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ANOTACE 

 

V dnešní době neustále rostou požadavky na snižování energetických nákladů a při 

výrobě oceli je sledována především její jakost. To vede ocelárenské společnosti 

k vývoji nových technologií, které by splňovaly tato přísnější kritéria a mohly tak čelit 

konkurenci trhu. Jednou z technologií, která je zaváděná na ocelárně ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., je tzv. vakuová metalurgie. Zavedením této technologie se 

docílí vyšší čistoty oceli, především co se týče obsahu plynů v kovu.  

 

Vzhledem k novým podmínkám technologie výroby oceli je nutno vyřešit také další 

okolnosti, které s výrobou oceli souvisí. Jedná se především o zajištění stávající 

životnosti vyzdívky licích pánví a nalezení takového typu vyzdívky, který by umožnil 

delší životnost a materiálovou optimalizaci v rámci využití sekundární výroby oceli a 

celého pracovního cyklu licích pánví v podmínkách zmíněné technologie výroby oceli 

ve společnosti. 

 

Klíčová slova: licí pánev; sekundární metalurgie; vakuové zpracování oceli; 

žáruvzdorný materiál; teplota; ocel; životnost vyzdívky. 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays requirements for reducing the energy costs constantly increase and 

mainly the steel quality is followed during its production. This leads steelmaking 

companies to development of new technologies that they meet these stringent 

criteria so that they can face the competition of the market. One of the technologies 

which is deployed to the steelmaking at ArcelorMittal Ostrava a.s. is the vacuum 

metallurgy. The introduction of this technology achieves higher purity of steel, 

especially in terms of gas content in the metal. 

 

Due to the new conditions of the steelmaking technology it is also necessary to solve 

other circumstances that relate to the production of steel. It means primarily to 

ensure the existing life of the lining ladles and try to find a type of lining, which would 

enable a longer life and material optimization in the context of the use of secondary 

steel production and the entire work cycle ladles in terms of this technology of steel 

production in the company. 

 

Key words: ladle; secondary metallurgy; vacuum treatment; refractory material; 

temperature; lining life. 
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1  ÚVOD  

 

Hutnictví patří mezi tzv. primární průmyslové obory. Samotné hutnictví tvoří v ČR 

pouze 0,3% HDP, ale k tomu všechny navázané firmy, které potřebují ocel ke svému 

podnikání (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl), tvoří 20% HDP.  

 

V posledních letech není v metalurgickém průmyslu prioritou pouze množství 

vyrobené oceli, ale sledována je především její kvalita, která je zákazníky striktně 

požadována. Proces výroby oceli prochází v důsledku zvyšování kvality neustálými 

změnami. Mimo kvalitu je kladen důraz také na úsporu materiálových vstupů, 

energie, ale i na životní prostředí.  

 

Ve své bakalářské práci na téma Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové 

metalurgii jsem se zabývala optimalizací tepelné práce metalurgických agregátů. 

Jednalo se především o minimalizaci tepelných ztrát tekuté oceli v licích pánvích 

z hlediska celého technologického procesu od tavícího zařízení, přes mimopecní 

zpracování až po plynulé odlévání oceli.  

 

Pro zajištění optimalizace tepelné práce licích pánví v ocelárně společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. v návaznosti na zajištění vysoké kvality oceli bylo 

provedeno [14]: 

 vytvoření systému oběhu licích pánví na ocelárně; 

 tvorba modelu tepelného stavu vyzdívky licí pánve a změny teploty oceli v licí 

pánvi; 

 určení parametrů obou modelů na základě provedeného provozního měření; 

 vytvoření funkcí pro řízení vysokoteplotního ohřevu licích pánví; 

 identifikace přítomnosti pánve na jednotlivých pracovištích; 

 identifikace přítomnosti víka na licích pánvích; 

 začlenění nové izolační vrstvy do vyzdívky pánve. 

 

V listopadu 2013 bylo ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. zmodernizováno 

jedno ze tří zařízení pro kontinuální odlévání oceli. Cílem modernizace je zvýšení 

kvality oceli a produkce nových výrobků s vysokou přidanou hodnotou, které se 

používají na výrobu trubek pro těžbu ropy a zemního plynu. Součástí nové výrobní 
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technologie je také vakuovací zařízení, díky němuž se sníží obsah nežádoucích 

plynů a přísad. Vyrobená ocel bude splňovat náročné požadavky na velmi nízký 

obsah vodíku a síry. Co se týká ekologické zátěže, ta se novou technologií nezvýší. 

Vakuovací stanice bude vybavena tkaninovým filtrem s účinností 99 % [27].  

 

S modernizací ocelárny souvisí také problém s nově navrženou skladbou vyzdívky, 

která by měla zvýšit životnost licích pánví s ohledem na bezpečnost a riziko 

protavení licí pánve. V rámci zavedení technologie vakuování oceli dojde 

k prodloužení doby pobytu oceli v licí pánvi a ke zvýšení teploty oceli v licí pánvi a 

tím také ke zvýšení nároku na celkovou životnost licích pánví.  

 

Cílem diplomové práce je navržení, ověření a zhodnocení ekonomického přínosu 

nové skladby vyzdívky, která se v rámci zavedení nové technologie jeví odolnější 

vůči delšímu teplotnímu a erozivnímu působení oceli v licí pánvi.    

 

V jednotlivých kapitolách praktické části diplomové práce bude popsán způsob 

technologie výroby oceli na ocelárně společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., blíže 

přiblížená nově zavedená technologie výroby oceli vakuového zpracování, vývoj 

žáruvzdorných vyzdívek licích pánví a ekonomické zhodnocení nově navržené 

vyzdívky jak s vysoceúčinnou, tak s běžnou izolací. 
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2  ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 

 

Profil společnosti [32]: 

Obchodní jméno:    ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Adresa:   Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, 707 02 

Právní forma:  akciová společnost  

IČ:    45193258 

DIČ:      CZ45193258 

Datum vzniku společnosti: 22.1.1992 

Majoritní vlastník:  ArcelorMittal Holdings AG   

Základní kapitál:  12 390 257 000,- Kč 

Rozhodující předmět činnosti: výrobní činnost společnosti je zaměřena především na 

výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu.  

 

 

 

Obr. 1  Organizační schéma společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. patří mezi největší hutní podniky v České 

republice a spadá do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal [27]. Hlavní tři 

výstupy od jejího založení v roce 1952 jsou koks, surové železo a ocel ve formě 

výrobků. Roční výrobní kapacita je 3 milióny tun oceli ve formě profilů, trubek, drátů, 

důlních výztuží a silničních svodidel. Mimo tuzemského trhu prodává své výrobky do 

více než 40 zemí světa [27].   

 

Společnost ArcelorMittal Ostrava sestává ze 4 výrobních a 3 obslužných závodů: 

 

Závod 10 – Koksovna 

Patří mezi největší výrobce koksu v České republice. Na dvou koksárenských 

bateriích s pěchovaným provozem a velkoprostorové koksárenské baterii se 

sypaným provozem je roční kapacita koksu cca 1,26 mil. tun. V chemické části 

závodu jsou vyráběny chemické produkty, které jsou expedovány na domácí i 

zahraniční trhy [32]. 

 

Závod 12 – Vysoké pece 

Disponuje čtyřmi vysokými pecemi. ¾ produkce tekutého surového železa jsou 

spotřebovány závodem 13-Ocelárna a ¼ výroby dodávaná do EVRAZ VÍTKOVICE 

STEEL, a.s. Objemově nejmenší podíl produkce surového železa je zpevňován na 

licím stroji. Zákazníkům jsou mimo jiné prodávány výrobky z vysokopecní strusky. 

Provoz 124 – Hutní energetika zajišťuje distribuci energetických médií a servis pro 

všechny závody ArcelorMittal [32].  

 

Závod 13 – Ocelárna  

Jedná se o závod na zpracování oceli, na který bude v rámci této diplomové práce 

soustředěna hlavní pozornost. 

 

Závod 14 – Válcovny 

Jedná se o největšího finálního výrobce společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zpracovává ocel ve formě plynule litých odlitků. Vyrábí a dodává válcované výrobky 

pro tuzemský i zahraniční trh. Hotovní tratě reprezentují dvě profilové tratě (HCC, 

SJV), drátovou trať (KD), sortiment drátů a profilů [32]. 
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Závod 3 – Údržba  

Představuje opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující potřeby výrobních 

závodů při údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční výstavbě 

[32]. Závod 3 také provádí údržbu vyzdívek koksových baterií, vysokých a 

tandemových pecí, licích pánví, pojízdných mísičů a ohřívacích pecí. 

 

Závod 5 – Doprava 

V areálu ArcelorMittal Ostrava je cca 200 km kolejiště, po kterých závod 5 zajišťuje 

přepravu materiálů a surovin pro jednotlivé závody. Mezi další služby tohoto závodu 

patří zajišťování celních služeb, měření emisí silničních vozidel, vážení na kolejových 

a silničních vahách, měření radiace vozových a silničních zásilek, atd.  

 

Závod 6 – Investice 

Hlavní funkcí je zodpovědnost za řízení v oblasti strategického plánování, přípravy, 

řízení a realizaci investic a investičních projektů ve společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s. za účelem reprodukce a rozvoje výrobní základny [32].  

 

Výzkum a vývoj  

Tvoří významnou složku podnikatelského úsilí ArcelorMittal Ostrava a.s. Aktivity se 

soustřeďují zejména na základní oblasti výroby (výroba surového železa, tekuté 

oceli, válcování ocelových výrobků za tepla). Jsou také řešeny úkoly spojené 

s výrobou a spotřebou energií v různých oblastech výroby oceli. V souvislosti 

s environmentální politikou vstupují do popředí práce spojované s optimalizací 

palivové základny, včetně ověřování aplikace moderních technologií a postupů pro 

snížení ekologických dopadů a plnění emisních limitů [32]. 

 

Ekologie 

Jedním z hlavních cílů a nástrojů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. pro další 

snižování negativních dopadů výrobní činnosti na životní prostředí je zavádění 

integrovaného přístupu k omezování znečištění. V současné době je snižování 

zátěže životního prostředí zabezpečováno: 

 snížením výroby a počtu provozovaných zdrojů; 

 realizací environmentálních akcí v oblastech ochrany ovzduší, ochrany vod a 

nakládání s odpady; 

 zavedením integrovaného systému řízení. 
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3  VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ OCELI 

 

Ocel je nejčastěji používaným kovovým materiálem. Jde o ekologický materiál, který 

lze recyklovat a zpětně jako ocelový šrot dále využít jako vstupní surovinu pro výrobu 

nové oceli. V současné době je vyráběno cca 2500 druhů oceli. Jsou rozděleny do 

skupin dle chemického složení, podle struktury, mechanických a fyzikálních 

vlastností.  

 

Z chemického hlediska se jedná o slitinu železa, uhlíku a dalších legujících prvků 

(např. mangan, křemík, hliník, chróm, nikl) s obsahem menším než 2,11 % uhlíku. 

Strukturní složky jsou popsány v rovnovážném binárním diagramu železo – uhlík (viz 

Obr. 2). Z binárních diagramů lze odvodit jednotlivé fáze a strukturu slitiny železo – 

uhlík, a to na základě obsahu uhlíku a dosažené teploty. Bod tání oceli je 1539 °C 

[11], [15], [24].  

 
Obr. 2  Binární diagram železo - uhlík [11], [15]  
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Výroba oceli je metalurgický proces, kdy se ze surového železa získává slitina železa 

s uhlíkem a dalšími chemickými prvky. Vlastnosti oceli úzce souvisí s chemickým 

složením a tepelným zpracováním oceli. Jedná se o materiál, který je pevný, 

houževnatý, dobře obrobitelný, tvářitelný, korozivzdorný, leštitelný, s dobrou tepelnou 

a elektrickou vodivostí [18].  

 

3.1  Zařízení pro výrobu oceli 

 Kyslíkové konvertory 

Podstatou výroby oceli v kyslíkovém konvertoru je zkujňování surového železa 

dmýchaným plynným kyslíkem. Zdrojem tepla jsou exotermické reakce. Cílem 

této výroby je oxidace nežádoucích nečistot, které jsou obsaženy  

v kovové vsázce [18]. 

 

 

Obr. 3  Schéma kyslíkového konvertoru [18] 

 

 Elektrické obloukové pece 

Podstatou výroby oceli v elektrické obloukové peci je tavení kovové vsázky 

pomocí elektrického oblouku, který vzniká mezi grafitovou elektrodou a kovovou 

vsázkou. Rozdělení elektrických obloukových pecí [18]: 

- Napájené střídavým proudem, s přímo nebo nepřímo působícím obloukem. 

- Napájené stejnosměrným proudem, s půdní elektrodou / elektrodami nebo 

obloukové pece s nevodivou nístějí. 
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Obr. 4  Schéma elektrické obloukové pece [18] 

 

 Tandemové pece 

Svou podstatou patří mezi kyslíkové pochody. Pec má dvě shodné nístěje 

oddělené přepážkou. Zatímco v jedné nístěji se lázeň zkujňuje kyslíkem, plyny 

odcházející s vysokým CO se spalují kyslíkem a tím ohřívají lázeň a taví odpad  

ve druhé nístěji. Po ukončení a odpichu se do první nístěje nasadí vsázka a 

funkce obou nístějí bude opačná, tzn. lázeň v druhé nístěji se zkujňuje kyslíkem a 

v první nístěji se natavuje [20]. Poslední tandemové pece se využívají k výrobě 

oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 

 

3.2  Mimopecní zpracování oceli ve vakuu 

Kromě klasických způsobů mimopecního zpracování oceli, mezi které řadíme např. 

pánvovou pec používanou mimo jiné také ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

(viz kapitola 4), existuje moderní způsob mimopecní rafinace, tzv. mimopecní 

zpracování ve vakuu. Vzhledem k tomu, že náplní této diplomové práce je návrh 

nové skladby vyzdívky licích pánví určených pro vakuové zpracování oceli, bude dále 

popsán pouze tento způsob mimopecní rafinace. 

 

Proces vakuového zpracování oceli byl původně využíván pouze pro speciální 

potřeby v průmyslu. První zmínky o praktickém využití vakua v ocelářství spadají  

do počátku dvacátého století. Nejprve bylo využíváno v indukčních a později 

v elektrických obloukových pecích. V současnosti nejvýznamnější cestou jak zvýšit 

jakost vyráběných ocelí je mimopecní vakuová rafinace oceli. Mimopecní vakuové 
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zpracování oceli umožnuje provádět podstatnou část dohotovení tavby mimo výrobní 

pec. Konkrétně v tekuté oceli umožňuje [1]:  

 snížit obsah vodíku a dusíku; 

 ocel hluboko oduhličit; 

 dezoxidovat ocel pomocí VCD; 

 ocel dolegovat na požadovanou značku 

- modifikovat nekovové vměstky v oceli. 

 

Mezi základní způsoby rafinace oceli působením vakua patří [1]: 

 Vakuování oceli v tavící peci (EOP, indukční pec). 

 Vakuování oceli v pánvi umístěné v kesonu 

-  základní zařízení pro odplynění oceli v pánvi se skládá z podtlakové komory  

   (kesonu) a odsávacího systému.  

 Vakuování v proudu oceli při jejím přelévání z pánve do pánve v kesonu nebo při 

lití oceli do kokily (v kesonu). 

 Vakuování oceli v komoře  

- zdvižným způsobem DH; 

- oběžným způsobem RH. 

 

Konkrétní způsob vakuování oceli provozovaný ve společnosti ArcelorMittal Ostrava 

a.s. bude blíže specifikován v kapitole 4.2. 

 

 

3.3  Licí pánve 

Jedná se o specializované technické zařízení užívané pro dopravu a odlévání 

roztaveného kovu. Podle způsobu použití se může jednat o velmi malá zařízení 

určená pro jednotky až stovky kilogramů roztaveného kovu užívaná při odlévání kovů 

v malém měřítku až po velká průmyslová slévárenská a hutnická zařízení určená pro 

metalurgickou velkovýrobu v řádech desítek až stovek tun roztaveného kovu [12]. 

Diplomová práce bude pojednávat o licích pánvích pro ocelárny.  

 

Licí pánev je ocelová nádoba kónického tvaru, která slouží nejen k odlévání a 

převozu tekuté oceli od primárního agregátu (tandemové peci) k licímu stroji, ale se 

zavedením plynulého odlévání a rozšířením pánvové metalurgie se stala také 

důležitým reaktorem pro další hutnický proces.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
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Licí pánev je vyzděna žáruvzdorným materiálem, který chrání ocelový plášť pánve 

proti působení vysokých teplot roztavené oceli a proti korozivnímu působení 

agresivní strusky. Žáruvzdorný materiál působí také jako dobrá izolační vrstva, která 

je schopna uchovávat velké množství tepla roztavené oceli uvnitř pánve. Vnější 

strana je tvořena ocelovým pláštěm s odpařovacími otvory, nosným systémem, 

klenutým dnem s otvory pro lití a argonování. Vnitřní strana je tvořena žáruvzdornou 

keramickou pracovní vrstvou.  

 

      

Obr. 5  Výroba licích pánví pro ocelárny [30] 

 

 

3.4  Žáruvzdorné materiály  

Během posledních 4 let došlo v důsledku celosvětové krize v zemích EU k poklesu 

výroby žáruvzdorných materiálů o 11%, v ČR o 20%. Největším výrobcem 

žáruvzdorných materiálů je Čína, která v současné době vyrábí 66% celosvětové 

produkce. Dále pak v zemích EU je vyráběno 10%, v USA 4%, Indii 3%, Japonsku 

2%, Latinské Americe 2% a 13% v ostatních zbývajících zemích (viz Obr. 6). Mezi 

největší firmy v odvětví žáruvzdorných materiálů patří RHI, Vesuvius, Magnesita, 

Pohang Refractories, Shinagava, Krosaki Harima Co. Dominantní postavení na trhu 

zaujímají především dvě společnosti, a to RHI a Vesuvius, kdy jejich obrat v roce 

2012 přesáhl 1800 mil. EUR [6].   
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Obr. 6  Grafické znázornění celosvětové produkce žáruvzdorných materiálů 

 

Největším odběratelem žáruvzdorných materiálů je ocelářský průmysl, který při 

výrobě železa a oceli spotřebuje cca 60% produkce [6]. Pro vyzdění pánví v hutních 

provozech je spotřeba žáruvzdorných materiálů cca 40% celkové spotřeby 

žáruvzdorných materiálů [25] .  

 

Každoročně dochází k poklesu výroby ménějakostních žáruvzdorných materiálů 

(šamot, dinas, magnezit s vysokým obsahem železitých příměsí) na úkor 

vysocejakostní keramiky. Klesá výroba hlinitokřemičitých materiálů a prosazují se 

bazické materiály s vysokými užitnými vlastnostmi. S ohledem na energetickou 

náročnost výroby pálených materiálů a zavádění nových technologií zhotovení 

monolitických vyzdívek, roste podíl výroby netvarových materiálů na úkor pálených 

tvárnic [6]. 

    

Při výrobě oceli dochází ke styku tekutého kovu s žáruvzdornou vyzdívkou nejen 

v pecích, ale také v licích pánvích [7]. V současné době jsou pro odlévání ocelí 

výhradně používány žáruvzdorné materiály založené na kombinaci hlavních 

žáruvzdorných oxidů AL2O3-SiO2 s obsahem 35 – 80% AL2O3. Žáruvzdornost a 

odolnost proti vlivům roztavené oceli je dána obsahem AL2O3 (se zvyšujícím se 

obsahem roste žáruvzdornost materiálu). Dalšími významnými vlivy působícími  

na opotřebení keramiky licích cest jsou především provozní podmínky při odlévání – 

teplota lití, doba lití, složení odlévané oceli [4].  
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V důsledku vývoje oceli pokračuje také vývoj vyzdívek pánví přechodem na bazické 

žáruvzdorné materiály s obsahem C, Cr, případně AL2O3, MgO a C (tzv. AMC 

materiály) [29]. Klasické žáruvzdorné materiály se postupně nahrazují vysocejakostní 

keramikou s vyššími užitnými vlastnostmi, které vedou ke zvýšení životnosti hutních 

agregátů, snížení jejich specifické spotřeby a zlepšení ekonomického efektu 

v metalurgickém průmyslu [7].  

 

Životnost žáruvzdorné vyzdívky podléhá nejen mechanickým a tepelným zátěžím, ale 

také agresivnímu působení strusky. Předpokládá se, že chemické opotřebování 

představuje až 70% celkového podílu opotřebování žáruvzdorné vyzdívky [33].  

 

Vyzdívka licích pánví je z pracovního hlediska rozdělena na trvalou a pracovní. 

Trvalá vyzdívka oproti pracovní vyzdívce nepřichází do přímého styku s taveninou. 

Materiály, které se používají pro trvalou vyzdívku: žárobeton, vláknité izolační 

materiály a šamotové tvarovky. Naopak pracovní vyzdívka přichází do přímého 

kontaktu s taveninou kovu, proto jsou na tyto materiály kladeny nejvyšší nároky. 

Vlivem korozivních a erozivních účinků proudu tekutého kovu dochází postupně 

k úbytku zdiva [23].  

 

Žáruvzdorný materiál je definován jako nekovový materiál, jehož chemické a fyzikální 

vlastnosti umožňují jeho použití při vysokých teplotách. Předpokladem toho je vysoký 

bod tání a termodynamická stálost při vysokých teplotách. Jedná se především  

o oxidy – Al2O3, CaO, MgO, SiO2, Cr2O3 a ZrO2 [23]. V tabulce 1 je uvedena teplota 

tavení těchto oxidů.  

 

Tab. 1  Teplota tavení stálých oxidů 

 

 

Podle žáruvzdornosti, objemové hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti se 

žáruvzdorné materiály dělí do tří skupin [21]: 

 Žáruvzdorná staviva hutná – vytváří pracovní vrstvu vyzdívky, která je tepelně 

nejvíce namáhaná. 

Oxid Al2O3 CaO MgO SiO2 Cr2O3 ZrO2

Teplota tavení [°C] 2 054 2 625 2 852 1 726 2 265 2 700



Strana 13 (celkem 52) 
 

 Žáruvzdorná staviva lehčená – jsou typické malou objemovou hmotností, vytváří 

přechod mezi pracovní a izolační vrstvou vyzdívky. Mají podstatně menší 

tepelnou vodivost než staviva hutná. 

 Izolační materiály – tvoří vnější izolační vrstvu materiálů sloužící k omezení 

tepelných ztrát. 

 

Žáruvzdorné materiály jsou rozděleny podle obsahu hlavních složek na: 

 Hlinitokřemičité materiály (hlavní složka Al2O3 a SiO2) 

-  vysocehlinité (Al2O3 mezi 45 – 98%); 

-  šamotové (Al2O3 mezi 30 – 45%); 

-  kyselé šamotové (Al2O3 mezi 10 – 30%; SiO2 < 85%); 

-  křemičité (SiO2 mezi 85 – 93%); 

-  dinas (SiO2 > 93%). 

 

 Bazické materiály s obsahem zbytkového C < 7% (hlavní složky MgO, Cr2O3) 

-  magneziové (MgO mezi 80 – 90%); 

-  magneziodolomitové (MgO mezi 40 – 90%; CaO < 50%); 

-  dolomitové (MgO < 40%; CaO > 50%); 

-  vápenaté (MgO < 30%; CaO > 70%); 

-  magneziospinelové (MgO mezi 20 – 80%); 

-  forsteritové (MgO mezi 40 = 50%); 

-  magneziochromité (MgO mezi 30 – 80%); 

-  chromité (MgO < 30%; Cr2O3 > 30%); 

-  magnezio-zirkoničito-křemičité (MgO mezi 70 – 90%; ZrO2 < 15%; SiO2 < 5%). 

 

 Bazické materiály s obsahem zbytkového C 7 - 30% (hlavní složky MgO, C, CaO) 

-  magneziouhlíkové (MgO mezi 80 – 98% po vyžíhání; C mezi 7 – 30%); 

-  magnezio-dolomiovo-uhlíkové (MgO mezi 40 – 90%; CaO mezi 10 – 50% po  

   vyžíhání; C mezi 7 – 30%); 

-  dolomiouhlíkové (MgO = 40%; CaO > 50% po vyžíhání, C mezi 7 – 30%). 

 

 Speciální materiály  

-  Al2O3, Cr2O3, ZrO2. 
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Mezi významné fyzikální vlastnosti žáruvzdorných materiálů patří: 

 teplotní roztažnost (změna rozměrů v důsledku změny teploty);  

 odolnost proti náhlým změnám teplot (náhlé zahřátí nebo ochlazení);  

 tepelná vodivost (vedením, prouděním, zářením); 

 pórovitost; 

 odolnost proti korozi;  

 žáruvzdornost.  
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4. VÝROBA OCELI VE SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. 

 

4.1  Technologie výroby oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků obsahující méně než 2,14 % 

uhlíku. Hlavní surovinou pro výrobu oceli na ocelárně je tekuté surové železo 

vyrobené na závodě 12 - Vysoké pece, které je pomocí dvanáctinápravových 

železničních vozů - torpéd tzv. veronik transportováno na závod 13 - Ocelárna [31]. 

 

                 

Obr. 7  Plnění veroniky tekutým železem [31]                   Obr. 8  Veronika [31] 

          

Proces výroby oceli probíhá v jednom ze základních výrobních závodů společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a tím je závod 13-Ocelárna, který pro současnou technologii 

výroby oceli využívá: 

 4 sklopné tandemové pece (TP); 

 stahovač strusky (hrablo); 

 3 pánvové pece (PP); 

 zařízení pro vakuové zpracování oceli (VD); 

 3 zařízení pro plynulé odlévání oceli (ZPO);  

 zařízení pro vysokoteplotní ohřev licích pánví (VTO) - 12 ks;  

 ASŘ závodu, provozovaný na počítačích VAX, ALPHA, SIMATIC a IBM vč. sítě 

PC.  

 

Přehled množství oceli vyrobené na ocelárně v letech 2001 – 2013 je na obrázku 9. 
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Obr. 9   Produkce oceli v letech 2001 - 2013 

 

Výroba oceli je zajišťována kyslíkovým pochodem ve 4 tandemových pecích 

s kovonosnou vsázkou cca 235 t. Tandemové pece jsou sklopné dvounístějové pece, 

které jsou geometricky i konstrukčně shodné a jsou spojené krátkým kruhovým 

kanálem – krčkem, který slouží k převodu spalin z jedné nístěje do druhé. Pec je 

tvořena nístějí, stěnami a klenbou. Je vyzděna žáruvzdorným materiálem, který je 

bazický a pracuje kyslíkovým pochodem bez dalšího přívodu vzduchu. Kyslík je do 

zkujňovací nístěje dmýchán vodou chlazenými zkujňovacími tryskami umístěnými 

v čele pece. Maximální intenzita dmýchání kyslíku je 12 000 m3/hod. V přední stěně 

pece je umístěn sázecí otvor s pohyblivými dvířky. Vsázku do tandemové pece tvoří 

jednak pevná vsázka (ocelový a litinový odpad, struskotvorné, ředící a chladící 

přísady, feroslitiny, koks) a tekutá vsázka (tekuté surové železo). Způsob sázení 

tekuté i pevné vsázky do tandemové pece lze vidět na obrázku 10 a 11. 

 

               

Obr. 10  Sázení tekuté vsázky do pece           Obr. 11  Sázení pevné vsázky do pece 
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Podíl ocelového odpadu ve vsázce je cca 33-35 % (150 tun tekutého železa + 80 tun 

šrotu na 1 tavbu). Závisí to na chemickém složení surového železa, na jeho teplotě, 

na vyráběné jakosti oceli a také na technickém stavu pece. Doba tavby při výkonu 

pece cca 150 t / hod. trvá cca 80 minut. Znázornění základních technologických uzlů 

v tandemové peci je provedeno na obrázku 12.   

 

 

 

1 zkujňovací nístěj + roztavená lázeň 

2 dospalovací trysky 

3 předehřívací nístěj + pevná vsázka 

4 zkujňovací tryska  

5 reverzační klapa 

6 odsun strusky 

7 odlévací pánev s tekutou ocelí 

8 vodní zvonový uzávěr 

9 odtahový trakt (odtah spalin) 

10 mokré odprašování spalin 

11 Ventilátor 

12 Komín 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12  Schématické znázornění základních technologických uzlů T-pece [16] 

 

Tavba je rozdělena do následujících fází: 

 kontrola nístěje po odpichu; 

 sázení ocelového odpadu; 

 nalévání tekutého surového železa; 

 předehřev ocelového odpadu; 

 zkujňování; 

 dohotovení; 

 dezoxidace a čekání na výsledky z posledního vzorku; 

 odpich (viz Obr. 13).  
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Obr. 13  Odpich oceli do licí pánve 

 

Po odpichu do licí pánve (viz Obr. 13) se tekutá ocel dohotovuje na cílové parametry 

pro odlévání na ZPO na pánvových pecích. Pánvová pec je tvořena víkem se třemi 

elektrodami, odsávacím a filtračním zařízením, zavážecím systémem legujících a 

struskotvorných přísad včetně ředidel, manipulátorem pro měření teploty, aktivity 

kyslíku a odběrem vzorků, vstřelovacím zařízením pro podávání hliníkového drátu a 

plněných profilů, systémem pro dmýchání inertního plynu (argonu do dna pánve), 

havarijní argonovací tryskou pro dmýchání argonu do licí pánve horem a převážecím 

vozem. V pánvové peci se ocel chemicky a teplotně homogenizuje spodním 

dmycháním inertního plynu, dolegovává na přesné chemické složení, ohřívá na 

požadovanou teplotu odlévání, odsiřuje a provádí se modifikace vměstků plněnými 

profily Ca. Úkolem pánvové pece je připravit tavbu na ZPO (chemická a teplotní 

homogenita) s cílem zajistit odlévatelnost dané značky oceli. Schéma pánvové pece 

je znázorněno na obrázku 14. 

 

 
1 vyzděné víko (chlazené vodou) 

2 grafitové elektrody  

3 elektrický oblouk (ohřev tekuté oceli) 

4 dmýchání argonu do tekuté oceli 

5 homogenizace tekuté oceli 

6 odlévací pánev (kovový plášť) 

7 odlévací pánev (vyzdívka) 

8 tekutá ocel 

9 šoupátkový uzávěr 

10 legování a úprava tekuté oceli 

11 
zásobníky na legury, struskotvorné a 
dezoxidační přísady 

  

 

Obr. 14  Schematické znázornění základních technologických uzlů P-pece [16] 
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Po mimopecním zpracování na pánvových pecích se tekutá ocel dopraví a usadí    

do stojanu jednoho ze tří zařízení plynulého odlévání, kde se po naplnění mezipánve 

dále odlévá v sekvencích do sochorů, bram či bramek. Plynule lité předlitky se 

vyznačují oproti ingotům, které se odlévaly horem do kokil, kvalitnějším povrchem a 

vyšší vnitřní čistotou, což má za následek vyšší využití kovu na válcovně a rourovně.  

 

        

Obr. 15  Zařízení plynulého odlévání oceli 

 

 

4.2  Vakuovací zařízení na ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Jak již bylo řečeno v úvodu, jedno pracoviště zařízení plynulého odlévání bylo 

v listopadu 2013 modernizováno vakuovacím zařízením kesonového typu, viz               

Obr. 16. Jelikož se jedná o investici, která umožní vyrábět kvalitnější ocel než dosud, 

bude toto zařízení, včetně technologie výroby, popsáno podrobněji.  

 

 

Obr. 16  Vakuovací stanice kesonového typu [29] 
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Základ zařízení vakuovací stanice tvoří hermeticky uzavřená kesonová nádoba, ve 

které je usazená pánev s tekutou ocelí intenzivně míchanou profukem inertního 

plynu (Ar) při pracovním tlaku v kesonu pod 0,7 hPa.  

  

Pánev se zkujněnou ocelovou taveninou, upravenou na pánvové peci, a s nově 

vytvořenou definovanou vrstvou strusky se licím jeřábem přemístí do této kesonové 

nádoby vakuovacího zařízení (viz Obr. 17). Kesonové víko umístěné na plošině 

s pojezdem je přemístěno nad keson, který se hermeticky uzavře (viz Obr. 18). 

Následuje start mechanických vakuových pump, což je soustava rotačních a 

šroubových kompresorů, pomocí kterých je postupně vysáván vzduch z kesonu. Tím  

dochází ke vzniku stále se zvyšujícího vakua. Za neustálého promíchávání taveniny 

inertním plynem klesne tlak v kesonu na stanovenou hodnotu.  

 

                
                       Obr. 17  Keson                                  Obr. 18  Kesonové víko    

                            

Následuje fáze rafinační, která je realizována prostřednictvím interakcí probíhajících 

za velmi nízkého tlaku (pod 1hPa) v reakčním prostoru mezi kovovou taveninou, 

nově vytvořenou a upravovanou struskou a bublinami vháněného inertního plynu. 

Výsledkem rafinace je odplynění a odsíření taveniny. V poslední fázi se dle potřeby 

do taveniny vnesou legující přísady, včetně případného nauhličení. Tato operace je 

už prováděná po vakuovacím procesu. Teplotu kovu lze upravit zvýšeným příkonem 

inertního plynu. Úprava teploty je možná pouze směrem dolů. V případě potřeby lze 

tavbu vrátit k teplotnímu dohřevu na pánvovou pec. 

 

Po celou dobu činnosti mechanických pump jsou monitorovány odsávané procesní 

plyny, jejichž aktuální složení je základem řízení odplyňovacího procesu. Po vypnutí 

pump, kdy je v celém potrubním systému značné množství CO uvolněného 

z taveniny, je celý systém z bezpečnostních důvodů zaplněn dusíkem. 
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Takto zpracovaná tavenina v pánvi se licím jeřábem dopraví z kesonu na licí stojan 

ZPO č. 1.  Je velmi důležité, aby manipulace a transport proběhly ve velmi krátkém 

čase. Pro případ protavení pánve, kdy tavenina pronikne do kesonu je kesonová 

nádoba vybavena havarijní výpustí (záslepka z Al).  

 

Při zavzdušněném kesonu na úroveň atmosférického tlaku je možné zaváděním tzv. 

plněných profilů vnášet do taveniny v pánvi dezoxidační činidlo – Al drát, 

mikrolegující prvky a činidla pro tvarovou a chemickou modifikaci vměstků. Systém 

pracuje tak, že do kesonu se přes pneumaticky ovládaný uzávěr na poklopu kesonu 

zavede vodící roura a následně se nadávkuje drát resp. profil. Při tom může být část 

vakuových pump v průběhu vstřelování drátu v chodu. Cílem je omezit vývin kouře 

do haly a případný kouř se odvádí přes vakuové pumpy do zařízení pro odprášení. 

 

Procesní plyny uvolňované z ocelové taveniny v průběhu vakuovaní jsou odsávány 

pomocí mechanických vakuových pump. V chladiči dochází k chlazení spalin vodním 

výměníkem na teplotu pod 160°C. Chladič je cyklonového provedení a dochází zde 

také k hrubému odloučení prachu ze spalin. Chladič dále slouží jako ochrana 

tkaninového filtru proti jiskrám. Je navrženo umístění dvou chladičů, pokud by jeden 

chladič nebyl výkonově dostatečný. Pod chladičem je kontejner pro odloučený prach 

v těsném provedení. Z chladičů, ve kterých se odloučí převážné množství prachu, se 

spaliny vedou do tkaninových filtrů. Velikost filtrů – jejich celková filtrační plocha – by 

měla být min. 1376 m2. 

 
Předpokládáme, že filtr bude osazen filtračními hadicemi s tkaninou z materiálu 

polyester s membránou PTTE. Filtr musí být konstruován na podtlak cca 1000 mbar.

Odsun prachu zachyceného v tkaninovém filtru (v jeho jednotlivých částech) je 

navržen přes malé mezizásobníky, aby odsun prachu nebyl závislý na provozním 

stavu filtru. Prach zachycený ve filtru patří mezi tzv. odprašky z pánvových pecí a 

bude z mezizásobníků vynášen na uzavřený dopravník (např. šnekový) a 

dopravován do kontejneru.  

 

 

4.3  Ekologie na ocelárně  

Vysoké nároky jsou v současnosti při výrobě oceli kladeny také na ekologii. Proto 

byly tandemové pece v rámci projektů na ochranu životního prostředí vybaveny 
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primárním a sekundárním odprášením (viz Obr. 19). Primární odprášení čistí spaliny 

vznikající při procesu zkujňování mokrým způsobem a sekundární odprášení odsává 

dýmy z haly tandemových pecí. 

 

 

Obr. 19  Odprášení tandemových pecí 

 

Další významnou investicí do ekologizace výroby na ocelárně byla v roce 2013 

instalace zařízení pro odprášení vápenných cest tkaninovým filtrem, který zachytává 

prach vzniklý při manipulaci s vápnem v místě jeho vykládky. Vápno se používá ve 

výrobě při zpracování oceli v pánvových pecích. Zadržený prach je odváděn do 

tkaninového filtru, který zachytí až 99 % částic všech velikostí. Významně se tím 

omezí prašnost a zlepší pracovní podmínky zaměstnanců na ocelárně [26].  
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5. LICÍ PÁNVE VE SPOLEČNOSTI ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. 

 

5.1  Technický popis licí pánve 

Licí pánev se používá nejen k převážení oceli, ale také k procesům pánvové 

metalurgie s tekutou ocelí a následnému odlévání do mezipánve. Jednotlivé pánve 

jsou z důvodu monitorování (sledování ohřevu a identifikace taveb) očíslovány na 

plášti pánve.  

 

5.1.1  Konstrukce licí pánve  

Licí pánve jsou kovové nádoby. Základní kovovou konstrukci licí pánve tvoří [5]: 

 plášť kruhového průřezu s odpařovacími otvory; 

 nosný systém, který je přivařený na plášť pánve;  

 nosné čepy (opatřeny pouzdry); 

 patky a vyztužený prstenec ve spodní části k postavení pánve; 

 přinýtované klenuté dno se čtyřmi otvory pro lití a argonování; 

 výklopník. 

 

Na obrázku 20 je znázorněn čelní pohled na licí pánev, kde kromě výše uvedených 

částí je možno vidět rozvod argonu do argonovacích dmyšen.  

 

 

Obr. 20  Snímek licí pánve 225 t – čelní pohled  

Nosné 
čepy 

Rozvod 
argonu 

Nosný 
systém 

Rozvod 
argonu 
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Z bočního pohledu licí pánve na obrázku 21 je patrný mechanizmus sklopného 

zařízení, které umožňuje naklopení pánve pomocí jeřábu až do polohy dnem vzhůru 

pro případ vyklopení zbylé strusky nebo tuhého „slitku“ po odlití oceli.  

 

Obr. 21  Snímek licí pánve 225 t – boční pohled 

 

Na ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. se používají licí pánve s následujícími 

technickými parametry a hlavními rozměry [5]: 

 Jmenovitý obsah vyzděné pánve:    225 t 

 Maximální obsah:      237 t 

 Hmotnost kovových částí:           40 t 

 Horní průměr pánve:   4440 mm 

 Průměr dna:     3600 mm 

 Výška pánve:     4850 mm 

 Výška osy nosných čepů:  3250 mm 

 Rozteč nosných čepů:   4900 mm 

 

K uzavírání licích otvorů se používá šoupátkový uzávěr. 

 

5.1.2  Skladba vyzdívky 

V Ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. se používají bazické pánve, které umožňují 

zpracování oceli na pánvové peci. Tato technologie klade specifické požadavky na 

žáruvzdorný materiál pro vyzdívání licích pánví: 

 odolnost proti struskám; 

Nosný 
systém 

Sklopné 
zařízení 
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 vysoká žáruvzdornost odpovídající požadavkům na vyšší odpichové teploty a 

tepelné namáhání při zpracování na pánvové peci; 

 vysoká životnost vyzdívky [11]. 

 
V zásadě jsou běžně používány 2 druhy bazického vyzdívkového materiálu: 

 dolomitický – pro vyzdívku stěn a půdy; 

 magnezitouhlíkový – pro vyzdívku struskové oblasti. 

 

V jednotlivých případech lze aplikovat oba druhy materiálů v celých kompletních 

vyzdívkách a to na základě rozhodnutí technologa. V případě ocelárny ArcelorMittal 

Ostrava a.s., kdy vzhledem k technologii výroby oceli v TP je dopadové místo při 

odpichu oceli nejen na dně pánve, ale téměř po celé výšce protější stěny, je vyzdívka 

v oblasti dopadového místa zesílena. Skladba zděné pásmové vyzdívky používané 

v ostravské ocelárně je schematicky znázorněna na obrázku 22. 

 

 

                Obr. 22  Licí pánev s dolomitovou vyzdívkou 

 

Chemické složení původní pásmové vyzdívky licích pánví používaných 

v ArcelorMittal Ostrava a.s. při technologii bez vakuového zařízení je uvedeno 

v tabulce 2. 
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Tab. 2  Chemické složení původní pásmové vyzdívky licích pánví používané    

            v  ArcelorMittal Ostrava a.s.  

                 

 
Životnost pracovní vrstvy původní skladby vyzdívky (viz Tab. 6) se pohybovala okolo 

40 taveb. Poté musela být vyřazena z pracovního cyklu a předána na zednické 

pracoviště, kde byla zbavena opotřebovaného zdiva, očištěna a znovu vyzděna před 

znovu uvedením do provozu. 

 
Vzhledem k nízké životnosti jak pracovní vyzdívky (v průměru 40 lití, uvedeno viz 

výše), tak trvalé vyzdívky (2-3 kampaně vyzdívky) a k dalšímu snížení životnosti 

dolomitových tvarovek po uvedení do provozu vakuovací stanice (předpoklad snížení 

životnosti až o 1/3) bylo rozhodnuto o provedení zkoušek žáruvzdorných materiálů 

vyšších jakostí. Na základě benchmarku ve skupině ArcelorMittal a na základě 

zkušeností odborníků na hutní keramiku byly pro provozní testy vybrány žáruvzdorné 

materiály na bázi MgO-C, MgO a AMC (Al2O3-MgO-C) pro pracovní vyzdívku. 

Chemické složení uvedených testovaných pásmových vyzdívek licích pánví je 

uvedeno v tabulce 3. 

 
Tab. 3  Chemické složení testovaných pásmových vyzdívek licích pánví  

 

Stěna a 

dno

Dopadová 

oblast 

Strusková 

čára

MgO 50,5 83,0 96,0

CaO 44,0 0,8 0,9

SiO2 0,9 0,4 1,0

Fe2O3 2,4 0,5 1,5

Al2O3  -  - 0,5

Zbytkový C 3,6 5,0 12,0

% zastoupení jednotlivých složek 

vyzdívky 
Složka

MgO MgO-C AMC MgO MgO-C AMC MgO MgO-C AMC

MgO 96,5 94,5 8,0 6,0 94,5 8,5 96,5 96,5 95,0

CaO 1,0 2,0 0,5  - 2,0 0,5 1,0 2,0  -

SiO2 0,5 0,9 3,0 4,0 0,9 2,5 0,5 0,6 1,0

Fe2O3 0,8 0,8 0,4  - 0,8 0,4 0,8 0,4 1,0

Al2O3  - 1,5 83,0 87,0 1,5 84,0  - 0,5  -

Zbytkový C 6,0 8,5 5,5 6,0 8,5 5,5 12,5 10,0 10,0

Složka

% zastoupení jednotlivých složek vyzdívky 

Stěna a dno Dopadová oblast Strusková čára
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V oblasti trvalé vyzdívky byly vedle stávajících cenově nenáročných šamotových 

tvarovek zkoušeny rovněž tvarovky andalusitové, které jsou sice cenově náročnější, 

ale jejich pracovní teplota je až 1600 °C (oproti šamotu s 1380 °C). Jejich nevýhodou 

je sice vyšší tepelná vodivost oproti šamotu, která však bude eliminována účinnou 

izolací. Technické údaje obou materiálů použitých pro trvalou vyzdívku při 

provozních testech jsou uvedeny v tabulce 4. 

 
Tab. 4  Chemické a fyzikální vlastnosti testovaných trvalých vyzdívek  

 

 
V konečném návrhu skladby vyzdívky licí pánve je vždy prioritou: 

 Tepelná a mechanická stabilita vyzdívky licí pánve vzhledem ke zvýšené teplotě 

oceli během vakuování a vzhledem k celkovému prodloužení doby pobytu oceli 

v licí pánvi. 

 Optimalizace tepelné práce licí pánve. 

 Snížení odpichové teploty oceli. 

 Úspora topných plynů pro předehřev licích pánví.  

 Úspora elektrické energie potřebné při zpracování na pánvové peci. 

 Zvýšení počtu lití u licí pánve tzn. zvýšení životnosti a snížení nákladů. 

 
Průběh provozních zkoušek s různými druhy vyzdívkových žáruvzdorných materiálů 

s následným doporučením nejvhodnější varianty komplexní skladby vyzdívky je 

obsahem kapitoly 5.3. 

 
 
5.2  Pracovní cyklus licí pánve v podmínkách změněné technologie výroby   

 oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Samotnému pracovnímu cyklu licí pánve předchází její příprava k provozu. Ta 

zahrnuje vyzdění LP, sušení izolační a ochranné vrstvy, předehřev pracovní vrstvy 

Technické údaje Jednotka Andalusit Šamot

Al2O3 58,0 35,0

Fe2O3 1,8 2,3

Pracovní teplota °C 1 580 1 380

Tepelná vodivost při:       300°C    1,570 0,980

700°C 1,620 1,040

1 200°C 1,700 1,090

%

W.m
-1

.K
-1
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vyzdívky, opatření LP výlevkou a speciální tvárnicí pro dmýchání argonu a dohřev  

na požadovanou teplotu použitelnosti licí pánve. 

 
Licí pánev se během svého pracovního cyklu může nacházet v určitých provozních 

stavech. Ty jsou dány technologickými uzly tvořenými jednotlivými výrobními 

agregáty ocelárny, (viz Obr. 23): při vysokoteplotním ohřevu, při odpichu,                  

při přepravě naplněné pánve, při zpracování oceli v pánvové peci, při VD procesu,  

při odlévání, při volném chladnutí na vzduchu nebo pod víkem.  

 

Obr. 23  Schéma pracovního cyklu licí pánve 

 

V uvedeném schématu jsou rozlišeny 2 stavy pánve z tepelného hlediska. Stavy, při 

kterých je licí pánev teplotně zatěžována roztavenou ocelí (tzv. plná pánev) jsou 

vyznačeny červeně. Modré šipky znázorňují stavy přípravy licí pánve do provozu a 

stav při po odlití oceli na zařízení ZPO (tzv. prázdná pánev). 

 

Změna technologie výroby oceli v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. spočívá 

v zařazení vakuovací stanice do výrobního cyklu, viz Obr. 24. Důsledkem toho bylo 

zapotřebí „hrablo“ z původního stanoviště, které umožňovalo stahovat strusku pouze 

u taveb určených pro ZPO 2, na výhodnější strategickou polohu. Tento přesun nyní 

umožňuje odstraňování nežádoucí vysokopecní strusky nejen u taveb určených pro 
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vakuování, které mají nejvyšší prioritu, ale také pro tavby zpracovávané na zbylých 

dvou zařízeních mimopecního zpracování a odlévání oceli.  

 

 

Obr. 24  Schéma výroby oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. po změně technologie 

 

 

5.3  Provozní testy licích pánví s navrženou novou skladbou vyzdívky 

S připravovaným zavedením vakuového zpracování oceli bylo nutné navrhnout 

novou skladu vyzdívky licích pánví, aby se zvýšila nejen její životnost, ale aby 

především odolala vysoké zátěži v nových podmínkách mimopecního zpracování. 

Začleněním této technologie do výrobního procesu se významně prodlouží doba 

pobytu oceli v licí pánvi. V tabulce 5 je uveden časový přehled jednotlivých operací 

s tekutou ocelí v průběhu pracovního cyklu licí pánve pro všechny technologické osy. 

Jedná se o průměrné doby jednotlivých operací, které se mohou nepatrně odlišovat 

podle umístění jednotlivých agregátů v hale ocelárny a podle sortimentu vyráběné 

jakosti a profilu odlévané oceli.  
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Tab. 5  Časový přehled jednotlivých operací s tekutou ocelí  

 

 
Pro přehlednost je doba jednotlivých technologických úseků znázorněna graficky               

na obrázku  25.  

 

Obr. 25  Grafické znázornění jednotlivých operací s tekutou ocelí 

 

Z uvedené tabulky 5 a obrázku 25 vyplývá, že doba pobytu oceli v licí pánvi se po 

začlenění vakuového zpracování u ocelí určených pro odlévání na ZPO I prodlouží 

v průměru o cca 45 min.  Na základě této skutečnosti byly postupně provedeny testy 

licích pánví v provozu ocelárny s novými komplexními vyzdívkami (viz Tab. 6).  

bez VD s VD

Doba toku oceli do pánve po odpichu [min] 5 5 5 5

Doba od odpichu do začátku stahování strusky na "hrable" [min] 10 10 10  -

Doba od odpichu do začátku zpracování na PP [min] 20 20 40 15

Doba stahování strusky na "hrable" [min] 10 10 10  -

Doba od konce stahování strusky na "hrable" do začátku zpracování na PP [min] 5 5 35  -

Doba zpracování na PP [min] 45 45 50 50

Doba od konce zpracování na PP do začátku zpracování na VD [min]  - 10  -  -

Doba zpracování na VD [min] - 40  -  -

Doba od konce zpracování na PP do začátku lití [min] 15  - 10 10

Doba od konce zpracování na VD do začátku lití [min]  - 10  -  -

Doba lití [min] 70 80

Celková doba pobytu tekuté oceli v LP 190 235 230 160

ZPO1
Technologický úsek ZPO2 ZPO3

80
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Tab. 6  Vývoj vyzdívky licí pánve v ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 

 

Z tabulky 6 je vidět, že se vůbec neosvědčil materiál MgO-C, který byl použit pro tyto 

testy. Pánev byla vyřazena z provozu již po pouhých 39 cyklech.  

 

Z hlediska životnosti je na tom o něco lépe materiál MgO, který byl následně 

podroben provoznímu testování na 2 licích pánvích. Dosažené životnosti 65 a 60 lití 

byly však rovněž pod očekávání a s ohledem na cenu materiálu a provozní potřeby 

byly provozní zkoušky tohoto typu vyzdívky ukončeny. 

 

Poř. Pracovní vrstva Trvalá vyzdívka Izolace (stěna) Rok Počet lití

1 Magnezio-dolomit Šamot Asfilboard (5 mm) - 40

2 Magnezio-dolomit Šamot
Promaform (10 mm) 

+ Promalight (5 mm)
2009 40

3 Magnezio-dolomit Šamot Asfilboard (3x5 mm) 2010 37

4 MgO Andalusit Asfilboard (5 mm) 2011 40

5 MgO-C Andalusit Asfilboard (5 mm) 2012 39

6 MgO Andalusit Asfilboard (5 mm) 2012 65

7 MgO Šamot Asfilboard (5 mm) 2012 60

8 AMC Šamot Asfilboard (5 mm) 2012 75

9 AMC Šamot Asfilboard (5 mm) 2012 76

10 AMC Šamot Asfilboard (5 mm) 2012 79

11 AMC Andalusit Asfilboard (5 mm) 2012 70

12 AMC Andalusit Asfilboard (5 mm) 2012 74

13 AMC Andalusit Asfilboard (5 mm) 2012 80

14 AMC Andalusit
Promaform (10 mm) 

+ Promalight (5 mm)
2013 81
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Posledním testovaným žáruvzdorným materiálem pro vyzdívku licích pánví byl (resp. 

je) materiál AMC. V roce 2012 proběhly zkoušky tohoto materiálu v kombinaci 

s andalusitem nebo se šamotem (trvalá vyzdívka) a klasickým izolačním materiálem 

Asfilboard. Výsledkem bylo prodloužení kampaně pracovní vyzdívky v rozpětí 70 až 

80 lití (viz Tab. 6). Dosažená životnost provedených testů prokázala opodstatněnost 

výběru tohoto materiálu pro pracovní vyzdívku licích pánví v podmínkách 

provozování na ocelárně ArcelorMittal Ostrava.  

 

Na následujících dvou obrázcích jsou pro porovnání uvedeny základní technologické 

parametry ovlivňující životnost licích pánví dolomitových (DOL) a pánví AMC.  

 

Na obrázku 26 je graficky znázorněno porovnání doby jednotlivých technologických 

operací pracovního cyklu licích pánví vyzděných dolomitem a materiálem AMC: 

 

Obr. 26  Doby jednotlivých technologických operací – porovnání DOL a AMC 

 

Jak je vidět z grafu na obrázku 26, oba typy licích pánví pracovaly v přibližně 

stejných provozních podmínkách. U licích pánví AMC je nepatrně delší doba pobytu 

oceli v pánvi (úsek ODPI-SLOZ, což je doba od odpichu do konce lití na ZPO). 

Naopak doba od konce lití do následujícího odpichu (úsek SLOZ-ODPI), tedy doba 

prázdné pánve, a s tím související doba mezi dvěma odpichy do pánve (úsek Tap to 

Tap), je u pánví AMC kratší, což zjevně pozitivně působí na životnost pracovní 

vyzdívky. 
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Na obrázku 27 je graficky znázorněno porovnání teplot oceli měřených v průběhu 

pracovního cyklu licích pánví vyzděných dolomitem a materiálem AMC: 

Obr. 27 Teploty oceli v průběhu pracovního cyklu LP – porovnání DOL a AMC 

 

Z grafu na obrázku 27 vyplývá, že rovněž z hlediska tepelného zatížení pracovaly 

oba typy licích pánví, tedy DOL a AMC, ve srovnatelných podmínkách. Kromě první 

teploty na pánvové peci (Tpp1) jsou ostatní naměřené hodnoty téměř shodné. Jedná 

licí poslední teplotu v pánvové peci (Tpp_posl).  Nižší první teplota oceli na pánvové 

peci (Tpp1) může být způsobená delší dobou od odpichu do začátku zpracování      

na PP (viz parametr ODPK-PANV, Obr. 26). 

 

V roce 2013 byla provedena provozní zkouška licí pánve s pracovní vyzdívkou AMC, 

trvalou vyzdívkou Andalusit a dvěma izolačními vrstvami Promalight a Promaform 

(viz Tab. 6, poř. 14).  Jak je z tabulky 6 zřejmé, vysoceúčinná izolace neměla 

negativní vliv na životnost vyzdívky. Pánev byla vyřazena po 81 tavbách a při 

odstraňování opotřebeného zdiva licí pánev bylo zjištěno, že ještě několik taveb by 

pracovní vyzdívka vydržela. 

 

Na obrázku 28 je pro ilustraci znázorněn řez vyzdívkou tohoto typu licí pánve 

s vysoce účinnou izolační dvojvrstvou v porovnání s běžně používanou izolační 

vrstvou. 
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Účinná izolace                                               Běžná izolace   

Obr. 28  Řez vyzdívkou stěny licí pánve s účinnou a běžnou izolací 

 
Pro účely porovnání účinnosti různých typů izolačních materiálů použitých v licí pánvi 

s pracovní vyzdívkou AMC a trvalou vyzdívkou Andalusit jsou v tabulce 7 uvedeny 

jejich vlastnosti [90], [91].  

 
Tab. 7  Technické údaje izolačních materiálů 

 

 

Jak je vidět z průběhu tepelných vodivostí uvedených izolačních materiálů, izolační 

dvojvrstva Promalight + Promaform má řádově nižší tepelnou vodivost, která 

předurčuje několikanásobně vyšší izolační schopnost, což velice dobře koresponduje 

s úsporami energií. Ekonomický efekt plynoucí z této izolační vlastnosti bude 

vyčíslen v kapitole 6.  

 

Zde se nabízí léta diskutovaná otázka nahrazení vizuální kontroly zbytkové tloušťky 

vyzdívky pánvařským pracovníkem kontrolou laserovým měřičem. V roce 2013 bylo 

Běžná 

izolace

Promalight Promaform Asfilboard

Al2O3  - 42,0 42,4

SiO2 77,5 53,5 55,2

ZrO2 20,0  -  -

Ztráta žíháním  - 6,5  -

Pracovní teplota °C 950 1 260 1 200

Tepelná vodivost při:       400°C    0,025 0,085 0,090

600°C 0,035 0,115 0,120

800°C 0,044 0,155 0,150

1 000°C  - 0,200 0,190

Účinná izolace 
Technické údaje Jednotka

%

W.m
-1

.K
-1
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jedno takové zařízení zakoupeno a výsledky prvních provozních testů laserového 

měřiče budou popsány v kapitole 5.4. 

 

Snížené tepelné ztráty oceli vlivem kvalitní izolace byly prokázány dalšími úsporami 

energií, jejichž vyčíslení bude předmětem kapitoly 5, a byly potvrzeny nižší teplotou 

vnějšího povrchu pláště licí pánve, jak je patrné z termovizních snímků (viz Obr. 29). 

 

 
Obr. 29  Srovnání teplot povrchu pláště izolované a běžné LP 

 

Měření teploty vnějšího povrchu pláště pánve bylo prováděno pomocí termokamery 

(viz Obr. 29). Tento způsob měření byl zvolen z důvodu získání ucelenějšího pohledu 

na povrch pláště licí pánve. Z obrázku je na první pohled patrná nižší teplota povrchu 

pláště u izolované pánve. Oproti měření pomocí klasických pyrometrů termovizní 

měření poskytuje mnohem ucelenější pohled na celkový povrch pláště pánví. Díky 

tomu lze názorně sledovat jak snížení, tak i zrovnoměrnění teplot po celém povrchu 

v případě izolovaných pánví.  

 

Obě tyto skutečnosti potvrzují závěr, že včleněním kvalitní izolační vrstvy do vyzdívky 

pánve bude sníženo riziko deformace pláště a tím úniku oceli z pánve, což je velmi 

nebezpečná havárie s nezanedbatelnými ekonomickými ztrátami.  

 

Na základě úspěšného provozního testu izolované licí pánve s prokazatelnými 

přínosy bylo vedením společnosti rozhodnuto o provedení provozního testu licí 

pánve s touto komplexní skladbou vyzdívky (AMC, Andalusit a kvalitní izolace 

Promaform a Promalight) ve větším měřítku. Byl pořízen daný izolační materiál       
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pro pět setů licích pánví a v současné době je připravována první z těchto pánví pro 

uvedení do provozu.  

 

 

5.4  Měření tloušťky pracovní vyzdívky pomocí laserového měřiče 

Rozhodnutí o tom, zda vyzdívku licí pánve po odlití oceli bude možno provozovat 

dále nebo je nutno ji opravit, případně vyřadit z provozu, bylo prováděno na základě 

vizuálního odhadu. Je zřejmé, že každý pracovník, rozhodující o dalším osudu 

vyzdívky pánve, bude mít jiný odhad zbytkové tloušťky zdiva. Navíc při rovnoměrném 

opotřebení vyzdívky, ke kterému dochází při mimopecním zpracování oceli, kdy je 

ocel po celou dobu argonována, je vizuální odhad prakticky nemožný. Predikce 

dalšího opotřebení vyzdívky pánve závisí na současném stavu profilu vyzdívky a     

na velkém množství provozních faktorů působících na životnost žáruvzdorné 

vyzdívky licí pánve.  

 

Pro získání věrohodnosti a správnosti údajů je nutné v co největší míře eliminovat 

nežádoucí vliv lidského faktoru, který spolu s optimalizací chodu všech 

ocelárenských agregátů, včetně vzájemné provázanosti jednotlivých technologických 

uzlů umožní snížení měrné spotřeby žáruvzdorných materiálu a tím zvýšení 

konkurenceschopnosti podniku [22]. 

 

Zakoupení mobilního laserového měřícího systému přispělo k dalšímu prodloužení 

doby licí pánve v oběhu. Jedná se o mobilní laserový měřící systém, který je navržen 

pro bezkontaktní měření tloušťky žáruvzdorných vyzdívek jak pro zařízení pro výrobu 

oceli, tak pro licí pánve (viz Obr. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30  Laserové měřící zařízení 



Strana 37 (celkem 52) 
 

Při použití laseru se nejedná o přímé měření tloušťky stěny, ale o srovnání 

referenčních hodnot s momentálními naměřenými údaji, které se vztahují ke vnitřku a 

užití těchto hodnot pro určení opotřebování vyzdívek. Pro správné měření je nutné 

mít konstrukční údaje týkající se měřené nádoby, tato data mít uložena ve speciálním 

datovém souboru a ty se pak budou srovnávat. Měření se provádí automaticky 

pomocí softwaru, který je součástí měřícího systému.  

 

Laser je umístěn na pracovišti pánvového hospodářství. Po odlití oceli je licí pánev 

převezena na pracoviště licích pánví a proměřena odborně proškolenými 

zaměstnanci. Proměření se provádí vždy po první tavbě a poté dle stanovených 

počtů taveb. Výsledkem je srovnání konstrukčních dat s daty naměřenými, jež přístroj 

vyhodnotí, zpracuje a zobrazí zbytkovou tloušťku zdiva, viz Obr. 31 a 32. 

 

 

Obr. 31  Zobrazení výsledku proměření laserem – plášť 
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Obr. 32  Zobrazení výsledku proměření laserem – dno pánve 

 

Na obrázku 31 a 32 jsou snímky z laserového měření pánve po 96. tavbách.  

Nejmenší zbytková tloušťka naměřená laserem je v dopadové oblasti kolem 41mm. 

Na základě těchto výsledků je rozhodnuto, zda bude pánev dána dále do oběhu 

nebo bude odstavena k opravě.  

 

Pokud není pracovní vyzdívka dle vyhodnocených snímků příliš opotřebována, ale 

jsou v ní místa, která by menší opravu vyžadovala, jsou tato místa zafoukána 

torkretovací hmotou. Její složení je uvedeno v tabulce 8. 

 

Tab. 8  Procentuální zastoupení jednotlivých složek torkretovací hmoty  

 

 

Díky tomuto postupu, tedy kombinací laseru a lokální opravy pouze opotřebovaného 

místa, je možno prodloužit životnost kampaně licí pánve a tím získat další 

nezanedbatelné úspory. 

 

 

 

 

 

 

Složka MgO SiO2 CaO P205 Al203 Fe203 Na20 Další

% 84,2 5,6 3,2 2,2 1,9 1,5 1,3 0,1
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6.  EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ POUŽITÍ NOVÉ KOMPLEXNÍ SKLADBY  

     VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ  

 

V této kapitole je proveden propočet nákladů na vyzdívání licích pánví v podmínkách 

výroby oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. S běžnou vyzdívkou, 

provozovanou v době před zavedením vakuovací technologie (dolomit, šamot, 

asfilboard), jsou zde porovnány roční náklady na vyzdívání licích pánví materiálem 

AMC v oblasti pracovní vyzdívky, a to ve třech alternativách, které jsou v současné 

době aktuální: 

 
1. s andalusitem jako trvalé vyzdívky a běžnou izolací (Asfilboard) 

2. se šamotem jako trvalé vyzdívky a běžnou izolací (Asfilboard) 

3. s andalusitem jako trvalé vyzdívky a izolací Promalight + Promaform 

 
Ekonomický přínos je dán jednak úsporami vyzdívkových a izolačních materiálů, 

jednak úsporami energií (zemní plyn pro předehřev licích pánví a elektrická energie 

pro ohřev tekuté oceli v pánvových pecích). Při výpočtech se vycházelo 

z předpokládaných kapacit výrobních agregátů, cen a spotřeb vyzdívkových 

materiálů a energií v roce 2014. Materiálové náklady na jednotlivé skladby vyzdívky 

licích pánví jsou uvedeny v tabulce 9. Tyto hodnoty (vstupní cena materiálu, cena za 

spotřebu zemního plynu a elektrické energie) jsou z důvodu citlivosti údajů a 

zachování mlčenlivosti přepočteny mým vlastním koeficientem.  

 

Tab. 9  Náklady na vyzdívky licích pánví [v Kč] 

  
 
Vysvětlivky (skladba vyzdívky): 

I     LP s pracovní vyzdívkou - dolomit, trvalou - šamot, izolační vrstvou - Asfilboard 

II    LP s pracovní vyzdívkou - AMC, trvalou - šamot, izolační vrstvou - Asfilboard 

III   LP s pracovní vyzdívkou - AMC, trvalou - Andalusit, izolační vrstvou - Asfilboard 

IV   LP s pracovní vyzdívkou - AMC, trvalou - Andalusit, izolační vrstvou - Promalight  

      + Promaform 

I II III IV

Izolační 6 833 6 833 6 833 126 754

Trvalá 78 997 78 997 178 960 178 960

Pracovní 477 420 816 648 816 648 816 648

Celkem 563 250 902 478 1 002 441 1 122 362

Skladba vyzdívkyVrstva 

vyzdívky 
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Při stanovení ročních nákladů na jednotlivé typy vyzdívky LP se vycházelo z těchto 

předpokladů: 

 roční výroba oceli     2 mil. tun 

 životnost pracovního zdiva LP typu I   40 lití 

 životnost pracovního zdiva LP typu II  80 lití 

 životnost pracovního zdiva LP typu III  80 lití 

 životnost pracovního zdiva LP typu IV  80 lití 

 životnost trvalé vyzdívky – šamot    2,5 kampaně 

 životnost trvalé vyzdívky – andalusit    6 kampaní 

 hmotnost tavby       200 tun 

 náklady na zdění licí pánve     350 Kč / hod 

 doba zdění pracovní vyzdívky    3 směny (1 směna  = 8 hod.) 

 doba zdění stávající trvalé a izolační vyzdívky  2 směny  

 doba zdění trvalé a vysoce izolační vyzdívky  3 směny  

 
S přihlédnutím k výše uvedeným údajům pak dostaneme: 

Počet vyzděných licích pánví typu I ročně:  

2 000 000 t oceli / 200 t na 1 tavbu / 40 lití = 250 LP/rok 

Počet vyzděných LP typu II, III, IV ročně: 

2 000 000 / 200 / 80 = 125 LP/rok 

  

Roční náklady na pracovní zdivo LP typu I: 

250 LP za rok * 477 420 Kč = 119 355 000 Kč/rok 

Roční náklady na pracovní zdivo LP typu II, III a IV: 

125 * 816 648 = 102 081 000 Kč/rok 

 

Roční náklady na zdění pracovního zdiva LP typu I 

350 Kč na hod * 3 směny * 8 hod * 250 LP za rok = 2 100 000 Kč/rok 

Roční náklady na zdění pracovního zdiva LP typu II, III, IV 

350 * 3 * 8 * 125 = 1 050 000 Kč/rok 
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Počet vyzděných trvalých vyzdívek LP typu I ročně: 

250 LP za rok / 2,5 kampaně = 100  

Počet vyzděných trvalých vyzdívek LP typu II ročně: 

125 / 2,5 = 50 

Počet vyzděných trvalých vyzdívek LP typu III, IV ročně: 

125 / 6 = 21 

 

Roční náklady na trvalou vyzdívku LP typu I: 

78 997 Kč * 100 = 7 899 700 Kč/rok 

Roční náklady na trvalou vyzdívku LP typu II: 

78 997 * 50 = 3 949 850 Kč/rok 

Roční náklady na trvalou vyzdívku LP typu III, IV: 

178 960 * 21 = 3 758 160 Kč/rok 

 

Roční náklady na zdění trvalé (a izolační) vyzdívky LP typu I: 

350 Kč na hod * 2 směny * 8 hod *100 LP za rok = 560 000 Kč/rok 

Roční náklady na zdění trvalé (a izolační) vyzdívky LP typu II: 

350 * 2 * 8 * 50 = 280 000 Kč/rok 

Roční náklady na zdění trvalé (a izolační) vyzdívky LP typu III: 

350 * 2 * 8 * 21 = 117 600 Kč/rok 

Roční náklady na zdění trvalé (a izolační) vyzdívky LP typu IV: 

350 * 3 * 8 * 21 = 176 400 Kč/rok 

 

Roční náklady na izolaci LP typu I: 

6 833 Kč * 100 = 683 300 Kč/rok 

Roční náklady na izolaci LP typu II: 

6 833 * 50 = 341 650 Kč/rok 

Roční náklady na izolaci LP typu III: 

6 833 * 21 = 143 493 Kč/rok 

Roční náklady na izolaci LP typu IV: 

126 754 * 21 = 2 661 834 Kč/rok 
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Tab. 10 Celkové náklady na vyzdívku (materiál včetně prací) jednotlivých typů licí 

pánve jsou: 

 

 

K těmto nákladům je nutno připočíst roční náklady na sušení jednotlivých typů 

vyzdívek. Při provozním testování jednotlivých typů vyzdívek byly zjištěny následující 

měrné spotřeby zemního plynu pro sušení nových pánví a vysokoteplotní ohřev LP 

mezi jednotlivými tavbami a elektrické energie pro ohřev tekuté oceli v PP, které jsou 

pro přehlednost uvedeny v tabulce 11.  

 

Tab. 11  Měrné spotřeby zemního plynu a elektrické energie 

 

 

Na základě zjištěných měrných spotřeb zemního plynu na sušení jednotlivých typů 

vyzdívek licích pánví uvedených v tabulce 11 dostaneme roční náklady na sušení 

příslušných typů vyzdívek: 

 

 Náklady na zemní plyn na sušení LP typu I: 

138,7 m3/h * 19 hod. * 7,56 Kč/m3 * 250 LP za rok = 4 980 717 Kč/rok 

Náklady na zemní plyn na sušení LP typu II, III: 

138,7 * 19 * 7,56 * 125 = 2 490 358,5 Kč/rok 

Náklady na zemní plyn na sušení LP typu IV: 

125,3 * 19 * 7,56 * 125 = 2 249 761,5 Kč/rok 

 

 

I II III IV

Pracovní zdivo 119 355 000

Zdění pracovního zdiva 2 100 000

Trvalá vyzdívka 7 899 700 3 949 850

Zdění trvalé (+ izolační) vyzdívky 560 000 280 000 117 600 176 400

Izolační materiál 683 300 341 650 143 493 2 661 834

Celkem 130 598 000 107 702 500 107 150 253 109 727 394

Náklady [Kč/rok]

1 050 000

3 758 160

Položka 

102 081 000

I - III IV

El. energie kWh/t 37,4 34,3 3,1

Zemní plyn (sušení LP) m
3
/hod 138,7 125,3 13,4

Zemní plyn (VTO) m
3
/hod 92,3 71,9 20,4

Médium Jednotka Úspora
Skladba vyzdívky LP
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Pak celkové roční náklady na jednotlivé typy LP budou: 

LP typu I 135 578 717,0 

LP typu II 110 192 858,5 

LP typu III 109 640 611,5 

LP typu IV 111 977 155,5 

 

Od výše uvedených celkových nákladů na vyzdívku LP typu IV je dále nutno odečíst 

úspory topných médií vzniklých použitím vysoce izolačního materiálu. Rozdíly 

v měrných spotřebách médií tohoto typu pánve v porovnání s pánvemi s běžnou 

izolací jsou vyčísleny v tabulce 11. Jedná se o úsporu zemního plynu pro VTO LP 

mezi jednotlivými tavbami – 20,4 m3/hod. a úsporu el. energie pro ohřev tekuté oceli 

v pánvi na pánvové peci – 3,1 kWh/t vyrobené oceli (viz Obr. 33). 

   

Obrázek 33  Spotřeba zemního plynu a el. energie 

 

V ročním vyjádření se tedy jedná o:  

 snížení nákladů na spotřebu zemního plynu ve výši: 

20,4 m3 za hod. * 42 080 hod. VTO za rok * 7,56 Kč za m3 = 6 489 746 Kč/rok  

 Snížení nákladů na spotřebu el. energie pro ohřev oceli na PP ve výši: 

3,1 kWh na t oceli * 2 000 000 t oceli za rok * 1,28 Kč na kWh = 7 936 000 Kč/rok 

 

Celkové roční náklady po odečtení ekonomického přínosu daného použitím vysoce 

izolačního materiálu u LP typu IV. 

111 977 155,5 – (6 489 746 + 7 936 000) = 97 551 409,5 Kč/rok 
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Celkové roční náklady na jednotlivé typy vyzdívek licích pánví (včetně původní 

skladby vyzdívky – typ I) s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem jsou pak 

přehledně zpracovány v tabulce 12. 

 

Tab. 12  Celkové roční náklady na jednotlivé typy vyzdívek včetně úspory nákladů ve  

srovnání s běžnou vyzdívkou (typ I) 

  

 

V tabulce 12 je jak v absolutních hodnotách, tak i procentuálně, vyjádřen výsledek 

ekonomického hodnocení použití nového typu komplexní skladby vyzdívky licí pánve, 

a sice úspory nákladů na jednotlivé provozně testované typy vyzdívek pánví ve 

srovnání s původní skladbou vyzdívky licích pánví provozovanou před zavedením 

mimopecního zpracování oceli ve vakuu. Grafické vyjádření výsledků ekonomického 

hodnocení nákladů na licí pánve souvisejících se změnou technologie mimopecního 

zpracování oceli je pak provedeno na obrázku 34.   

 
 

Obr. 34  Grafické znázornění ekonomického hodnocení komplexní skladby vyzdívky 

licích pánví určených pro vakuové zpracování oceli. 

[Kč] % vyjádření [Kč] % vyjádření

I 135 578 717,0 100,00 0 -

II 110 192 858,5 81,28 25 385 858,5 18,72

III 109 640 611,5 80,87 25 938 105,5 19,13

IV 97 551 409,5 71,95 38 027 307,5 28,05

Typ 

vyzdívky                

LP

Celkové roční náklady 

Úspora nákladů ve 

srovnání s původní 

vyzdívkou (typ I)

100,00
81,28 80,87

71,95

0,00
18,72 19,13

28,05

I II III IV

N
á
k

la
d

y
 (

%
)

Typ vyzdívky

Celkové roční náklady Úspora nákladů ve srovnání s původní vyzdívkou (typ I)
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Jak z tabulky 12, tak z obrázku 34, je patrné, že ekonomicky se nejlépe jeví 

komplexní skladba vyzdívky s materiálem AMC v oblasti pracovního zdiva, 

materiálem Andalusit jako trvalé vyzdívky a izolační dvojvrstvou Promalight + 

Promaform.  

 

Hodnocení z technologického a technického hlediska spolu s doporučením dalších 

opatření, která by měla být provedena v oblasti pánvové metalurgie a pánvového 

hospodářství s cílem hospodárné výroby vysocejakostní oceli ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., bude provedeno v následující kapitole.  
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7.  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 

Po vyhodnocení provozních testů vybraných typů vyzdívek provedených s cílem 

stanovení nejvhodnější varianty komplexní skladby vyzdívky licích pánví určených 

pro vakuové zpracování oceli a s přihlédnutím k podmínkám provozování licích pánví 

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je možno vyjádřit následující připomínky, 

návrhy a doporučení:  

 

1. Z ekonomického (viz předchozí kapitola 6) i provozního hlediska se nejlépe 

osvědčila komplexní skladba vyzdívky složená z materiálu AMC v oblasti 

pracovního zdiva, Andalusitu jako trvalé vyzdívky a vysoce účinné izolační 

dvojvrstvy Promalight + Promaform. Zde je však nutno zdůraznit, že dosavadní 

provozní testy probíhaly bez použití vakuovací stanice, to znamená v méně 

náročných podmínkách, než v jakých budou licí pánve provozovány. Z toho 

důvodu je žádoucí provedení provozních testů tohoto typu skladby vyzdívky licí 

pánve se začleněním vakuovací stanice do pracovního cyklu licí pánve. 

 

2. Na základě již provedených testů a testů připravovaných (při použití VD) stanovit 

parametry modelu hodnocení tepelného stavu licí pánve jak bez, tak s izolací. Za 

tím účelem provést provozní měření teplotního profilu vyzdívky licí pánve 

s účinnou izolací a licí pánve s běžnou izolací. Vyhodnocením obou provozních 

měření získáme podklady jednak pro stanovení úspor energií a snížení teploty 

pláště pánve a tím snížení rizika jeho deformace a následného úniku oceli z 

pánve z titulu použití účinné izolace licí pánve, jednak pro zjištění, zda oba 

zmíněné typy skladby vyzdívky splňují požadavek udržení stávající životnosti 

pánve vzhledem k podstatně náročnějším podmínkám při zpracování oceli ve 

vakuu. 

 

3. Dalším doporučením je znovuotevření otázky optimalizace počtu licích pánví 

v oběhu a zakrývání pánví víkem všude tam, kde je to možné. Těmito 

organizačními opatřeními dojde k dalšímu snížení tepelných ztrát vyzdívkou 

pánve, čímž vedle snížení spotřeby topných médií (zemní plyn a elektrická 

energie) lze dosáhnout snížení resp. eliminace razantního zvýšení odpichové 

teploty oceli u taveb určených pro vakuování. 
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4. Zavedení laserového měření zbytkové tloušťky vyzdívky licích pánví do běžného 

provozního užívání a jeho on-line využívání pro zajištění vstupů modelu 

stanovení tepelného stavu vyzdívky. Provedené provozní testy prokázaly, že 

kombinací laseru a lokální opravy pouze opotřebovaného místa je možno 

prodloužit životnost kampaně licí pánve a tím získat další materiálové a 

energetické úspory. 
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8  ZÁVĚR 

 

Pro udržení konkurenceschopnosti hutních podniků ve světě je nutné neustálé 

snižování materiálové, energetické i ekologické náročnosti výroby oceli. S tímto úzce 

souvisí zavádění modernizací zařízení a zavádění nových technologií, které umožní 

vyrábět vysocejakostní oceli.  

 

V rámci modernizace jednoho ze tří zařízení pro plynulé odlévání oceli a zavedením 

nové technologie vakuového zpracování oceli na ocelárně společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. bylo nutné nalézt také nový typ vyzdívky, která by byla odolnější vůči 

delšímu korozivnímu a erozivnímu působení tekuté oceli a strusky v důsledku 

zavedení nových technologií na ocelárně, a zároveň náklady na ni byly co nejnižší. 

   

V roce 2012 - 2013 bylo provedeno několik provozních testů s cílem ověření nového 

typu komplexní vyzdívky licí pánve v provozu ocelárny. Byly zkoušeny navržené 

pánve s pracovním zdivem MgO-C, MgO a AMC, trvalou vyzdívkou Andalusit a 

šamot a běžnou i vysoce účinnou izolací. V diplomové práci byly porovnávány 

náklady na dosud běžně používanou vyzdívku (v době před zavedením VD procesu, 

typ I) s navrhovanými typy vyzdívek (typ II – IV).   

 

Provozní testy vysoce účinné izolace Promalight + Promaform prokázaly další 

nezanedbatelné úspory zemního plynu pro mezitavbový ohřev LP a elektrické 

energie pro ohřev oceli v PP. Z provozního i ekonomického hlediska se zatím jako 

nejlepší varianta jeví materiál AMC v oblasti pracovního zdiva, Andalusit v oblasti 

trvalé vyzdívky a použití vysoce účinné izolace Promalight + Promaform. Úspora 

nákladů na provozování tohoto typu vyzdívky oproti stávajícím pánvím byla vyčíslena 

na  28,05 % ročně. V současné době probíhají další provozní testy s tímto typem 

izolace a s pracovní vyzdívkou AMC.  

 

Dalším pozitivem bylo zakoupení laserového měřícího systému, který na základě 

srovnávacích dat určí, zda je licí pánev schopna dalšího pracovního cyklu a zda 

během něj nedojde k protavení pánve. Do roku 2013 byla kontrola zbytkové tloušťky 

zdiva prováděna pouze vizuálně. Zavedení laserového měření zbytkové tloušťky 

vyzdívky licích pánví přispěje k dalším úsporám nákladů na jejich provozování. 

 



Strana 49 (celkem 52) 
 

Kromě úspory nákladů na žáruvzdorný materiál licích pánví povedou uvedené 

optimalizační kroky také ke snížení spotřeby zemního plynu pro vysokoteplotní ohřev 

LP mezi jednotlivými tavbami ve výši 20,4 m3/hod. a elektrické energie pro ohřev 

tekuté oceli v LP na pánvové peci (3,1 kWh/t) s následným snížením výskytu emisí 

CO2, což bude mít příznivý dopad na životní prostředí. 
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