové. 

Na obrázku 16 je uveden průběh tepelného zpracování zkušebních vzorků. 

Obrázek 16.  Průběh tepelného zpracování zkušebních vzorků na 1400 °C a 1600 °C 

V následujícím režimu byla na zařízení Netzch DIL 402 C určena teplotní roztažnost 
zkoumaných vzorků: 

· rychlost vzestupu teploty 3 K.min
-1

, 

· rychlost ochlazování 40 K.min-1
. 

Měření probíhalo v ochranné atmosféře argonu. Teplotní roztažnost vzorků 
z tvarových výrobků byla určena bez jejich předchozího tepelného zpracování. Zhutněné 
vzorky z netvarových dusacích hmot byly, z důvodu zajištění jejich mechanické pevnosti 
v průběhu měření teplotní roztažnosti, nejdříve tepelně zpracovány na teplotu 1600 °C. 

Pro měření teplotní roztažnosti se v obou případech použily vzorky o rozměrech 
cca 8×8×20 mm. 
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Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena v souladu s požadavky ČSN EN 1402-6 

na hydraulickém lisu BRIO 20/160 kN [22]. 

5.1.4 Výsledky experimentálních měření 

V následujících šesti kapitolách jsou prezentovány výsledky první části 
experimentálních měření této diplomové práce. 

Složení a označení připravených zkušebních těles 

V tabulce 7 je uveden souhrn zkoumaných vzorků a jejich označení. Jak z tabulky 

vyplývá, vzorky z dusacích hmot „A“ a „C“ byly připraveny ve dvou variantách. Varianta 
nevlhčená s označením 17012 a 17212 bez přídavku záměsové vody a varianta navlhčená 

s označením V01312 a V01412  s přídavkem 2 % záměsové vody. 

Tabulka 7.  Přehled vyrobených vzorků 

Označení zkušebního 
tělesa 

Materiál Tvar Vlhkost při přípravě 

17012 „A“ válec 0 

17112 „B“ válec 2 

17212 „C“ válec 0 

V01312 „A“ válec 2 

V01412 „C“ válec 2 

17312 „D“ trámeček  

17412 „E“ trámeček ---------- 

17512 „F“ trámeček  

 

Vlhkost vzorku a ztráta žíháním 

Sušením zkušebních vzorků v sušárně při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti 
byla určena jejich reálná vlhkost. V tabulce 8 jsou uvedeny hodnoty vlhkosti, 

které byly vypočítány dle vztahu (1). 

� =
�����

��
. 100      (%) (1) 

kde W je vlhkost  (%), 

 mw - hmotnost vlhkého vzorku  (g), 

 ms - hmotnost vysušeného vzorku  (g). 

V tabulce 8 jsou dále uvedeny hodnoty ztráty žíháním zkoumaných vzorků pro teploty 

1400 °C a 1600 °C bez řízené atmosféry, které byly stanoveny dle vztahu (2). 
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  Ž =
����ž

��
. 100     (%) (2) 

kde ZŽ je ztráta žíháním  (%), 

 mž - hmotnost žíhaného vzorku  (g), 

 ms - hmotnost vysušeného vzorku  (g). 

Tabulka 8.  Vlhkost a ztráta žíháním 

Číslo 
vzorku 

Materiál Vlhkost (%) Ztráta žíháním 1400 °C 

(%) 

Ztráta žíháním 1600 °C 

(%) 

17012 „A“ 0,28 4,60 5,00 

17112 „B“ 2,38 1,55 1,09 

17212 „C“ 0,38 4,89 5,09 

V01312 „A“ 2,35 4,48 4,88 

V01412 „C“ 2,46 4,57 4,79 

17312 „D“ 0,00 4,50 4,45 

17412 „E“ 0,01 5,04 5,27 

17512 „F“ 0,00 7,16 9,48 

 

Objemová hmotnost a změna objemu 

Stanovení objemové hmotnosti proběhlo dle norem ČSN EN 1402-6 a ČSN EN 993-1. 

Vzorky byly po jejich zhotovení změřeny a zváženy. Z výsledků pak byla dle vztahu (3) 

stanovena jejich geometrická objemová hmotnost. Po tepelném zpracování vzorků na 1400 °C 
a 1600 °C byla určena dle vztahu (4) jejich objemová hmotnost metodou vážení nasyceného 
vzorku měrnou kapalinou. Po stejném tepelném zpracování byla dle vztahu (5) určena změna 
objemu zkušebních vzorků. V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky vypočítaných hodnot [22], 

[23]. 

!"# =
�$

%
      (g.cm

-3
) (3) 

kde OHg je geometrická objemová hmotnost  (g.cm
-3

), 

 ms - hmotnost vysušeného vzorku  (g), 

 V - geometrický objem  (cm
3
). 

 !" =
�$

�&��'
. ()*+     (g.cm

-3
) (4) 

kde OH je objemová hmotnost  (g.cm
-3

), 

 ms - hmotnost vysušeného zkušebního tělesa  (g), 

 m2 - zdánlivá hmotnost ponořeného tělesa  (g), 

 m3 - hmotnost kapalinou nasyceného tělesa  (g), 
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 ρliq - hustota sytící kapaliny (g.cm-3
). 

,-/2�/3�/2 =
%4'�%45

%45
. 100      (%) (5) 

kde ΔVt1-t2-t1 je změna objemu tělesa po jeho tepelné expozici  (%), 

 Vt1 - objem tělesa při teplotě t1  (cm
3
), 

 Vt2 - objem tělesa po tepelné expozici na teplotu t2  (cm
3
). 

Tabulka 9.  Objemová hmotnost a změna objemu vyrobených vzorků 

Číslo 
vzorku 

Materiál OHg (po přípravě) 

(g.cm
-3

) 

OH (po 1400 °C) 

(g.cm
-3

) 

OH (po 1600 °C) 

(g.cm
-3

) 

ΔV20-1400-20 

(%) 

ΔV20-1600-20 

(%) 

17012 „A“ 2,66 2,57 2,61 3,20 -0,74 

17112 „B“ 2,68 2,64* 2,79 0,25 -2,70 

17212 „C“ 2,66 2,59 2,64 2,30 -1,03 

V01312 „A“ 2,74 2,63 2,67 0,14 -1,14 

V01412 „C“ 2,71 2,64 2,67 -0,16 -1,43 

17312 „D“ 2,91 2,80 2,80 0,09 0,94 

17412 „E“ 3,00 2,85 2,84 -0,11 -0,30 

17512 „F“ 2,83 ** -1,97 -3,50 

* hodnota geometrické objemové hmotnosti 
** hodnotu objemové hmotnosti metodou sycení vzorku měrnou kapalinou nebylo možné 

aplikovat vzhledem ke snadné hydrataci dolomiového výrobku  

Zdánlivá pórovitost a nasákavost 

Ve shodě s normou ČSN EN 993-1 byla dle vztahu (6) určena zdánlivá pórovitost 
zkušebních vzorků. Dle vztahu (7), v souladu s normou ČSN 725010, byla stanovena 

nasákavost zkušebních těles. K jejich nasycení byla použita destilovaná voda. Vzhledem 
k intenzivní hydrataci vzorků s označením 17112 a 17512 při kontaktu s vodou nebylo možno 
u těchto vzorků stanovit hodnoty zdánlivé pórovitosti a nasákavosti [23], [24]. 

 6 =
�&��$

�&��' 
. 100      (%) (6) 

8- =
�&��$

�$
. 100      (%) (7) 

kde ZP je zdánlivá pórovitost  (%), 

 NV - nasákavost  (%), 

 ms - hmotnost vysušeného zkušebního tělesa  (g), 

 m2 - zdánlivá hmotnost ponořeného tělesa  (g), 

 m3 - hmotnost kapalinou nasyceného tělesa  (g). 
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Tabulka 10.  Zdánlivá pórovitost a nasákavost připravených vzorků 

Číslo 
vzorku 

Materiál ZP (%) NV (%) 

  1400 °C 1600 °C 1400 °C 1600 °C 

17012 „A“ 26 24 10 9 

17212 „C“ 25 23 10 9 

V01312 „A“ 24 23 9 8 

V01412 „C“ 24 23 9 8 

17312 „D“ 20 20 7 7 

17412 „E“ 18 18 6 6 

 

Pevnost v tlaku 

Pevnost v tlaku byla určena pro vzorky s označením 17012 a 17112. Jedná se o vzorky 
dusacích hmot, které byly z tohoto pohledu analyzovány v závislosti na jejich zhutnění 
a teplotě výpalu.  

Při přípravě vzorků se postupovalo v souladu s normou ČSN EN 1402-5. V případě, 
kdy byly vzorky analyzovány v závislosti na jejich zhutnění, se pro přípravu vzorků použilo 
normované stloukadlo a vzorky se zhutňovaly 40, 30 a 20 údery normovaným závažím. 
Při přípravě vzorků se vyskytly problémy s jejich mechanickou pevností. Použití méně 
než 20 úderů se ukázalo jako nedostatečné pro přípravu dostatečně soudržných vzorků [21]. 

Druhým pohledem při určení pevnosti v tlaku analyzovaných vzorků byla teplota 

jejich tepelného zpracování. Vzorky zhutněné 40 údery byly tepelně zpracovány na teplotu 
800 °C, 1000 °C, 1100 °C, 1200 °C, 1300 °C a 1400 °C. Po ukončení ohřevu a vychladnutí 
vzorků se pro každou teplotu stanovila pevnost v tlaku. Změřené údaje jsou prezentovány 
v tabulce 11. 

Tabulka 11.  Pevnost v tlaku v závislosti na počtu úderů stloukadla a na teplotě výpalu 

Číslo vzorku 17012 17112 

Materiál „A“ „B“ 

Počet 
úderů 

stloukadla 

(1) 20 30 40 20 30 40 

Teplota 

výpalu 
(°C) 1400 1400 1300 1200 1100 1000 800 1400 

Pevnost  

v tlaku 
(MPa) 3,7 5,2 6,7 3,4 2,7 2,1 1,7 1,1 8,6 10,7 12,2 
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Posouzení teplotní roztažnosti 

Hodnoty teplotní roztažnosti všech vzorků dusacích hmot v teplotním intervalu 20 °C 
až 1400 °C byly podobné. Pohybovaly se v rozmezí 1,9 % až 2 %. U tvarových materiálů 

(vzorky „D“ a „E“) byly hodnoty teplotní roztažnosti také na úrovni přibližně 2 %, kromě 
vzorku „F“ (dolomiový materiál), u kterého dosáhly necelé 1 %. Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12.  Délková teplotní roztažnost připravených vzorků 

Označení vzorků 
dL/d0 (%) vzestup teploty 

100 °C 1000 °C 1400 °C 

„A“ 17012 0,08 1,53 1,99 

„B“ 17112 0,07 1,50 1,89 

„C“ 17212 0,08 1,42 1,93 

„A“ V01312 0,08 1,48 1,89 

„C“ V01412 0,07 1,46 2,01 

„D“ 17312 0,05 1,36 1,97 

„E“ 17412 0,09 1,50 2,01 

„F“ 17512 0,09 0,80 0,91 

 

5.1.5 Diskuze k naměřeným hodnotám 

Hmoty „A“ a „C“ vykazují v obou variantách, jak vlhčené, tak nevlhčené, obdobné 
výsledky. Z tohoto důvodu nejsou, pro větší přehlednost, parametry hmoty „C“ v další části 

diplomové práce dále komentované. Při analýze dusacích hmot „A“, a „B“ bylo 

při posuzování jejich parametrů zjištěno, že výsledky jsou v některých ukazatelích podobné 
a v jiných se podstatně liší. Prvním z rozdílných parametrů je hodnota ztráty žíháním vzorku 

17112, který byl připraven z hmoty „B“, pro teplotu 1600 °C, která dosáhla hodnotu 1 %, 

oproti hodnotám vzorků připravených z hmoty „A“ u které byla ztráta žíháním přibližně 5 %. 

Druhým případem odlišnosti je hodnota trvalé objemové změny vzorku 17112 připraveného 
z hmoty „B“ po tepelném zpracování na 1600 °C, kdy dochází k jeho dodatečnému smrštění 
přibližně o 3 %. V případě hmoty „A“ se zaznamenalo dodatečné smrštění o přibližně 1 %. 

Ke shodě parametrů posuzovaných dusacích hmot došlo v případě dodatečného objemového 
nárůstu po tepelném zpracování vzorků na 1400 °C. Vzorek 17112 připravený z hmoty „B“ 
vykazuje dodatečný objemový nárůst o 0,25 %. Vzorek V01312 připravený z dusací hmoty 

„A“, která byla navlhčena na vlhkost 2 %, měla podobné výsledky 0,14 %. Nevlhčený vzorek 

dusací hmoty „A“ 17012 zpracovaný za stejného teplotního režimu dosáhl dodatečného 
nárůstu objemu v hodnotě 3,2 %. Dalším společně posuzovaným parametrem byla teplotní 
roztažnost. V teplotním intervalu 20 °C až 1400 °C došlo u všech vzorků dusacích směsí 
k podobnému výsledku. Teplotní roztažnost dosáhla hodnot 1,9 % až 2,0 %. 
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Objemová stabilita je důležitým parametrem pro zajištění pevnosti výdusek 
zhotovených z dusacích hmot. Pro monitorování objemové stability jsou významné údaje 

o trvalých objemových změnách a parametrech teplotní roztažnosti. Objemovou změnu 
skutečných výdusek způsobují oba zmíněné procesy. Trvalé objemové změny jsou důsledkem 
procesů, které ve hmotě nastávají při výpalu (uvolnění vázané vody, vyhořívání organických 
látek, fázové změny, slinovací proces, a další). Teplotní roztažnost je změna rozměru látek 

a je způsobena změnou teploty. Jedná se o základní fyzikální projev látek. Paralelní měření 
obou parametrů vzhledem k charakteru dusací hmoty a možnosti v práci použitých měřících 
technik není možné. Důvodem je, že z dusací hmoty (hrubozrnná soustava) nelze vyrobit 

vzorky, které by bylo možné umístit do dilatometru před jejich výpalem. Proto byly nejdříve 

zhotoveny a vypáleny (1400 °C) vzorky o rozměrech průměr 50 mm, výška 50 mm. 

V průběhu výpalu se stanovila trvalá objemová změna. Následně byly z těchto vzorků 
vyřezány vzorky menší o rozměrech 8×8×20 mm, které byly použity pro měření teplotní 
roztažnosti. Hodnoty získané takovýmto postupem prezentují pohled na objemovou stabilitu 

vzorků. 

K největším trvalým objemovým změnám dochází v případě dusacích hmot „A“ a „C“ 

(vzorky 17012 a 17212), které nejsou navlhčeny. V případě tepelného zpracování na teplotu 
1400 °C u nich dochází k nejvyšší dodatečné změně objemu. Zvýší svůj objem o 3 % a 2 %. 

Následně po tepelném zpracování na 1600 °C se vzorky ze stejných hmot smršťují přibližně 
o 1 %. U vzorků z hmot „A“ a „C“, které jsou navlhčené 2 % vody, dochází po tepelném 
zpracování na 1400 °C k objemovým změnám v rozsahu ± 1 % a po tepelném zpracování 
na teplotu 1600 °C ke změnám přibližně o -1 %. 

Na rozdíl od netvarových dusacích hmot, lze u tvarových výrobků během měření 
teplotní roztažnosti sledovat paralelní proces dodatečných objemových změn a změn 
vyvolaných teplotní roztažností. Vzorky byly vyřezány rovnou z tvarového staviva 
bez nutnosti předešlého tepelného zpracování. Vzorky „D“ a „E“ vykazují malé trvalé 
objemové změny. Výrazné změny objemu naproti tomu vykazuje vzorek „F“ (dolomiový 
materiál), u kterého dochází po tepelném zpracování na 1400 °C, ke smrštění o 2 %, 

při tepelném zpracování na 1600 °C ke smrštění o více než 3 %. Vzorek „F“ má vlivem 
procesu dodatečného smrštění poměrnou délkovou roztažnost na úrovni 1 %. V porovnání 
s ním mají vzorky „D“ a „E“ minimální dodatečnou objemovou změnu a poměrnou délkovou 
roztažnost na úrovni 2 %, která odpovídá typickým hodnotám MgO žárovzdorným 
materiálům. 

V diplomové práci je zdokumentována závislost pevnosti v tlaku zkušebních těles 
z vybraných dusacích hmot na míře zhutnění připravených vzorků a na teplotě výpalu. 
Experimenty prokázaly, že pevnost v tlaku zkušebních vzorků 17012, je závislá na množství 
úderů normovaného stloukadla při přípravě vzorků. Vzorky připravené 40 údery mají 
přibližně o 100 % vyšší pevnost než vzorky připraveny 20 údery. Výzkum dále prokázal, 
že další veličina, na které je závislá pevnost v tlaku, je teplota tepelného zpracování vzorků. 
V tabulce 11 jsou uvedeny pevnosti v tlaku jednotlivých vzorků a z jejich hodnot lze 

například konstatovat, že vzorek 17012 tepelně zpracovaný na teplotu 1300 °C získal 
přibližně poloviční pevnost v tlaku než vzorek tepelně zpracovaný na teplotu 1400 °C. 
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Obecně se dá z těchto hodnot vyvodit, že pevnost v tlaku roste s teplotou tepelného 
zpracování vzorků. Dalším závěrem je, že vzorky připravené z dusací hmoty „B“ mají 
přibližně o 100 % vyšší pevnost, než vzorky připravené z dusací hmoty „A“, která nebyla 
při přípravě vzorků navlhčena. 

Lze říci, že navlhčení dusací hmoty má příznivý dopad na rysy zhotovené výdusky. 
Navlhčení dusací hmoty napomáhá jejímu dokonalejšímu zhutnění, o čemž vypovídají vyšší 
parametry objemové hmotnosti vzorků V01312 a V 01412 oproti vzorkům 17012 a 17212. 

Dále lze konstatovat, že navlhčené vzorky mají nižší zdánlivou pórovitost a nižší nasákavost 
než vzorky, které nebyly v průběhu jejich přípravy navlhčeny. Vzorky dusacích hmot 
navlhčené 2 % záměsové vody dosahují po tepelném zpracování na 1400 °C nižších 

dodatečných změn objemu než vzorky nevlhčené. Tento závěr lze považovat za příznivé 
zjištění.  

Výběr optimální kombinace tvarového zdiva a dusací hmoty 

Je zřejmé, že tvarová staviva používaná na vložku dna konvertoru, která jsou vyrobena 
ve výrobním keramickém závodě, kde užité výrobní technologie zaručují dosažení na materiál 
kladených požadavků, mají ve srovnání s dusací hmotou příznivější užitné vlastnosti. 
Z konstrukčních důvodů nelze v EVS aplikovat vložku dna, vyzděnou tvarovým materiálem, 
po celém jejím povrchu. Po zasunutí vložky dna, která má v průměru 2800 mm, 

do konvertoru, vznikne mezi vložkou dna a pracovní vyzdívkou stěn konvertoru přibližně 
100 mm spára, kterou je nutno vyplnit dusací hmotou. Způsob zpracování dusací hmoty má 
velký vliv na její konečné vlastnosti. Největší vliv na pevnost v tlaku dusací hmoty, což je její 
základní mechanický parametr, má teplota ohřevu vyzdívky konvertoru a intenzita jejího 
zhutnění. Například výduska z materiálu A ohřátá na teplotu 1300 °C dosahuje pouze 
poloviční pevnost v tlaku než stejná výduska ohřátá na teplotu 1400 °C. 

Provedené experimenty dále prokázaly, že pevnost výdusky v tlaku je závislá na počtu 
úderů normovaného stloukadla při přípravě vzorků. Čím nižší počet úderů, tím menší pevnost 
v tlaku. Za použití 20 úderů je pevnost v tlaku zkoumaných vzorků přibližně poloviční, než 
při použití 40 úderů. Z tohoto poznatku vyplývá, že v průběhu reálné instalace dusací hmoty 
je nezbytné její důkladné zhutnění. 

Ve finální fázi ohřevu konvertoru po zednické opravě nebo teplé výměně vložky dna 

během technologických procesů před první tavbou je důležité docílit co nejvyšší teploty 

pracovního povrchu vyzdívky. Na základě měření bylo zjištěno, že pro dusací hmotu A je 
ideální teplota ohřevu 1400 °C. Lze předpokládat, že pokud bude dusací hmota co nejlépe 
zhutněna a bude dosaženo požadované teploty, tak dusací hmota získá požadované parametry, 
které zajistí, že odolá působení síly, kterou na ní vyvolává tíha vložky dna při klopení 
konvertoru. 

Na dusací hmotu a tvarové stavivo působí pnutí vznikající vlivem objemových změn 
žáromateriálu a účinkem teplotního gradientu v profilu vyzdívky. Pokud by součet tohoto 
pnutí a spolu s pnutím vzniklým při klopení konvertoru překročil pevnost materiálu, hrozí 
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poškození nebo zničení celého uzlu vyzdívky konvertoru. Účinek teploty výpalu a způsob 
zhutnění laboratorních vzorků byl objasněn výše. 

Exaktní postup určení napětí, které vzniká v keramických materiálech použitých 
při zdění vložky dna konvertoru vlivem změny jejich teploty nelze provést. Jedna z nevýhod 
magneziových žáromateriálů je poměrně vysoká hodnota teplotní roztažnosti. Díky této 
vlastnosti je magneziový žáromateriál méně odolný proti změnám teploty. Poměrná délková 
teplotní roztažnost těchto materiálů při tepelném zatížení na 1400 °C dosahuje přibližně 2 %. 

Pokud je tedy průměr vložky dna 2800 mm ve studeném stavu, dojde při ohřevu 
k teoretickému zvětšení jejího průměru o 56 mm. Na základě těchto zjištění je nezbytné, aby 
se mezi vložku dna a zdivo konvertoru instalovala dusací hmota, která plní mimo jiné 
dilatační funkci. 

Dle vztahu (8) se vypočítá napětí vznikající změnou teploty tělesa. 

 9∆; = α. E. ∆T     (MPa) (8) 

kde α je součinitel teplotní roztažnosti (K-1
), 

 E - Youngův modul pružnosti (MPa), 
 ΔT - teplotní gradient (K). 

Napětí vznikající v dusací hmotě je možné určit dle vztahu (8). Protože ale nejsou 
známy hodnoty Youngova modulu pružnosti, rozložení teplot v profilu keramické hmoty 
a dusací hmota je vlivem nestejnoměrného udusání silně heterogenní materiál, nelze vztah (8) 
prakticky použít.  Skutečné napětí, ke kterému dochází při ohřevu, je větší, než to, které by se 
vypočítalo dle vztahu (8). Tato situace je způsobena vlivem smrštění dusací hmoty, 

která podléhá tlaku roztahujícího se tvarového staviva a vlivem zvyšující se teploty, 
která způsobuje další trvalé změny dusací hmoty. V MgO žáromateriálu s obsahem Fe2O3 

větším než 5 % (materiál „B“) při teplotě 1300 °C je napětí částečně uvolněno vznikem 
kapalné fáze. Během ohřevu na provozní teplotu dojde s velkou pravděpodobností 
k částečnému narušení výdusky. Pro zajištění pevného spojení vložky dna s ostatním zdivem 
je důležité, aby vzniklé segmenty dusací hmoty slinuly a zároveň vykázaly dostatečnou 

pevnost pro únosnost zatížení vyvolaného při naklopení konvertoru. Proto je potřeba 
dosáhnout na povrchu vyzdívky co nejvyšší teplotu. Dále z výše uvedených tvrzení vyplývá, 
že finální teplota při ohřevu vyzdívky má být dosažena za delší časový interval. Tento závěr 
vychází z faktu, že vznikající napětí je funkcí teplotního gradientu, tedy rychlosti změny 
teploty. Teplotní křivku ohřevu nelze pro chybějící fyzikální údaje materiálů stanovit exaktně. 

Po ukončení ohřevu vyzdívky a uvedení konvertoru do výrobního cyklu dochází opět 
k navýšení teploty během první tavby na teplotu vyšší než 1600 °C. Tato změna opět přináší 
vznik napětí vyvolaný změnou teploty. Jeho hodnota je zvyšována vyšší rychlostí změny 
teploty, proti však působí relativně užší interval změny teploty. 

Bezpečné uvedení dna konvertoru do provozních podmínek, z hlediska zajištění 
stabilních podmínek pro použité žáromateriály, je závislé na jeho řízeném ohřevu. Pro tvorbu 
křivky ohřevu, není možno uplatnit exaktní výpočet přípustné rychlosti změny teploty a také 
výpočet pro determinaci napětí vzniklého změnou teploty keramického materiálu je příliš 
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složitý. Exaktní postup nelze použít kvůli chybějícím vstupním fyzikálním parametrům. 
Dusací hmota vykazuje v různých místech různé vlastnosti. Je nutno vycházet z empirických 
zkušeností. 

Výsledky výše popsaných experimentů lze zrekapitulovat v následujících závěrech: 

· pevnost dusací hmoty závisí především na teplotě jejího ohřevu a způsobu zhutnění 
výdusky, 

· stabilita výdusky není funkcí pouze absolutní hodnoty dosažené teploty, ale také rychlosti 

změny teploty, 

· materiály „D“ a „E“ (pálená impregnovaná magneziová staviva) vykazují přibližně stejný 
součinitel teplotní roztažnosti, z hlediska posouzení napětí vyvolaného teplotní roztažností 
jsou materiály zaměnitelné, 

· materiál „F“ má vlivem dodatečného smrštění nižší hodnotu poměrné délkové teplotní 
roztažnosti, je přijatelnější jeho kombinace s dusací hmotou vykazující vyšší trvalé 
objemové změny, 

· vzhledem ke změně rozměrů vložky dna z tvarového staviva při ohřevu na teplotu 
1400 °C (materiály „D“ a „E“ expandují o přibližně 50 mm), je žádoucí aplikovat dusací 
hmotu, která vykazuje pokud možno dodatečné smrštění po účinku zvýšené teploty, 

· pro posouzení stability materiálu dna konvertoru není možné plně aplikovat exaktní 
postupy. 

Z hlediska minimalizace pravděpodobnosti vzniku havarijní situace (uvolnění vložky 

dna) by bylo ideální ohřát povrch pracovní vyzdívky konvertoru na teplotu 1400 °C 
a prodloužit dobu ohřevu, což zajistí snížení teplotního gradientu. Pnutí v dusací hmotě je 
závislé na teplotě a její nestabilitu posiluje vyšší teplotní gradient v průřezu vyzdívky. 

Bylo by vhodné, kdyby obsluha konvertoru v budoucnu disponovala nástroji, 

které jí zaručí, že požadovaná teplota ohřevu vyzdívky byla na jeho konci dosažena. Ideální 
by v tomto případě bylo bezkontaktní měření teploty povrchu vyzdívky a zavedení do praxe 

nových křivek ohřevů, které zajistí, že použitý žáromateriál získá potřebné vlastnosti, 
které zaručí bezpečný a bez havarijní provoz. 

Velmi důležité je na použité výdusce dosáhnout co nejvyšší pevnost v tlaku. Toho 

se dle výsledků experimentů dosáhne jejím co nejkvalitnějším zadusáním při aplikaci. Tím 
se také dosáhne vyššího efektivního součinitele teplotní vodivosti, čímž se bude v průběhu 
ohřevu snižovat teplotní gradient v průřezu aplikované dusací hmoty. 

Je vhodné, aby se při aplikaci dusací hmota vlhčila. Takto připravená výduska 
vykazuje nižší dodatečné objemové změny vyvolané působením zvýšené teploty. 

Vzhledem k tomu, že tvarové stavivo s označením „F“ se při tepelném zpracování 
smršťuje, lze při jeho aplikaci použít nevlhčenou dusací hmotu „A“ a „C“. Částečné smrštění 
tohoto materiálu vyrovnává nepříznivý dodatečný objemový nárůst nevlhčené hmoty „A“ 
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a „C“. Dusací hmota nesmí být v tomto případě navlhčená, protože se jedná o dolomiový 
tvarový materiál, který při kontaktu s vlhkostí podléhá hydrataci. 

Jako optimální kombinace dusací hmoty a tvarového staviva, která zaručí bezpečný 
provoz konvertoru, se na základě provedených experimentů vyprofilovala dusací hmota 
s označením „B“, vzorek 17112, v kombinaci s tvarovým stavivem „D“ a „E“. Jak bylo 
uvedeno výše, důležitými parametry pro tento výběr je pevnost vypálené dusací hmoty a dále 
teplotní roztažnost a objemové změny všech použitých materiálů. Dusací hmota „B“ vykazuje 
při teplotě 1400 °C a 40 úderech kalibrovaným stloukadlem pevnost 12,2 MPa, zatímco 

dusací hmota „A“ pevnost přibližně poloviční, a to 6,7 MPa. Objemová změna je u vzorku 
„A“ po dosažení teploty 1400 °C a následném zchlazení 3,2 %, což může vést po vyhřátí 
konvertoru na provozní teplotu k její destrukci ve spáře a ztrátě její důležité funkce. Z tohoto 

pohledu je příznivější objemová změna dusací hmoty vzorku „B“, která má při stejném 
teplotním režimu hodnotu 0,25 %, což je výhodnější pro stabilizaci vazby celého uzlu 
vyzdívky kyslíkového konvertoru a zároveň nehrozí destrukce dusací hmoty. Jak je uvedeno 
v tabulce 9, objemové změny tvarových vzorků „D“ a „E“ jsou 0,09 % a -0,11 %.  

5.1.6 Stanovení pevnosti v tlaku dusací hmoty „B“ v závislosti na množství 
záměsové vody a teplotě výpalu 

Z důvodu výhodnosti parametrů dusací hmoty „B“ je v následující části diplomové 
práce prezentována další série zkoušek této dusací hmoty, při kterých se stanovila pevnost 

vzorků v tlaku v závislosti na množství záměsové vody a pro různé teploty výpalu. Množství 
záměsové vody bylo, jak je uvedeno v tabulkách 13 a 14, stanoveno na 2 % a 4 %. Dále byla 

stanovená teplota tepelného zpracování vzorků: 

· teploty 250 °C, 430 °C, 900 °C, 1200 °C a 1400 °C na základě simulace skutečného 
ohřevu vložky dna a na základě předpokládaného dalšího ohřevu dna v průběhu tavby. 

Průběh tepelného zpracování vzorků je uveden na obrázcích 17, 18, 19. 

Obr. 17.  Průběh tepelného zpracování vzorků na 250 °C a 430 °C 
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Obr. 18.  Průběh tepelného zpracování vzorků na 900 °C 

Obr. 19.  Průběh tepelného zpracování vzorků na 1200 °C a 1400 °C 

Pro stanovení pevnosti v tlaku byly zhotoveny, dle ČSN EN 1402-5, zkušební vzorky 
ve tvaru válečků o průměru 50 mm a výšce přibližně 50 mm. Způsob přípravy byl podobný 
jako v předcházejícím případě při stanovení základních parametrů hmot „A“ a „B“. Z důvodu 
zajištění kompaktností těles se vzorky hutnily na lisu tlakem přibližně 20 kN. Tímto 
způsobem se nahradilo použití normovaného stloukadla (úderník typ HVM 1), a to z  důvodu, 
že při jeho použití je soudržnost tepelně nezpracovaných vzorků nízká. První skupina vzorků 
obsahovala 4 % záměsové vody. Naměřené hodnoty těchto vzorků pro zkoušku pevnosti 
v tlaku jsou uvedeny v příloze 1. Druhá skupina 15 vzorků obsahovala 2 % záměsové vody. 

Naměřené hodnoty těchto vzorků pro zkoušku pevnosti v tlaku, jsou uvedeny v příloze 2.  

Pro stanovení pevnosti v tlaku byl použit lis BRIO 20/160 kN . Souhrnné výsledky 
měření obou skupin zkušebních těles uvádí tabulky 13 a 14. 
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Tabulka 13.  Pevnost v tlaku vzorků připravených ze směsi B s obsahem 4 % záměsové vody 
v závislosti na teplotě tepelného zpracování 

Označení 
vzorku 

W (%) 

Tepelné 
zpracování 
vzorků (°C) 

Pevnost (MPa) 
Pevnost (MPa) 

průměr 

„B“ 

4 250 32,74 

30,67 4 250 29,89 

4 250 29,37 

4 430 26,59 

25,96 4 430 27,72 

4 430 23,56 

4 900 13,37 

12,58 4 900 12,41 

4 900 11,97 

4 1200 18,07 

19,15 4 1200 19,24 

4 1200 20,13 

4 1400 23,55 

19,16 4 1400 17,00 

4 1400 16,92 
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Tabulka 14.  Pevnost v tlaku vzorků připravených ze směsi B s obsahem 2 % záměsové vody 
v závislosti na teplotě tepelného zpracování 

Označení 
vzorku 

W (%) 

Tepelné 
zpracování 
vzorků (°C) 

Pevnost (MPa) 
Pevnost (MPa) 

průměr 

 

 

 

 

 

 

 

„B“ 

 

 

 

 

 

 

2 250 14,28 

13,85 2 250 16,28 

2 250 11,00 

2 430 15,31 

15,66 2 430 16,58 

2 430 15,11 

2 900 9,66 

7,98 2 900 7,26 

2 900 7,03 

2 1200 9,12 

8,89 2 1200 7,53 

2 1200 10,03 

2 1400 7,83 

9,08 2 1400 10,44 

2 1400 8,98 

 

Z prezentace výsledků zkoušek pevnosti v tlaku je zřejmé, že na výsledek 
má podstatný vliv zejména množství záměsové vody. Jak je vidět v tabulkách 13 a 14, pokud 

bylo použito 4 % záměsové vody, byly pevnosti v tlaku při stejných teplotách výpalu vždy 
vyšší, než v případě kdy bylo použito 2 % záměsové vody. Jak bylo konstatováno v kapitole 
5.1.5, vlhčení dusací směsi má pozitivní vliv na vlastnosti zhotovované výdusky. Vlhčenou 
směs lze intenzivněji zhutnit, což dokládají parametry vyšší objemové hmotnosti vzorků 
(viz tabulka 9).  

Teplota tepelného zpracování zkušebních těles má na pevnost v tlaku rovněž podstatný 
vliv. Hodnoty pevnosti (viz obr. 20) jsou u obou obsahů záměsové vody vyšší v případě teplot 
250 °C a 430 °C, poté při teplotě tepelného zpracování na 900 °C klesají. V případě 4 % 

záměsové vody pevnosti v tlaku při teplotách tepelného zpracování na 1200 °C a 1400 °C 
znovu stoupají, ovšem už ne na hodnoty předcházející. V případě 2 % obsahu záměsové vody 

pevnosti v tlaku při vyšších teplotách mírně narostou a poté stagnují.  

Na hodnoty dosažených pevností v tlaku má podstatný vliv druh použité chemické 
vazby dusací hmoty. Hmota má síranovou vazbu. Pevnost materiálu je zaručená 

hydroxidsulfátem hořečnatým (5Mg(OH)2×MgSO4×7H2O). Hydroxidsulfát se při teplotách 
nad přibližně 600 °C rozpadá a do teploty 1200 °C materiál ztrácí pevnost. Nad uvedenou 
horní hodnotou teploty se začíná vytvářet keramická vazba a materiál získává pevnost [7].  
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Obr. 20.  Pevnost v tlaku zkušebních těles v závislosti na množství záměsové vody 

a teplotě tepelného zpracování 

Výsledky experimentů prezentované v této kapitole diplomové práce prokázaly, 
že pro aplikaci dusací hmoty s označením „B“ je vhodnější použít 4 % záměsové vody. Toto 

množství zabezpečí vyšší pevnost v tlaku, která je zásadním parametrem pro zajištění 
bezpečného provozu kyslíkového konvertoru. Při aplikaci je také velice důležité dusací hmotu 

co nejvíce zhutnit. 

5.2 Stanovení křivky ohřevu kyslíkového konvertoru po vyzdění nové 
vyzdívky 

Poznatky zjištěné po provedení předešlých experimentů vedly k nutnosti prověřit 
skutečné teploty vyzdívky konvertoru při jeho ohřevu po zednické opravě (vyzdění nové 
vyzdívky) a to zejména ve spáře mezi vložkou dna a pracovní vyzdívkou stěn konvertoru. 
Prvním krokem bylo změření teplot za stávajících provozních podmínek. Byla použita 

původní křivka ohřevu, při které občas docházelo k částečné destrukci výdusky nebo 

k vypadnutí keramických tvarovek vložky dna. V následujících měřeních byla do spáry 
aplikována dusací hmota „B“ se 4 % záměsové vody. 
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Měření teplot v průběhu ohřevu vyzdívky konvertoru probíhalo pomocí termočlánků 
ve spáře mezi vložkou dna a pracovním zdivem konvertoru. Termočlánky byly nainstalovány 
na již dříve vyzděnou vložku dna ve dvou symetrických sloupcích v oblasti čepů vložky dna 

od jejího horního okraje a uchyceny pomocí žárovzdorného tmelu (viz obr. 21).  

Obr. 21.  Fotografie umístění termočlánků na vložce dna po zednické opravě [9] 

Kompenzační vedení bylo vyvedeno z vložky dna přes těsnění a termočlánky byly 
napojeny na elektronický zapisovač Endress Hauser RSG 4. Pro měření teploty byly použity 
termočlánky typu „K“ s rozsahem teplot 0 °C až 1372 °C. Na povrchu pracovní vyzdívky 
vložky dna byly použity termočlánky typ „S“ s rozsahem teplot 0 °C až 1768 °C. Důvodem 
byl předpoklad, že při ohřevu bude překročena maximální teplota termočlánků typu „K“. 
Umístění termočlánků je zobrazeno na obrázku 22.  
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Obr. 22.  Umístění termočlánků na vložce dna po zednické opravě [9] 

Vyzdívka konvertoru se ohřívá na provozní teplotu hořením směsi zemního plynu 
a kyslíku. Jako třetí složka se používá dusík, kterým se reguluje spalná teplota směsi. Tato 

média jsou do vnitřního prostoru kyslíkového konvertoru přiváděna přes dvouplášťové trysky 
dnem konvertoru. Výsledky měření a jejich časový průběh jsou znázorněny na obrázku 23. 

Obr. 23.  Průběh ohřevu dna konvertoru po vyzdění nové vyzdívky (30. 9. 2013) [9] 
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Ohřev konvertoru probíhal na základě stanovených spotřeb zemního plynu, dusíku 
a kyslíku, více tabulka 15 – datum ohřevu 30. září 2013. Byla aplikovaná křivka ohřevu, 
která se v provozních podmínkách používá delší dobu, ovšem odůvodnění jejího průběhu není 
k dispozici. Jelikož je v uvedené křivce ohřevu silně podstechiometrické množství 
spalovacího kyslíku, byla navázaná spolupráce s pracovníky katedry tepelné techniky VŠB -
TU Ostrava za účelem návrhu nové křivky ohřevu. Spotřeby médií pro novou křivku jsou 

uvedeny v tabulce 15 – datum ohřevu 26. listopadu 2013. V zadání bylo stanoveno: 

· Povrch vyzdívky v oblasti termočlánku 1 bude po 12 hodinách ohřevu vytopený na teplotu 
900 °C.  

· Dosažení potřebných mechanických a tepelných vlastností dusací hmoty, které zaručí 
bezpečný spoj při změnách polohy konvertoru. 

· Ohřev celého objemu pracovní vyzdívky kyslíkového konvertoru na provozní teplotu. 

· Optimalizovat časový úsek ohřevu a tím snížit teplotní gradient v průřezu vyzdívky. 

Tabulka 15.  Průtoky zemního plynu, kyslíku a dusíku během ohřevů vložky dna [9], [25] 

Datum ohřevu 30. 9. 2013 
26. 11. 2013 - 

plánované průtoky 

26. 11. 2013 - skutečné 
průtoky 

Média 
(m

3
.min

-1
) 

ZP O2 N2 ZP O2 N2 ZP O2 N2 

Č
as

 m
ěř

en
í (

ho
d)

 

1 10 10 20 7 15 32 7 15 32 

2 10 10 20 7 15 28 7 15 28 

3 10 12 18 7 15 23 8 17 22 

4 10 14 18 9 19 25 10,5 22 27,5 

5 10 15 18 9 19 25 11,5 24 29 

6 10 14 20 9 19 25 13 26,5 28 

7 10 13 22 9 19 25 14 27 30 

8 10 13 24 9 19 25 14 27 30 

9 10 14 23 9 19 25 14 27 30 

10 10 15 20 9 19 24 14 27 30 

11 10 16 20 10 21 25 14 27 28,5 

12 14 23 25 12 25 28 18,5 36,5 30 

13 - - - - - - 20 40 30 

14 - - - - - - 20 40 30 

 

Tato křivka byla použita při následném měření teplot ve spáře mezi vložkou dna 

a vyzdívkou stěn konvertoru opět po vyzdění nové vyzdívky. Postup měření byl stejný 



54 

 

jako v případě měření prvního. Průběh měření a konečné teploty na jednotlivých 
termočláncích jsou znázorněny na obrázku 24. V příloze 3 je graficky znázorněno rozložení 
teplot v průřezu vyzdívky vložky dna po ukončení ohřevu [25]. 

Obr. 24.  Průběh ohřevu dna konvertoru po vyzdění nové vyzdívky (26. 11. 2013) [9] 

Po ukončení ohřevu vyzdívky konvertoru bylo konstatováno, že podmínka ohřát 
povrch vyzdívky na teplotu 900 °C za 12 hodin nebyla splněna. Toto se podařilo 
po 13,5 hodinách ohřevu. Aby se dosáhlo požadované teploty, byly během ohřevu, dle teplot 

na termočláncích, upravovány hodnoty plánovaných průtoků médií (viz tabulka 15). 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první návrh nové křivky ohřevu, který byl zpracován 
na základě údajů zjištěných za velmi náročných provozních podmínek, bylo dohodnuto, 
že se ve výzkumu bude pokračovat. Provedla se analýza druhého měření a na jejím základě 
vypracovali pracovníci katedry tepelné techniky VŠB TU Ostrava novou variantu křivky 

ohřevu. Návrh křivky je uveden v tabulce 16. Ohřev dle této křivky se v provozních 
podmínkách odzkouší po ukončení současné kampaně vyzdívky konvertoru [25]. 

Tabulka 16.  Návrh nové křivky ohřevu vložky dna [25] 

  Čas měření (hod) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Média 
(m

3
.min

-1
) 

ZP 11 11 12 15 16 16 17 17 17 17 18 19 

O2 23 23 25 29 30 30 32 32 32 32 34 35 

N2 36 33 29 32 34 35 35 34 34 34 36 36 
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Další podmínky ohřevu byly splněny. Uvedení konvertoru do provozních podmínek 
proběhlo zcela standardně. Při naklopení konvertoru na kontrolu spáry nebo pro zajištění 
dalších technologických operací byla celá oblast vyzdívky vložky dna zcela kompaktní. Dále 
bylo konstatováno, že nakumulované teplo v celém objemu vyzdívky bylo dostačující 
pro následující výrobní operace. 

Při konfrontaci výsledků měření pevnosti dusací hmoty v tlaku prezentovanými 
v kapitole 5.1.6 s teplotami dosaženými při druhém experimentálním ohřevu (viz obr. 24) 

byly zjištěny následující poznatky. Na povrchu výdusky byla na konci ohřevu dosažena 
teplota 900 °C. Při této teplotě má dusací hmota nejnižší pevnost v tlaku (12,58 MPa). V této 
fázi ohřevu zabezpečuje soudržnost vyzdívky dna chladnější část výdusky, která je umístěna 

níže. Tato část výdusky je ohřátá na teplotu 430 °C a 250 °C. Za těchto teplot má výduska 
sulfátovou vazbu a pevnost v tlaku 25,96  MPa a 30,67 MPa. V následující provozní fázi 
při zpracování první tavby se vyzdívka horní části vložky dna ohřeje na teplotu nad 1400 °C 

(pevnost v tlaku výdusky 19,16 MPa) a v dusací hmotě dojde ke vzniku keramické vazby. 
Během dalšího provozu dochází k postupnému prohřívání vyzdívky vložky dna a ke zpevnění 
celého uzlu. 
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ZÁVĚR 

Prvním cílem diplomové práce bylo vybrat kombinaci vhodných tvarových materiálů 
na vyzdění vložky dna s vhodnou dusací hmotou, která slouží na vyplnění spáry mezi 
pracovní vyzdívkou stěn konvertoru a vložkou dna konvertoru, s ohledem na jejich 

mechanické a tepelné vlastnosti po ohřevu vyzdívky konvertoru. Na základě série 
experimentů byla jako nejvhodnější kombinace pro vyzdění vložky dna z posuzovaných 
materiálů vybrána tvarová staviva na bázi pálené impregnované magnézie a bazická dusací 
hmota se sulfátovou vazbou na bázi slinuté magnézie. Tyto materiály vykazují dobrou souhru 
posuzovaných mechanických a tepelných vlastností, které zaručí bezpečný provoz 
kyslíkového konvertoru po vyzdění nové vyzdívky. Tvarová staviva mají minimální 
dodatečnou objemovou změnu a poměrnou délkovou roztažnost na úrovni 2 %. Dusací hmota 

má po dobu ohřevu dostatečnou pevnost, která zajistí, že ji expandující tvarový magneziový 
materiál nenaruší do té míry, aby došlo k její úplné destrukci. Pevnost výdusky v první fázi 
ohřevu zajistí sulfátová vazba, která při zvýšení teploty přechází ve vazbu keramickou. 
Pro zajištění požadované pevnosti v tlaku je důležité množství záměsové vody použité 
při aplikaci výdusky. Z experimentů vyplynulo, že pro vybranou dusací hmotu je vhodné 
použít 4 % záměsové vody. Při aplikaci je také velice důležité dusací hmotu co nejvíce 
zhutnit. 

Druhým cílem bylo navrhnout a odzkoušet křivku ohřevu vyzdívky kyslíkového 
konvertoru po vyzdění nové vyzdívky, která bude splňovat požadavky dodavatelů 
žárovzdorných materiálů a zabezpečí, aby použité žárovzdorné materiály dosáhly 
požadovaných mechanických a tepelných vlastností. Na základě měření teplot při ohřevu 
nové vyzdívky konvertoru dle křivky, která se používá již delší dobu, byla vypracována první 
varianta nové křivky ohřevu, která měla splnit čtyři kritéria. Tato křivka byla odzkoušena 
a ze čtyř požadovaných kritérií byly tři splněny. Jsou to: 

· Dosažení potřebných mechanických a tepelných vlastností dusací hmoty, které zaručí 
bezpečný spoj při změnách polohy konvertoru. 

· Ohřev celého objemu pracovní vyzdívky kyslíkového konvertoru na provozní teplotu. 

· Optimalizovat časový úsek ohřevu a tím snížit teplotní gradient v průřezu vyzdívky. 

Na splnění čtvrtého kritéria, to je zajistit, aby byla teplota povrchu vyzdívky 
po 12 hodinách ohřevu na úrovni 900°C  se v současné době pracuje. Návrh druhé varianty 

nové křivky ohřevu je hotov (viz tabulka 16) a v provozních podmínkách se odzkouší 
po ukončení současné kampaně vyzdívky konvertoru. Řešení tohoto úkolu nadále probíhá. 

Během přípravy vzorků z netvarových hmot pro experimentální část této diplomové 
práce bylo zjištěno, že není vhodné pro tento účel používat normované stloukadlo, tak jak 

předepisuje norma ČSN EN1402-5. Vzorky připravené stloukadlem nemají dostatečnou 
soudržnost, což způsobuje velké problémy při jejich výrobě. Vhodnější je použít hydraulický 
lis, který zaručí mechanickou pevnost vzorků. 
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PŘÍLOHY 

Číslo 
vzorku 

W 

(%) 

Max. 

tlak 

(kN) 

Hmotnost 

(g) 

před 
sušením 

Průměr 
(mm) 

před 
sušením 

Výška 
(mm) 

před 
sušením 

Hmotnost 

(g) 

po 

1. sušení 

Výška 
(mm) 

po 

sušení 

Průměr 
(mm) 

po 

sušení 

Výpal 
(°C) 

Hmotnost 

(g) 

po 

výpalu 

Výška 
(mm) 

po 

výpalu 

Průměr 
(mm) 

po 

výpalu 

 

Pevnost 

(kN) P
ev

n
o

st
 

(M
P

a)
 

14 4 24,97 250,0 49,90 47,29 238,96 47,31 49,79 900 235,92 47,27 49,91 26,52 13,37 

15 4 31,62 249,6 49,93 46,39 238,77 46,36 49,86 900 235,53 46,47 49,87 27,63 13,93 

16 4 17,29 238,5 49,90 45,02 227,98 44,98 49,96       

17 4 17,8 250,0 49,91 47,69 239,01 47,93 49,70 900 235,75 47,55 49,88 23,74 11,97 

18 4 65,21 250,0 49,98 45,08 239,73 45,11 49,95 1400 233,99 45,15 49,76 60,57 30,55 

19 4 19,07 250,0 49,96 47,32 239,10 47,32 49,96 1400 233,82 47,38 49,77 33,70 17,00 

20 4 17,50 250,0 49,92 47,54 238,96 47,68 49,89 1400 233,68 47,83 49,78 33,56 16,92 

21 4 17,69 249,5 49,94 47,95 238,61 47,57 49,94 1200 235,05 47,58 49,91 35,83 18,07 

22 4 19,92 249,9 49,94 46,98 239,04 47,11 49,91 1200 235,35 47,03 49,92 38,15 19,24 

23 4 19,66 249,7 50,01 47,42 239,11 46,90 49,91 1200 235,53 46,96 49,86 39,91 20,13 

24 4 20,08 249,2 49,99 47,04 238,82 47,01 49,88 250 238,50 47,22 49,95 64,92 32,74 

25 4 22,18 249,7 49,98 48,06 238,88 47,76 49,89 250 238,60 47,88 49,92 59,26 29,89 

26 4 18,48 249,8 49,99 47,79 238,92 47,83 49,88 250 238,60 47,94 49,90 58,23 29,37 

27 4 20,30 249,6 49,97 47,56 238,91 47,36 49,94 430 236,00 47,60 49,88 52,72 26,59 

28 4 22,44 249,8 49,96 47,42 239,43 47,44 49,90 430 236,10 47,38 49,90 54,96 27,72 

29 4 18,27 237,8 49,93 46,33 227,20 46,18 49,94       

30 4 19,56 249,9 49,99 48,21 239,11 47,94 49,93 430 236,10 48,03 49,91 46,72 23,56 

31 4 21,64 250,0 50,00 48,00 239,45 48,14 49,94       

32 4 15,05 249,7 49,99 49,44 238,69 49,00 49,88       

Příloha 1.  Naměřená data pro výpočet pevnosti v tlaku – 4 % záměsové vody 
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Číslo 
vzorku 

W 

(%) 

Max. 

tlak 

(kN) 

Hmotnost 

(g) 

před 
sušením 

Průměr 
(mm) 

před 
sušením 

Výška 
(mm) 

před 
sušením 

Hmotnost 

(g) 

po 

sušení 

Výška 
(mm) 

po 

sušení 

Průměr 
(mm) 

po sušení 

Výpal 
(°C) 

Hmotnost 

(g) 

po 

výpalu 

Výška 
(mm) 

po 

výpalu 

Průměr 
(mm) 

po 

výpalu 

 

Pevnost 

(kN) P
ev

n
o

st
 

(M
P

a)
 

33 2 18,50 239,6 49,88 48,57 239,59 49,07 49,90 1400 236,86 48,66 48,89 15,52 7,83 

34 2 20,94 243,3 49,88 47,87 243,32 47,85 49,91 1400 240,61 48,13 49,94 20,70 10,44 

35 2 19,81 241,8 49,87 48,15 241,82 48,23 49,98 1400 238,93 48,44 49,92 17,81 8,98 

36 2 21,24 242,8 49,82 47,80 242,82 47,59 49,95 900 240,84 47,46 49,95 19,15 9,66 

37 2 20,92 242,2 49,86 48,30 242,22 48,02 49,99 900 240,49 48,17 49,95 14,39 7,26 

38 2 17,55 242,9 49,91 48,51 242,86 48,59 49,93 900 241,05 48,73 49,99 13,94 7,03 

39 2 24,18 237,2 49,93 45,84 231,60 45,70 49,95 1200 229,61 45,79 49,90 18,09 9,12 

40 2 18,08 248,0 49,71 48,24 242,25 48,34 49,99 1200 240,34 48,42 49,99 14,94 7,53 

41 2 19,79 249,5 49,94 47,98 243,29 48,17 49,97 1200 241,17 48,09 49,95 19,88 10,03 

42 2 21,73 249,1 49,80 48,03 243,04 47,55 49,94 250 242,40 47,66 50,00 28,32 14,28 

43 2 24,37 238,0 49,95 45,24 232,22 45,24 49,96 250 231,60 45,41 49,99 32,28 16,28 

44 2 16,22 249,0 49,86 48,79 242,63 48,78 49,94 250 241,80 48,69 49,88 21,81 11,00 

45 2 21,87 249,1 49,92 47,64 243,17 47,57 49,95 430 241,30 47,66 49,96 30,35 15,31 

46 2 24,26 249,9 49,95 47,50 243,41 47,64 49,94 430 241,50 47,73 49,96 32,88 16,58 

47 2 23,32 237,5 49,65 45,30 231,88 45,37 49,94 430 230,10 45,57 49,89 29,96 15,11 

Příloha 2.  Naměřená data pro výpočet pevnosti v tlaku – 2 % záměsové vody 
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Příloha 3.  Rozložení teplot v průřezu vyzdívky vložky dna po ukončení ohřevu (26. 11. 2013) [25] 


