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Úvod 

Předložená disertační práce obsahuje základní teoretické a praktické poznatky o ohřevu 
oceli využívajícím tepelný efekt exotermické chemické reakce. Pozornost je věnována 
okrajovým podmínkám, průběhu chemického ohřevu a následného dopadu chemického 
ohřevu na složení rafinační strusky.  

Chemický ohřev je z technologického hlediska poměrně jednoduchá operace. Na hladinu 
oceli je dávkován hliník (nejčastěji v granulované podobě), případně křemík. Zmiňované látky 
spolu s dmýchaným kyslíkem tvoří reaktanty procesu chemického ohřevu.  Produktem 
reakce jsou oxid hlinitý nebo oxid křemičitý, a protože jsou obě reakce silně exotermické, 
dochází k vývinu značného množství tepla. Vzniklé teplo zvyšuje teplotu oceli a strusky, část 
tepla je akumulováno ve vyzdívce, část tvoří tepelné ztráty do okolí reakčního prostoru.  

1.1 Termodynamika chemických reakcí probíhající během 
chemického ohřevu 

V případě chemického ohřevu jsou v mnoha literárních pramenech [9, 12, 13, 14] 

uváděny jako hlavní chemické reakce rovnice (1), (2), které popisují oxidaci hliníku a křemíku 

pomocí plynného kyslíku:  

2[Al](l) + 3/2 O2(g)= (Al2O3)  ΔH0
298 = -  1683,2 kJ.mol-1 (1) 

[Si] (l)  + O2(g) = (SiO2)  ΔH0
298 = -  952,5 kJ.mol-1 (2) 

Proto je nutné během výpočtu uvažovat i reakce zmiňovaných prvků s vysokou afinitou 
ke kyslíku rozpuštěných v oceli (8), (9), (10):  

[Mn] + 1/2(O2) = (MnO)  ΔH0298 = -  391,9 kJ·mol-1 (8) 

2[Cr] + 3/2(O2)  = (Cr2O3 )  ΔH0298 = -  1110,3 kJ·mol-1 (9) 

[Fe] + 1/2(O2)  = (FeO)   ΔH0298 = -  225,5 kJ·mol-1 (10) 

1.2 Tepelná bilance soustavy 

Je-li uvažovanou soustavou ocel v pánvi, pak je možno tepelnou rovnováhu systému 
vyjádřit rovnicí (20). Jedná se o situaci, kdy nedochází ani k poklesu ani nárůstu teploty oceli. 
K této situaci dochází, jakmile součet reakčních tepel endotermických reakcí a exotermických 
reakcí je roven tepelným ztrátám:  

∆𝐻𝐸𝑥𝑜 − ∆𝐻𝐸𝑛𝑑𝑜 − 𝑄𝑧 = 0        [J], (20) 

kde ΔHEndo  - je suma entalpií zahrnujících teplo, které je soustavě 
odebráno rozkladem, ohřevem a rozpuštěním přísad přidaných do 
tekuté oceli (například ohřev a rozpouštění struskotvorných přísad) [J], 

ΔHExo   - je suma entalpií (spalných entalpií), většinou vznikajících během 
oxidace plynným kyslíkem [J], 
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Qz    - tepelné ztráty – jedná se o odvody tepla během doby ohřevu 
(vyzdívkou pánve, přes hladinu oceli, spalinami atd.) [J]. 

V případě chemického ohřevu oceli o dané hmotnosti, která je na hladině pokrytá 
struskou (daného chemického složení a množství), lze tepelnou bilanci rozvést dále dle 
rovnice (21). Rovnici (21) lze po dosazení jednotlivých veličin použít pro výpočet změny 
teploty oceli:  

∆𝐻𝐸𝑥𝑜 = ∆𝐻𝐸𝑛𝑑𝑜 + 𝑄𝑧 + (𝑚𝑜𝑐 ∙ 𝑐𝑝𝑚,𝑜𝑐 + 𝑚𝑠𝑡𝑟 ∙ 𝑐𝑝𝑚,𝑠𝑡𝑟) ∙ ∆𝑇 [J], (21) 

kde moc, mstr - hmotnost oceli [kg], 

cpm,oc, cpm,str  - měrná tepelná kapacita oceli a strusky při teplotě ohřevu [J·K-1kg-1],     

ΔT - rozdíl teplot před a po ohřevu [K]. 

 

Je patrné, že významnou veličinou v rovnici tepelné rovnováhy hraje měrná tepelná 
kapacita oceli a strusky. Měrné tepelné kapacity představují nezbytné veličiny pro výpočet 
tepla nutného pro ohřev daného množství oceli o danou teplotu.  

1.3 Tepelná kapacita oceli a strusky 

Tepelnou kapacitu za stálého tlaku určuje množství tepla, které nutno soustavě dodat, 
aby se soustava při stálém tlaku ohřála o 1 °C [17].  

U výpočtu tepelných kapacit ocelí a složitějších sloučenin je možno vycházet 
z Neumanova-Koppova pravidla, podle něhož molární tepla složitějších sloučenin můžeme 
vyjádřit součtem atomových tepel prvků, z nichž se tyto sloučeniny skládají. Matematické 
vyjádření Neumanova-Koppova pravidla znázorňuje rovnice pro legovanou ocel (27):  

𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙(𝐹𝑒) = 𝑋𝐹𝑒𝛾
(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐹𝑒𝛾

+ 𝑋𝐶(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐶 + 𝑋𝑆𝑖(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝑆𝑖 + 𝑋𝑀𝑛(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝑀𝑛 +

𝑋𝐶𝑟(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐶𝑟 + 𝑋𝐴𝑙(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐴𝑙 + 𝑋𝐶𝑢(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐶𝑢 + 𝑋𝑉(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝑉 +

𝑋𝑀𝑜(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝑀𝑜 [J·K−1mol−1], (27) 

kde X - hmotnostní zlomek daného prvku [hm. %] 

Obdobná je situace při stanovení tepelné kapacity strusky (28): 

𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙(𝑠𝑡𝑟) =

𝑋𝐶𝑎𝑂(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐶𝑎𝑂 + 𝑋𝑆𝑖𝑂2
(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝑆𝑖𝑂2

+ 𝑋𝑀𝑛𝑂(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝑀𝑛𝑂 + 𝑋𝐹𝑒𝑂(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐹𝑒𝑂 +

𝑋𝐶𝑟2𝑂3
(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐶𝑟2𝑂3

+ 𝑋𝐴𝑙2𝑂3
(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝐴𝑙2𝑂3

+ 𝑋𝑀𝑔𝑂(𝑐𝑝,𝑚𝑜𝑙)𝑀𝑔𝑂 [J·mol-1·K-1]. (29) 

1.3.1   Ohřev a ochlazování látek vstupujících do procesu  

Před zahájením chemického ohřevu jsou do ocelové lázně přidávány různé látky, které 

mění celkovou entalpii (energetický stav) soustavy. Mezi tyto látky patří hlavně 

struskotvorné přísady přidávány před ohřevem (např. vápno), ocelové slitky, které slouží 

k zvýšení hmotnosti taveniny, popř. feroslitiny.  
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Dochází-li při přechodu ze stavu I (T1) do stavu II (T2) v soustavě k fázovým přeměnám je 

nutno výpočet množství tepla, které soustava vymění s okolím při změně teploty (ΔT = T2 -T1) 

provádět po částech a do celkové bilance zahrnout tepla jednotlivých fázových přeměn. 

Bilance celkového děje pro 1 mol látky (A) ve standardním stavu je dána výrazem [18]: 

𝑄𝑝 = ∆𝐻𝑚
0 (𝐴) = (1)+ ∆𝐻0(2)+ ∆𝐻0(3)+ ∆𝐻0(4)+ ∆𝐻0(5)= ∫ 𝑐𝑝𝑚

0 (𝐴(𝑠))𝑑𝑇 +
𝑇𝑡𝑎

𝑇1

∆𝑡𝑎𝐻𝑚
0 (𝐴) + ∫ 𝑐𝑝𝑚

0 (𝐴(𝑙))𝑑𝑇 + ∆𝑣𝐻𝑚
0 (𝐴) +

𝑇𝑣

𝑇𝑡𝑎
∫ 𝑐𝑝𝑚

0 (𝐴(𝑔))𝑑𝑇
𝑇2

𝑇𝑣
 [J] (34) 

kde T1, T2  - je počáteční a konečná teplota děje [K], 

Tta, Tv   - je teplota tání a varu látky (A) [K], 

ΔH0(1), ΔH0(3), ΔH0(5)  - jsou změny entalpie soustavy vyvolané změnou teploty 

[𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1], 

ΔH0(2), ΔH0(4)   - jsou změny entalpie soustavy vyvolané fáz. přeměnou 

látky (A)  [𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1], 

∆𝑡𝑎𝐻𝑚
0 (𝐴)   - je molová entalpie tání látky (A)  [𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1], 

∆𝑣𝐻𝑚
0 (𝐴)   - je molová entalpie vypařování látky (A)  [𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1], 

𝑐𝑝𝑚
0 (𝐴(𝑠))   - je molová tepelná kapacita látky (A) v pevném stavu za 

stálého tlaku [𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1], 

𝑐𝑝𝑚
0 (𝐴(𝑙))   - je molová tepelná kapacita látky (A) v kapalném stavu 

za stálého tlaku [𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1], 

𝑐𝑝𝑚
0 (𝐴(𝑔))   - je molová tepelná kapacita látky (A) v pevném stavu za 

stálého tlaku [𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1]. 

1.4 Reakční teplo během oxidace 

Reakční entalpie je stechiometricky definovaná molová veličina, která termodynamicky 

charakterizuje chemickou reakci při stálém tlaku s jednotkovým rozsahem reakce.  

Reakční entalpii je možno vypočítat např. pomocí spalných tepel za jakýchkoli podmínek, 

pro všechny složky stejných. Pro výpočet za standardních podmínek je výhodné použít 

termodynamických tabulek.  

 

Pro výpočet reakční entalpie v závislosti na teplotě pak [18]: 

∆𝑟𝐻𝑇
0=∆𝑟𝐻298,15

0 + ∫ ∆𝑟
𝑇

298,15
𝐶𝑝𝑚

0 𝑑𝑇 = ∆𝑟𝐻298,15
0 + ∫ (∆𝑎 + ∆𝑏 ∙ 𝑇 + ∆𝑐 ∙

𝑇

298,15

𝑇2 + ∆𝑑 ∙ 𝑇−2)dT [𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1]. (40) 
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1.5 Homogenizace taveniny 

Rychlost proudění resp. intenzita míchání má významný vliv na rychlost probíhajících 

chemických reakcí. Pro ověření vlivu intenzity dmýchání argonu během chemického ohřevu 

byly použity tři rovnice vyjadřující energií míchání, které se nejvíce osvědčily autorům 

v pracích [12, 30, 31].  

𝜀 = 14,23 (
𝑉𝑇

𝑀
) 𝑙𝑜𝑔 (

1+𝐻

1,48𝑃0
), [W·t-1][12] (50) 

Kde V - průtok argonu [Nm3·min-1], 

T - teplota oceli [K], 

M - hmotnost oceli v pánvi [t], 

H - výška hladiny lázně [m], 

P0 - tlak na hladině lázně [atm]. 

𝜀 = 371,161 ∙
𝑄𝑇2

𝑀
[1 −

𝑇1

𝑇2
+ 𝑙𝑛 (1 +

ℎ

1,48
)] ,[W·t-1] [30] (52) 

kde Q - průtok argonu dmyšnou [m3·s-1], 

T1, T2  - teplota argonu a tekuté oceli [K], 

𝜀 = 0,0285
𝑄𝑇

𝑀
𝑙𝑜𝑔 (1 +

ℎ

148
) ,[W·t-1] [31] (53) 

kde Q - průtok argonu [Nl·min-1], 

h - výška hladiny oceli [cm]. 

Autoři práce [33] doporučují pro zvýšení rychlosti přenosu hmoty a efektivnější průběh 

chemického ohřevu polohu dmyšny v ose kyslíkové trysky viz schéma na obr. 12.  

 
 

Obr. 12: Poloha „zvonu“ vůči porézní 

dmyšně ve dně pánve [34] 

 

Obr. 13: Schématické znázornění 

působení proudu kyslíku na deformaci lázně 

a vznik kapiček kovu [35] 
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1.6 Vliv dynamického působení proudu kyslíku 

Je patrné, že hloubka průniku proudu do ocelové lázně je silně ovlivněna podmínkami 

dmýchání kyslíku. Stejně tak jako velikost reakční plochy, množství vznikajících kapiček oceli 

penetrovaných do strusky a množství emulgované strusky - viz obr. 13.  

Znalost vlivu proudu kyslíku během dmýchání na hladinu oceli je důležitý z několika 

hledisek: 

 tvaru a rozměru prohlubeniny vznikající na hladině oceli způsobené tlakem proudu 
kyslíku (ovlivňuje velikost reakční plochy), 

 vznik kapiček kovu, jejich trajektorie a setrvání ve strusce (ovlivňuje reakce probíhající 
mezi kapičkami kovu a struskou), 

 ovlivňování míchání oceli (ovlivňuje kinetiku procesu). 

1.6.1 Tvar a rozměr prohlubeniny  

Tvar prohlubeniny hraje významnou roli pro výpočet velikosti reakční plochy. 
Postupu výpočtu velikosti plochy resp. rozměrům a hloubce kavity vzniklé dynamickým 
působením proudu kyslíku se věnovala celá řada prací [37, 38, 39, 40]. Profil kavity 
zobrazuje obr. 14.  

 
Obr. 14: Schématické znázornění digitalizovaných dat z fyzikálního měření profilu 

povrchu během dmýchání kyslíku na hladinu [37] 

Důležitými parametry během dmýchání s ohledem na rychlost a průběh chemických 

reakcí je poloha trysky vůči hladině a množství dmýchaného plynu - viz obr. 15 a 16. 

V případě, že množství plynu proudícího tryskou je konstantní, s rostoucí vzdáleností trysky 

od hladiny kovu, dochází k snižování šířky kavity, stejně tak klesá deprese kavity, tzn. hloubka 

průniku plynu do kovu, jak je patrné z obr. 16. Za konstantní výšky trysky nad hladinou 

dochází s rostoucím průtokem plynu k růstu hloubky i šířky kavity.  

  

Obr. 15: Střední šířka kavity vs. průtok 
plynu pro výšku trysky 6, 12, 18 a 24 cm. [37] 

Obr. 16: Střední hloubka kavity vs. 
průtok - výška trysky 6, 12, 18 a 24 cm. [37] 
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1.7 Tepelné ztráty 

Důležitou veličinou ovlivňující celkovou teplotní bilanci během chemického ohřevu resp. 

v průběhu celého procesu jsou tepelné ztráty. Hlavním zdrojem tepelných ztrát je přestup 

tepla žáruvzdornou vyzdívkou pánve a sáláním, hlavně přes obnaženou hladinu lázně a 

strusku. Tepelné ztráty jsou rovněž způsobeny dmýcháním argonu dnem pánve. Ztráty tepla 

způsobené odvodem tepla mají významný vliv na teplotu oceli.  

Autoři v práci [52] vyjádřili tepelné ztráty v pánvi následovně - viz obr. 22.   

 

Obr. 22: Tepelné ztráty během zpracování oceli na pánvové peci [52] 

Energetické poměry soustavy tvořené licí pánví, zvonem zařízení CAS-OB a ocelí na 

základě vytvořeného numerického modelu prezentovali autoři [28] – viz obr. 25. 

  

Obr. 25: Energetické poměry oceli v pánvi 

během chemického ohřevu [28] 

Obr. 31: Vliv obsahu Al2O3 sulfidickou 
kapacitu Al2O3-CaO-8MgO-7SiO2 strusky 

[63] 
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2. Vliv produktu chemického ohřevu na rafinační 
schopnosti strusky 

Hlavním negativním dopadem chemického ohřevu jsou produkty oxidace, které jsou 
postupně transportovány do struskové fáze a ovlivňují její chemické složení. Jedná se hlavně 
o produkty chemických reakcí (4-8). 

Další často používaným vyjádřením bazicity pro mimopecní sekundární rafinaci je vztah 

B2 [61] - viz rovnice (70):  

𝐵2 =
%𝐶𝑎𝑂+%𝑀𝑔𝑂

%𝑆𝑖𝑂2+%Al2O3
 (70) 

Další autoři zkoumali parametry strusky ovlivňující proces odsiřování, přičemž došli 
k obdobnému závěru. Na obr. 31 je patrný negativní vliv rostoucího obsahu Al2O3 na 
sulfidickou kapacitu strusky na bázi Al2O3-CaO-8MgO-7SiO2 při různých teplotách [63]. 

Dalšími produkty vznikajícími jako vedlejší produkt chemického ohřevu jsou snadno 
redukovatelné oxidy (SRO). Jedná se především oxidy FeO, MnO a Cr2O3. 

Prvním negativním jevem působením SRO je snižování účinnosti odsiřování - viz obr. 33.  
Vyšší obsah FeO ve strusce totiž vede i k vyšším obsahům rozpuštěného kyslíku v kovu, který 
znesnadňuje proces odsíření. Druhý negativem obsahu SRO ve strusce je spojitost mezi 
obsahem nekovových vměsků v oceli, obsahem kyslíku v oceli a obsahem snadno 
redukovatelných oxidů ve strusce.  Jak dokazují mnohé práce [64, 65, 66, 67] oxidy hlavně 
typu FeO a MnO (dále Cr2O3 a V2O5) jsou zdrojem kyslíku, který se uvolňuje během jejich 
redukce. Jak je patrno na obr. 33 a obr. 35, čím vyšší je obsah SRO konkrétně oxidů FeO a 
MnO ve strusce, tím vyšší jsou konečné obsahy celkového kyslíku v oceli [32, 68]. 

 
 

Obr. 33: Závislost rychlosti odsíření 
v závislosti na obsahu FeO ve strusce [9] 

Obr. 35: Závislost obsahu  FeO+MnO 

ve strusce na obsahu kyslíku v oceli [32] 

2.1 Viskozita a schopnost strusky absorbovat vměsky 

Viskozita roztavených strusek závisí v podstatě na teplotě, velikosti a pohyblivosti 
anionů přítomných v roztavených struskách. Je patrné, že s rostoucím obsahem SiO2 roste 
viskozita strusek, jak je zobrazeno na obr. 46.  
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Obr. 46: Viskozita strusky v ternárním 

diagramu CaO-SiO2-Al2O3 při 1873 K [19] 

 

Obr. 47:  Vliv chemického složení strusky 
v ternárním diagramu CaO-SiO2-Al2O3 na 

rychlost rozpouštění hlinitanu ve strusce [73] 

Jak je patrné z obr. 47, je zde rychlost rozpouštění vměsku ve strusce charakterizována 

parametrem ΔC/η. Kde ΔC představuje stupeň saturace hlinitanu ve strusce, a η viskozitu 

oceli. Z ternárního diagramu je patrné, že v případě vysokého obsahu CaO (cca nad 62 %) má 

struska omezenou tekutost, její viskozita je vysoká a schopnost pohlcování vměsků je 

neměřitelná. S rostoucím obsahem Al2O3 37 ÷ 50 % dochází k růstu tekutosti strusky. Struska 

není zdaleka nasycena oxidem hlinitým a je zde proto schopnost rozpouštět Al2O3 vměsky 

maximální. Další růst obsahu Al2O3 ve strusce zvyšuje jeho saturaci a rozpustnost hlinitanů ve 

strusce klesá. 
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3. Cíle disertační práce 

Hlavním cílem disertační práce bylo vytvořit vícerovnicový predikční model (VPM) 

vedoucí k prakticky realizovatelnému algoritmu predikce teploty oceli po chemickém ohřevu 

během sekundární metalurgie na elektroocelárně v Třineckých železárnách, a.s. 

Pomocí obecných zákonů termochemie bylo třeba vytvořit tepelnou bilanci procesu. 

Následně připravit postup provozních experimentů. S využitím statistických metod na 

základě získaných experimentálních pak vytvořit materiálovou bilanci procesu a tepelnou 

bilanci chemického ohřevu.  

Jednotlivé fáze samotné realizace experimentální části byly na základě předložených 

teoretických informací následující: 

 Vytvoření základních termodynamických rovnic popisující energetické změny systému 
(ocel v pánvi). 

 Vytvoření základní experimentální metodiky pro získání významných provozních dat. 
 Realizace série experimentů, za účelem sběru dat pro následnou statistickou analýzu 

a tvorbu materiálové a tepelné bilance procesu.  
 Zpracování, statistická analýza získaných dat a diskuze získaných informací.  
 Sestavení vícerovnicového predikčního modelu teploty po chemickém ohřevu. 
 Verifikace stacionárního modelu. 

Výsledky řešení disertační práce mohou sloužit jako návod jak postupovat při návrhu 

stacionárního modelu určitého metalurgického procesu. 

Predikční model po zapracování do řídicího systému ocelárny umožňuje přesnější řízení 

procesu chemického ohřevu. Snižuje energetickou náročnost provozu a spotřebu surovin. 

Rovněž umožnuje simulování změny konečného stavu procesu na základě změny okrajových 

podmínek, což umožňuje nalezení optimálního průběhu procesu s cílem maximalizace kvality 

výrobků. 
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4. Experimentální část 

4.1 Popis a problematika zkoumaného objektu 

Zkoumaným objektem je pánev určená pro sekundární metalurgii. Pánev se skládá 

z ocelového pláště a různých vrstev izolačních materiálů. Ve dně pánve je zabudována půdní 

dmyšna umožňující homogenizaci lázně prodmýcháváním plynným argonem. Do pánve je 

nalita ocel z primárního tavícího agregátu (elektrická oblouková pec). Pánev je uložena do 

nádoby vakuovacího kesonu umístěného na pojízdném vozíku. Zařízení vakuovacího kesonu 

je vybaveno vodou chlazenou tryskou pro dmýchání plynného kyslíku.  

Jelikož elektroocelárna nemá k dispozici pánvovou pec, je potřeba ocel za účelem 
zpracování pomocí sekundární metalurgie záměrně přehřívat. Z pohledu provozních 
podmínek a dle analýzy literárních pramenů je chemický ohřev na elektroocelárně TŽ, a.s. 
výjimečný z pohledu dosahovaných teplot – viz obr. 48. 

V současné době je volba jednotlivých reaktantů řešena odhadem dle zkušenosti tavičů. 

 

 

Obr. 48: Rozptyl teplot po chemickém ohřevu oceli u jednotlivých taveb stejné značky oceli  

4.2 Výstavba vícerovnicového predikčního modelu 

Velmi důležitou součástí tvorby vícerovnicového predikčního modelu (VPM) je 

materiálová a tepelná bilance procesu. 

Pro popis tepelné bilance chemického ohřevu je možno vycházet z tepelné bilance oceli 

v pánvi. Například autoři práce [48] vyjádřili tepelnou bilanci oceli v pánvi pomocí následující 

rovnice, která je upravena pro potřeby chemického ohřevu oceli:    

𝐻𝑜𝑐,𝑜 + 𝑄𝑒𝑥𝑜 = 𝐻𝑜𝑐,1 + 𝑄𝑠𝑡𝑟 + 𝑄𝑧𝑑 + 𝑄𝑧𝑎𝑘 + 𝑄𝑒𝑛𝑑𝑜 + 𝑄𝑝𝑟𝑖𝑠   [J], (73) 

kde:     Hoc,o; Hoc,1 – entalpie (tepelný obsah) oceli na počátku a konci zvoleného 

časového úseku [J],  

Qexo; Qendo  – tepla exotermních a endotermních reakcí [J], 
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Qstr  – ztráty tepla struskou [J], 

Qzd  – ztráty tepla vyzdívkou [J], 

Qzak  – ztráty tepla zářením a konvekcí z hladiny oceli, která není pokryta 

struskou [J], 

Qpris  – tepla spotřebované při přisazování přísad [J]. 

 

Dle práce [46] je vhodné do jmenovatele v rovnici (76) kromě oceli započítat rovněž 

strusku, která se vyskytuje na hladině oceli před ohřevem. Objem strusky během chemického 

ohřevu postupně narůstá a dochází ke změně chemického složení strusky. Přidáním 

parametrů charakterizujících entalpii strusky do rovnice (76) získáme rovnici (77): 

∆𝑇𝑜𝑐 =
∆𝐻𝑜𝑐

𝑐𝑝 𝑜𝑐∙𝑚𝑜𝑐+𝑐𝑝 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎∙𝑚𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎
          [°C], (77) 

kde ΔT   - představuje teplotní změnu, tzn. nárůst teploty během ohřevu 
za daných podmínek s uvažováním ohřevu strusky od oceli [°C], 

 cp oc, cp struska - měrná tepelná kapacita oceli a strusky [J·°C-1·kg-1], 

 moc, mstruska - hmotnost oceli a strusky [kg].  

 

Vyjádřením proměnné ΔHoc ze vztahu (73) dostáváme rovnici (78), ve které jsou 
zahrnuty tepla exotermických a endotermických reakcí včetně ztrát a tepel nutných pro 
ohřevu přísad přidávaných do pánve:  

∆𝐻𝑜𝑐 = 𝑄𝑒𝑥𝑜 − 𝑄𝑠𝑡𝑟 −  𝑄𝑧𝑑 − 𝑄𝑧𝑎𝑘 − 𝑄𝑒𝑛𝑑𝑜 − 𝑄𝑝𝑟𝑖𝑠  [J]. (78) 

Dosazením rovnice (78) do vztahu vyjadřující změnu teploty oceli získáváme rovnici (79):  

∆𝑇 =
𝑄𝑒𝑥𝑜−𝑄𝑧𝑑−𝑄𝑠𝑡𝑟−𝑄𝑧𝑎𝑘−𝑄𝑒𝑛𝑑𝑜−𝑄𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑐𝑝 𝑜𝑐∙𝑚𝑜𝑐+𝑐𝑝 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎∙𝑚𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎
  [°C]. (79) 

∆𝑄𝑒𝑥𝑜 = 𝐻𝑟,𝐴𝑙 ∙ 𝑚𝑜𝑥𝐴𝑙 + 𝐻𝑟,𝑆𝑖 ∙ 𝑚𝑜𝑥𝑆𝑖 + 𝐻𝑟,𝑀𝑛 ∙ 𝑚𝑜𝑥𝑀𝑛 + 𝐻𝑟,𝐶𝑟 ∙ 𝑚𝑜𝑥𝐶𝑟 + 𝐻𝑟.𝐹𝑒∙𝑚𝑜𝑥𝐹𝑒 [J],

 (81) 

kde Hr,i - reakční entalpie oxidace daného prvků za daných podmínek [J·kg-1], 

 mox,i - hmotnost oxidovaného prvků během chem. ohřevu [kg]. 

Významnou roli ve výpočtu hrají tepelné ztráty během chemického ohřevu, které 

zahrnují tepelné ztráty struskou (𝑄𝑠𝑡𝑟), vyzdívkou (𝑄𝑧𝑑) a ztráty tepla zářením a konvekcí 

z hladiny oceli, která není pokryta struskou (𝑄𝑧𝑎𝑘). Protože číselné vyjádření jednotlivých 

ztrát je v praktických podmínkách složité, jsou souhrnně definovány jako celkové tepelné 

ztráty Qztraty dle rovnice (82) : 

𝑄𝑠𝑡𝑟  + 𝑄𝑧𝑑 + 𝑄𝑧𝑎𝑘 = 𝑄𝑧𝑡𝑟𝑎𝑡𝑦  [J] (82) 
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Sumu tepel odebraných systému během ohřevu látek, které jsou přidávány do oceli, lze 

vyjádřit následovně:   

∆𝑄𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑄𝐴𝑙𝑔𝑟𝑎𝑛 + 𝑄𝐹𝑒𝑀𝑜+𝑄𝑠𝑙𝑖𝑡𝑒𝑘 + 𝑄𝐶𝑎𝑂 + 𝑄𝐶𝑎𝐹2
+ 𝑄𝐶 + 𝑄𝐴𝑟 [J]. (83) 

Finální rovnice pro vyjádření změny teploty systému, který tvoří tekutá ocel v pánvi 

během chemického ohřevu, představuje rovnice (84):  

∆𝑇 =

(𝑄𝑂𝑥.𝑆𝑖+𝑄𝑂𝑥.𝑀𝑛+𝑄𝑂𝑥.𝐶𝑟+𝑄𝑂𝑥.𝐹𝑒+𝑄
𝑂𝑥.𝐴𝑙

)−(𝑄𝐴𝑙𝑔𝑟𝑎𝑛+𝑄𝐹𝑒𝑀𝑜+𝑄𝑠𝑙𝑖𝑡𝑒𝑘+𝑄𝐶𝑎𝑂+𝑄𝐶𝑎𝐹2
+𝑄𝐶+𝑄

𝐴𝑟
)−(𝑄𝑠𝑡𝑟  +𝑄

𝑧𝑑
+𝑄𝑧𝑎𝑘)

𝑐𝑝 𝑜𝑐∙𝑚𝑜𝑐+𝑐𝑝 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎∙𝑚𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎
   

  [°C].  (84) 

A. Dílčí modely tepelné bilance 

Vyjádření konečné rovnice predikce teploty po ohřevu vycházející z rovnice (84), 

předchází řada dílčích rovnic, které je možno nazvat dílčí modely (DM). 

𝐷𝑀9 =
(𝑄_𝐷𝑀2+𝑄_𝐷𝑀3+𝑄_𝐷𝑀4+𝑄_𝐷𝑀5+𝑄_𝐷𝑀6)−𝑄_𝐷𝑀1−𝑄_𝐷𝑀8

𝑐𝑝 𝑜𝑐∙𝑚𝑜𝑐+𝑐𝑝 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎∙𝑚𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎
 [°C]. (85) 

Popis jednotlivých dílčích modelů složených s dílčích rovnic je zobrazen v tab. 3.  

 

Tab. 3: Popis jednotlivých dílčích modelů 

DM Označení Popis 

1 Q_DM1 Množství tepla spotřebovaného na ohřev a ochlazení přísad [J] 

2 Q_DM2 Množství tepla uvolněného oxidací křemíku Q_oxSi [J] 

3 Q_DM3 Množství tepla uvolněného oxidací manganu Q_oxMn [J] 

4 Q_DM4 Množství tepla uvolněného oxidací chrómu Q_oxCr [J] 

5 Q_DM5 Množství tepla uvolněného oxidací železa Q_oxFe [J] 

6 Q_DM6 Množství tepla uvolněného oxidací hliníku Q_oxAl [J] 

7 Q_DM7 Suma tepel exotermických reakcí Q_exo [J] 

8 Q_DM8 Vyjádření tepla tepelných ztrát a korekce teoretických výpočtů [J] 

9 DM9 Konečná predikce změny teploty během ohřevu [°C] 

4.2.1   Výpočet tepla pro ohřátí a rozpuštění přísad – DM1 

Termodynamické výpočty pro konkrétní látky byly spočteny s využitím termodynamické 
databáze v prostředí MS Excel, která nese název FREED [75]. Jedná se o „excelovskou“ 
aplikaci určenou pro výpočty tepelných a materiálových bilancí základních chemických 
reakcí. Zdrojová termodynamická data, která jsou zakomponovány v databázi FREED, 
pocházejí z dat USBM a JANAF [76].   
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Aplikace byla použita pro výpočet celkového tepla nutného pro ohřev určité látky. Ve 

výpočtech se objevuje termodynamická funkce nazvaná celkové teplo HT0-H25 s jednotkou 

(J·mol-1). Jedná se o sumu tepla nutného pro ohřev určitého množství látky na danou 

teplotu. Postup výpočtů tepla nutného k ohřevu dané látky na teplotu oceli HT0-H25 za 

určitých termodynamických podmínek je ve shodě s teorií popsanou v teoretické části 

kapitoly 1.4.3.  

4.2.1.1 Zhodnocení tepelného efektu přísad 

Jednotlivá vypočtená tepla nutná k ohřevu a rozpuštění jednotlivých látek jsou 
zobrazena na obr. 64. Vyhodnocením výpočtů spotřeby tepla na jeden kilogram přidané 
látky lze říci, že nejvyšší teplotní nároky vykazuje uhlík a struskotvorné přísady.  Nicméně 
v případě celkového množství odebraného tepla, je na prvním místě ocelový slitek. Důvodem 
je nejvyšší přidávaná hmotnost ocelového slitku, kdy se do oceli přidává 
zpravidla  150 až 400 (kg).  Další přísady, které spotřebují nejvíce tepla, jsou: vápno (50 až 
100 kg), feromolybden (10 až 100 kg), kazivec (10-50 kg), uhlíkový profil (2-10 kg), argon 
(1 až 2 kg). Teplo spotřebované na ohřev hliníku je kompenzováno exotermickým teplem 
během rozpouštění hliníku v oceli.  

Dále jsou srovnány vypočtené hodnoty odebraného tepla jednotlivými přísadami 
s literárními údaji.   

 

Obr. 64: Srovnání ochlazovacího efektu jednotlivých přísad dle výpočtu v disertační práci 

a ostatních literárních pramenů  

Celkové odebrané teplo (DM1) vložením přísad do oceli je vypočteno dle rovnice (83), 

tzn. jako suma dílčích tepel nutných k ohřevu látek přidávaných před zahájením chemického 

ohřevu. Ve výpočtu jsou použity jednotlivé rovnice (89 až 100) detailně řešených 

v jednotlivých kapitolách 4.4.3.1 až 4.4.3.7 výše. 
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4.2.2 Výpočet exotermického tepla reakcí – DM7 

Jak již bylo naznačeno výše, celkové teplo exotermických reakcí (Q_DM7) je získáno 
součtem tepel klíčových chemických reakcí. V případě chemického ohřevu zde patří oxidace 
prvků s vysokou schopnosti reagovat s kyslíkem (vysokou afinitou ke kyslíku). Zde patří 
oxidace křemíku (DM2), manganu (DM3), chrómu (DM4), železa (DM5) a hliníku (DM6). 

Jak vyplývá z rozboru teoretické části (kap. 1.5) pro výpočet množství uvolněného tepla 
během exotermických reakcí, je nezbytná znalost reakčních entalpií jednotlivých reakcí v 
teplotním intervalu 1500 ÷ 1750 (°C) viz tab. 9.   

Tab. 9: Reakční entalpie při oxidaci jednoho kilogramu daného elementu se stechiometrickým 
množstvím plynného kyslíku  

Hmotnost 

reaktantu 

m_ox,i                  

[kg] 

Název 

reaktantu i 

Stechiometrický 

koeficient 

reagujícího 

kyslíku na 

kilogram 

reaktantu kO2,i [-]  

Stechiometrický 

koeficient 

vzniklého 

produktu na 

kilogram 

reaktantu kXO [-] 

Produkt – 

oxid        

XO 

Reakční 

entalpie reakce 

Hr,i [J·kg-1] 

1 Cr 0,46 1,46 Cr2O3 -10892000 

1 Al 0,89 1,89 Al2O3 -31166000 

1 Si 1,14 2,14 SiO2 -33709000 

1 Mn 0,29 1,29 MnO -7362000 

1 Fe 0,29 1,29 FeO  -2935000 

4.2.2.1   Oxidace jednotlivých prvků 

Na základě teoretického rozboru byly vybrány klíčové parametry ovlivňující průběh 

chemického ohřevu a zároveň jsou měřitelné v provozních podmínkách. Znázornění doby 

odběru vzorků a název měřených parametrů je zobrazeno na obr. 68.  

Před zahájením ohřevu byl z pánve odebrán vzorek tekuté oceli pro stanovení 

počátečního obsahu hliníku, křemíku a ostatních prvků obsažených v oceli. Dále byla před 

zahájením ohřevu rovněž změřena teplota T0 (index 0 představuje fázi před ohřevem). 

Po ohřevu následoval odběr druhého vzorku oceli pro stanovení chemické analýzy, 

stanovení teploty oceli po ohřevu T1, odběr vzorků strusky a stanovení aktivity kyslíku v oceli 

(index 1 představuje fázi po ohřevu). Následovalo vakuování oceli a dohotovení. 
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Obr. 68: Znázornění měřených veličin a odběrů vzorků v průběhu zpracování tavby 

4.2.2.2 Analýza naměřených dat 

Na základě naměřených hodnot byla provedena statistická analýza vybraných veličin 

(proměnných) v průběhu chemického ohřevu. Pro statistickou analýzu byl použit statistický 

software Statgrafics Centurion XVI, kterého 30denní zkušební verze byla stažena ze stránek 

výrobce. Jednotlivé statistické testy byly realizovány na standardně používané hladině 

významnosti α = 0,05. 

Hlavním cílem statistické analýzy bylo nalezení klíčových funkčních rovnic popisujících 

dílčí materiálové bilance během chemického ohřevu oceli. Jedná se hlavně o nalezení vlivu 

okrajových podmínek a průběhu ohřevu na oxidaci jednotlivých prvků, které mají významný 

vliv na tepelnou bilanci ohřevu (kapitola 4.4).  

4.2.2.3  Oxidace jednotlivých prvků – materiálová bilance 

Pomocí vícenásobné regresní analýzy byly ve statistickém souboru dat hledány závislosti 

ovlivňující oxidaci jednotlivých prvků během ohřevu.   

Rovnice pro stanovení množství oxidovaného křemíku po ohřevu má tvar: 

m_oxSi=-4,20549+0,0134884*t_O2-37,1948*X_Al1+68,2992*X_Si0+e [kg]. (101) 

Grafická podoba predikční funkce je zobrazena na obr. 71. Koeficient determinace pro 

tuto regresní funkci nabývá hodnoty R2 = 93,7 [%] a hodnota p = 0,0000. 
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Obr. 71: Graf predikce procentuálního obsahu křemíku na základě rovnice (101),  R2= 

93,7 [%] 

 

Nalezená regresní rovnice pro výpočet konečného obsahu manganu v oceli po oxidaci 

nabývá tvaru (grafická podoba predikční funkce je zobrazena na obr. 73.): 

m_oxMn = 82,1 + 0,00111*moc + 32,101*X_Mn0 + 0,00256*t_O2 - 0,0618*T0+e [kg].

 (103) 

 

Obr. 73: Graf predikce množství oxidovaného manganu dle rovnice (103), R2 = 99,8 

[%] 

Během statistického šetření nebyly nalezeny žádné statistické významné proměnné, 

které by ovlivňovaly množství oxidovaného chrómu. Proto byla zavedena další proměnná 

vyjadřující propal chrómu (Propal_Cr - %). Propal chrómu je vyjádřen v procentech a 

představuje rozdíl hmotnostních procent obsahu chrómu v oceli před oxidací a po oxidace, 

dělený počátečním hmotnostním procentem obsahu chrómu v oceli (106): 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑙_𝐶𝑟 =
𝑋_𝐶𝑟0−𝑋_𝐶𝑟1

𝑋_𝐶𝑟0
∙ 100  [%]. (106) 

Finální regresní funkce vyjadřující predikci propalu chromu pomocí matematické rovnice 

získané na základě statistické analýzy nabývá tvaru (107): 
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Propal_Cr = 111,5 - 0,0621*T1 + 0,00756*t_O2 - 22,214*X_Si1+e.  [%] (107) 

Grafické znázornění predikce propalu chromu na základě vícenásobné regresní funkce 

(108) je zobrazeno na obr. 79.  

 

Obr. 79: Vypočtený propal chrómu vs. skutečný propal, R2 = 52,7 [%] 

 

Významnou závislostí je rovněž vzájemný vztah mezi hmotnosti oxidu chromitého 

(m_Cr2O3_1 - kg) ve strusce po ohřevu a obsahu železa ve strusce (m_Festr - kg), který 

vyjadřuje množství oxidované železa a je ve strusce vázaný ve formě oxidu železa - viz 

obr. 80. 

 

Obr. 80: Závislost hmotnosti Fe ve strusce na hmotnosti Cr2O3 , R
2 = 93,1 [%], p = 0,0000 

 

Během statistické analýzy byla jako významná proměnná ovlivňující množství 

oxidovaného hliníku nalezena pouze doba dmychání kyslíku – viz obr. 81. Koeficient 

determinace pro danou závislost nabývá hodnoty R2 = 58,5 [%] a p – hodnota je 

rovna 0,0000. Rovnice dané závislosti má tvar: 

m_oxAl = 12,1478 + 0,084925*t_O2+e [kg]. (113) 
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Z regresní závislosti je patrné, že čím déle probíhá dmychání kyslíku do lázně, tím více 

hliníku je oxidováno. Je potřeba zdůraznit, že režim ohřevu je veden tak, aby obsah hliníku 

během oxidace neklesl pod 0,070 (hm. %). Za této podmínky lze říci, že je hliník během 

ohřevu oxidován rovnoměrně. 

 

Obr. 81: Závislost množství oxidovaného hliníku na době oxidace 

Celkové oxidované množství oxidovaného hliníku (m_oxAl - kg) se pak rovná: 

m_oxAl = (m_Al0 + m_Alpris) – m_Al1poz [kg], (114) 

kde  m_Alpris - hmotnost hliníku přidaného do pánve [kg], 

 m_Al0 - hmotnost hliníku v oceli před ohřevem [kg], 

 m_Al1,poz - požadovaná hmotnost hliníku v oceli po ohřevu [kg]. 

4.2.2.4 Výpočet množství kyslíku v reakcích   

Významným parametrem v materiálové bilanci je výpočet množství kyslíku, který je 

nutný pro průběh jednotlivých chemických reakcí.  

Po dosazení stechiometrických koeficientů z tab. 9 do rovnice (117) pak je možno 

vypočítat celkové teoretická hmotnost kyslíku:     

𝑚_𝑂2𝑏𝑖𝑙 = 𝑚_𝑜𝑥𝑆𝑖 ∙ 1,14 + 𝑚_𝑜𝑥𝑀𝑛 ∙ 0,29 + 𝑚_𝑜𝑥𝐶𝑟 ∙ 0,46 + 𝑚_𝑜𝑥𝐹𝑒 ∙ 0,29 + 𝑚_𝑜𝑥𝐴𝑙 ∙ 0,89 [kg]

  (118) 

kde  m_ox,i - hmotnost oxidované prvku i [kg], 

 kO2,i  - stechiometrické koeficient vyjadřující hmotnost kyslíku, která je nutná 
k oxidaci jednoho kilogramu daného prvků i za vzniku konkrétního oxidu 
viz tab. 9 [kg]. 

V praktických podmínkách jsou spotřeby kyslíku v průběhu ohřevu často vyšší než 
teoretické hodnoty. Důvodem je například, že v praktických podmínkách není veškerý kyslík 

Doba oxidace [s]

M
n

o
žs

tv
í o

xi
d

o
va

n
é 

A
l [

kg
]

260 360 460 560 660 760

31

41

51

61

71

81

91



22 

   
 

 
HUCZALA, T.: Řízení chemického ohřevu během sekundárního zpracování oceli. Disertační práce. VŠB-Technická 
univerzita Ostrava, FMMI, 2015 

dopraven do reakční zóny, kde se účastní reakcí. Proto byla zavedena veličina efektivní 
využití kyslíku 𝜂𝑂2

. 

Znalost této hodnoty je nezbytná pro výpočet konečného množství kyslíku, které je 

potřeba dmýchat do lázně. Efektivním využitím kyslíku je myšlen poměr kyslíku spočteného 

podle materiálové bilance 𝑉_𝑂2𝑏𝑖𝑙 (𝑚3) a skutečně nadmýchaného kyslíku dle 

experimentálních taveb 𝑉_𝑂2𝑐𝑒𝑙𝑘(𝑚3) dle rovnice (120). 

𝜂𝑂2
=  

𝑉_𝑂2𝑏𝑖𝑙

𝑉_𝑂2𝑐𝑒𝑙𝑘
 [-]. (120) 

V odborné literatuře [28] je zmiňována dosahovaná hodnota efektivního využití kyslíku 

během chemického ohřevu 𝜂𝑂2
= 0,81 ÷ 0,86. U všech experimentálních taveb byla 

vyhodnocena hodnota efektivního využití kyslíku. Na obr. 82 jsou znázorněny hodnoty 

efektivního využití kyslíku u experimentálních taveb formou krabicového grafu. Pro následné 

výpočty predikce teplot a praktické testování modelu byla použita při následujících 

výpočtech hodnota využití kyslíku 0,88. 

 

Obr. 82:  Znázornění efektivního využití kyslíku formou krabicového grafu  

 

4.2.3 Optimalizace modelu - výpočet DM8 

V rovnici (84) jsou tepelné ztráty neznámou hodnotou. Cílem optimalizace je nalezení 

vzájemného vztahu mezi jednotlivými veličinami a teplotními ztrátami (resp. ostatních 

odchylek teoretických výpočtů od praktických podmínek) a to s maximální přesností 

predikce.  

Cílem korekce je nalezení parametrů ovlivňujících odchylku teoretických výpočtů od 
provozních taveb. Na základě získaných dat z provozních experimentů byly dosazeny 
jednotlivé reálné okrajové veličiny do rovnice (124). Rozdíly teplot před ohřevem (T0) a po 
ohřevu (T1) jsou známy z experimentálních taveb. Po dosazení hmotnosti a tepelné kapacity 
oceli a strusky lze vypočítat ∆𝐻𝑂𝑐.𝑒𝑥𝑝. Tato hodnota představuje celkové množství tepla, 

které bylo v praktických podmínkách využito čistě na ohřev oceli.   

∆𝐻𝑂𝑐.𝑒𝑥𝑝 = ∆𝑇𝑒𝑥𝑝 ∙ (𝑐𝑝,𝑜𝑐 ∙ 𝑚𝑜𝑐 + 𝑐𝑝,𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎 ∙ 𝑚𝑠𝑡𝑟) [MJ], (124) 

Využití kyslíku

0,6 0,7 0,8 0,9 1
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kde  ∆𝑇𝑒𝑥𝑝.  - rozdíl teplot mezi počáteční teplotou T0 před zahájením chemického 

ohřevu a teplotou na konci ohřevu T1 u jednotlivých experimentálních taveb [°C], 

  ∆𝐻𝑂𝑐.𝑒𝑥𝑝. - celková změna entalpie (tepelného obsahu) oceli během chemického 

ohřevu vypočtena dle rovnice (124) po dosazení experimentálně 
zjištěných dat [MJ]. 

Pro stejné tavby byla vypočtena hodnota celkové změny entalpie (tepelného obsahu) 

oceli dosazením jednotlivých parametrů do vytvořeného vicerovnicového predikčního 

modelu ∆𝐻𝑂𝑐.𝑡𝑒𝑜𝑟: 

 ∆𝐻𝑂𝑐.𝑡𝑒𝑜𝑟 = (𝐷𝑀2 + 𝐷𝑀3 + 𝐷𝑀4 + 𝐷𝑀5 + 𝐷𝑀6) − 𝐷𝑀1 [MJ]. (125) 

Následně byl zaveden parametr Q_DM8, který vyjadřuje velikost celkových tepelných 

ztrát a odchylek teoretických výpočtů od praktických podmínek. Hodnotu Q_DM8 lze vyjádřit 

jako rozdíl změny entalpie oceli mezi teoretickým výpočtem a experimentální tavbou (126). 

Jelikož teoretické výpočty zanedbávají tepelné ztráty je hodnota ∆𝐻𝑂𝑐.𝑡𝑒𝑜𝑟 vždy vyšší než 

∆𝐻𝑂𝑐.𝑒𝑥𝑝.  

𝑄_𝐷𝑀8 =  ∆𝐻𝑂𝑐.𝑡𝑒𝑜𝑟 − ∆𝐻𝑂𝑐.𝑒𝑥𝑝. [𝑀𝐽]. (126) 

Pro jednotlivé tavby byla vypočtena hodnota Q_DM8, a následně provedena statistická 

analýza vlivu jednotlivých proměnných vstupujících do procesu chemického ohřevu na tento 

parametr. Následně byla provedena vícenásobná regresní analýza za účelem zjištění, které 

parametry mají nejdominantnější vliv na hodnotu Q_DM8 (celkové tepelné ztráty) během 

chemického ohřevu.  

Na základě statistické analýzy, konkrétně párové regrese vlivu jednotlivých proměnných 

na Q_DM8, lze vyvodit následující závěry: mezi statisticky nejvýznamnější proměnné patří 

suma tepla exotermických reakcí. Z dílčích exotermických reakcí pak teplo vzniklé oxidací 

hliníku, která tvoří dominantní zdroj tepla. Dalšími vlivnými proměnnými jsou počáteční 

teplota T0, celková doba ohřevu, tepla oxidace chrómu, železa, křemíku a rovněž se 

projevuje vliv hodnoty celkového tepla přísad Q_DM1, jakož i tepel jednotlivých přísad.  

U jednotlivých proměnných byl hledán jejich vzájemný vliv na celkovou sumu ztrát, 

respektive parametru popisující odchylku od reálného systému. Konečny tvar regresní 

rovnice je: 

Grafické znázornění kvality predikce nalezeného regresního modelu s ohledem na 

skutečné hodnoty daného parametru získaného experimentálně, je zobrazena na obr. 84. 
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Obr. 84: Predikční graf vypočteného rozdílu celkových entalpii a skutečného rozdílu 

celkových entalpií, R2 = 88,5 [%], p = 0,0000 

 

Hodnota proměnné Q_DM8 nepředstavuje pouze tepelné ztráty během chemického 

ohřevu. Na velikosti hodnoty dané proměnné se budou rovněž podílet rozdíly skutečných 

reakčních entalpií, tepla nutných pro ohřev látek a entalpií slučovacích, které se odchylují od 

vypočtených teoretických hodnot. 

 Z výsledků statistické analýzy je možno usuzovat, že výtěžek tepla získaného z 

exotermických reakcí podílejících se na ohřevu oceli, je silně ovlivněno sáláním tepla mimo 

objem kovu (do prostoru nad hladinou kovu). 

Jak vyplývá ze statistického šetření v předchozí kapitole, nejvlivnější proměnnou je suma 

tepel exotermických reakcí Q_DM7. Nicméně pro konečnou predikci Q_DM8 byly v konečné 

regresní rovnici použité dílčí tepla exotermických reakcí (Q_DM2, Q_DM3, Q_DM4 a 

Q_DM6). Vliv daných proměnných lze vysvětlit tak, že čím více tepla vznikne během 

exotermických reakcí, tím více se ho odrazí do prostoru nad hladinou oceli. Vždy pouze určitý 

podíl tepla je využit na ohřev oceli.  

4.2.4 Konečný model predikce teploty – výpočet DM9 

Po zakomponování statisticky získané hodnoty představující teplené ztráty (Q_DM8) do 

rovnice (84) byly pro podmínky experimentálních taveb vypočteny hodnoty delta T. 

Srovnání vypočtených hodnot dle získaných rovnic a skutečných hodnot získaných na 

základě experimentálních pokusů je na obr. 86. Koeficient determinace se pro danou regresi 

R2= 63,8 (%), p hodnota je rovna p = 0,0000. Rovnice funkce zobrazené na obr. 86 má tvar: 

T1_pred = 427,592 + 0,745473*T1 + e [°C]. (128) 
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Obr. 86: Vypočtená vs. skutečná teplota po ohřevu R2= 63,8 %, p = 0,0000 

4.3 Ověření v praktických podmínkách 

Testování modelu ohřevu probíhalo během výroby střednělegované nástrojové oceli 
ČSN 19569. Postup měření probíhal dle možnosti a vybavení ocelárny. Časové úseky odběrů 
vzorku byly shodné dle prvotních experimentálních prací dle schématu obr. 67.  

 
Obr. 88: Srovnání vypočtených teplot a teplot skutečných u verifikačních teplot 

4.3.1     Vyhodnocení funkčnosti modelu 

Na základě prvotních provozních experimentů bylo přistoupeno k zpětné aplikaci 
výpočtu u již vyrobených taveb, které sloužilo k dalšímu ověření přesnosti a ověření 
okrajových podmínek ohřevů jednotlivých taveb. Bylo provedeno zpětné vyhodnocení dat 
z řídicího systému na celkem 79 tavbách různých značek ocelí. U všech testovaných taveb 
byla použita konstantní hodnota využití kyslíku 0,88.  

Cílem hodnocení dat bylo vyhodnocení absolutní přesnosti navrženého modelu, tzn. 
rozdíl predikované teploty a skutečné teploty po ohřevu. Jelikož u některých taveb byla 
chyba predikce kladná a u některých taveb záporná byla hledána proměnná ovlivňující chybu 
predikce.  
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Na základě teoretický rozborů, byly prověřovány dva významné faktory ovlivňující 
tepelnou a materiálovou bilanci během chemického ohřevu oceli diskutované v teoretické 
části.  

4.3.1.1 Průběh homogenizace během dmychání 

Dalším prvkem je intenzita, resp. energie míchání dodána průtokem argonu. Na základě 
rovnic (54), (56), (57) v kapitole 1.7 teoretické části, byly průtoky argonu přepočteny na 
energii míchání ɛ (W·t-1). Průtok argonu během chemického ohřevu je považován za 
konstantní, avšak hodnota průtoku je rozdílná u jednotlivých taveb. Průtok argonu během 
ohřevu se pohybuje v rozsahu 20 ÷ 100 (l·min-1). 

 

Tab. 17: Vliv energie míchání taveniny argonem na klíčové proměnné 

 ɛ (W·t-1) dle [54] ɛ (W·t-1) dle [56] ɛ (W·t-1) dle [57] 

Regresor R2 [%] p R2 [%] p R2 [%] p 

m_oxal 1,52 0,4553 1,60 0,4434 1,52 0,4553 

T2 5,39 0,1551 5,79 0,1401 5,39 0,1550 

m_oxSi 1,85 0,3561 2,05 0,3843 2,08 0,3809 

m_oxMn 2,84 0,3052 2,84 0,3056 2,91 0,2989 

Propal_Cr 1,55 0,3987 2,27 0,3601 2,37 0,3492 

eta_O2 0,57 0,6471 0,57 0,6473 0,57 0,6486 

Q_DM8 real 0,08 0,8503 0,40 0,7026 0,40 0,7027 

Absolutní chyba 4,17 0,1638 7,48 0,0921 7,52 0,0913 

4.3.1.2 Podmínky dmýchání kyslíku na hladinu lázně  

V případě chemického ohřevu na elektroocelárně TŽ, a.s. jsou průtoky kyslíku, 
charakteristiky trysky i poloha trysky konstantní pro všechny tavby. Nicméně se významným 
způsobem se mění hmotnost oceli v pánvi. Na základě párové lineární regrese byl ověřován 
vliv hmotnosti oceli v pánvi na absolutní odchylku predikované teploty vůči skutečné teplotě. 

Z obr. 89 je patrné, že hmotnost oceli v pánvi je významným faktorem ovlivňujícím 
přesnost modelu. Rovnice lineární regrese pro zvolenou funkci nabývá tvaru: 

Tpred – T1 = -122,326 + 0,0119404*m_oc +e [°C].  (129) 

Koefiecient determinace pro tuto funkci R2 = 69,1 % a hodnota p = 0,0000. 
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Obr. 89: Absolutní odchylka predikované teploty vs. hmotnosti oceli v pánvi, R2 = 

69,1 % 

 

Vysvětlení tohoto jevu je poloha kyslíkové trysky vůči hladině oceli v pánvi. Kyslíková 

tryska je pro jednotlivé hmotnosti taveb ve stejné poloze vůči pánvi. Nicméně dochází ke 

změně vzdálenosti trysky od hladiny lázně vlivem různé hmotnosti kovu v pánvi. Jak je patrné 

na obr. 89 mění se hmotnost oceli v pánvi v rozsahu 8300 ÷ 12000 kg. Poloha hladiny kovu 

vůči trysce se mění rovněž vlivem opotřebení vyzdívky pánve.  

Dochází ke změně podmínek dynamického působení proudu kyslíku na hladinu kovu. 

Následkem je změna rekční plochy během oxidace a změny podmínek emulgace kovu a 

strusky jak bylo diskutováno v kapitole 1.8.  

V případě elektroocelárny v Třineckých železárnách, a.s. je rychlým řešením problému 

aplikace korekčního členu - rovnice (129). Ten zahrnuje vliv odchylky na konečnou 

predikovanou teplotu. Nicméně toto řešení nezahrnuje opotřebení vyzdívky. 

Nejefektivnějším řešením je zajištění prvku pro měření výšky trysky nad hladinou kovu.  

Zavedením tohoto opatření bude pozice trysky nad hladinou lázně vždy konstantní a zajištuje 

podobný průběh reakcí v reakčním rozhraní. 
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5. Závěr 

1. Na základě provedeného literárního rozboru a obecné metodiky modelování chemických 
reakcí, byl sestaven stacionární vícerovnicový model chemického ohřevu oceli. Podle 
metodických postupů byly provedeny jednotlivé kroky nutné pro vytvoření funkčního 
modelu. 

2. Prvním krokem sestavení modelu bylo nalezení základních mechanizmů ovlivňující 
materiálovou a tepelnou bilanci procesu chemického ohřevu. Hlavními řídícími reakcemi 
jsou oxidace prvků s vysokou afinitou ke kyslíku (hlavně hliník a křemík). Mezi hlavní 
okrajové podmínky, které významným způsobem ovlivňují termodynamické podmínky 
procesu, patří: obsah jednotlivých reaktantů v oceli před ohřevem, teplota oceli před 
ohřevem, množství kovu, množství strusky a množství přísad před ohřevem. 

3. Významnou složkou materiálové bilance procesu je rovněž vypočet množství produktů 
jednotlivých reakcí. V případě chemického ohřevu dochází ke vzniku oxidu hlinitého, 
křemičitého a množství oxidů, které označujeme jako snadnoredukovatelné oxidy (SRO) 
typu FeO, MnO, Cr2O3. Produkty těchto reakcí narušují chemické složení 
polykomponentní struskové směsi, čímž degradují její rafinační vlastnosti. Konkrétně 
zhoršují výslednou kvalitu oceli. Dochází k nárůstu obsahu celkového kyslíku v oceli, 
snížení účinnosti odsiřování, propal [Al] a [Si] a zhoršení mikročistoty oceli atd. Změna 
obsahu jednotlivých prvků po chemickém ohřevu byla statisticky vyhodnocena na 
základě provozních experimentů cca čtyřiceti taveb. 

4. Pomocí základním výpočtů řídících se zákony termochemie a využitím 
termodynamických databází byly vypočteny hodnoty reakčních entalpií pro jednotlivé 
reakce, entalpie ohřevu jednotlivých látek vstupujících do procesu a vypočteny tepelné 
kapacity oceli a strusek.  

5. Dominantní vliv na tepelnou bilanci chemického ohřevu má prokazatelně oxidace hliníku 
a křemíku. Na základě termodynamických veličin a materiálové bilance byla sestavena 
základní rovnice predikce teploty po chemickém ohřevu oceli.  

6. Tepelné ztráty jsou nezanedbatelným prvkem tepelné bilance. Jelikož numerický 
výpočet tepelných ztrát sáláním a prostupem tepla je značně složitý, bylo použito 
statistických metod. Konečná rovnice byla na základě statistické analýzy doplněna o 
parametr, který charakterizuje tepelné ztráty během chemického ohřevu oceli. Celková 
efektivita přenosu tepla exotermických reakcí do ocelové lázně je pouze kolem 30 -
 50 %.    

7. Významným faktorem ovlivňující průběh chemických reakcí je poloha trysky vůči hladině 
kovu, která je v současné době neměnná. Významně se však mění výška hladiny 
v závislosti na hmotnosti oceli v pánvi a opotřebení vyzdívky. Návrh opatření vyplývající 
z disertační práce, je instalace prvku měřící vzdálenost výšky trysky na hladině lázně. A 
to tak, aby byla tryska v konstantní výšce nad hladinou lázně.  

8. Vytvořený algoritmus byl úspěšně verifikován na provozních tavbách a zpětným 
vyhodnocením již vyrobených taveb. Model vykazuje dostatečnou provozní přesnost a je 
tak připraven pro implementaci do řídicího systému zařízení VOD v Třineckých 
železárnách a.s. 

9. Model dále umožňuje simulaci chemického složení po ohřevu.  Produkty oxidace 
ovlivňují chemické složení strusky. V prvé řadě dochází ke vzniku snadno 
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redukovatelných oxidů. Odsiřovací schopnost strusky je významným způsobem 
ovlivňována obsahem snadno redukovatelných oxidů a zpětným přechodem kyslíku do 
lázně. Snadno redukovatelné oxidy musejí být redukovany desaktivací strusky pomocí Al 
nebo Si. Dochází ke vzniku Al2O3 ve strusce, který může být do určité míry prospěšný, 
protože snižuje teplotu tavení strusky a snížení viskozity strusky. Následkem je zlepšení 
pohlcování vměsků struskou. Musí však být ve strusce vhodný poměr CaO : Al2O3. 
V mnoha ohledech je škodlivý vznik oxidu SiO2. S rostoucím obsahem zvyšuje viskozita 
strusky, což není příznivé pro vyplouvání nekovových vměsků. Dále je s rostoucím 
obsahem SiO2 snižována bazicita strusky a dochází tak ke snížené odsiřovací schopnosti 
strusky.   
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6. Přínos disertační práce pro rozvoj vědního oboru a 
technickou praxi  

 

Přínosy předložené disertační práce na téma „Řízení chemického ohřevu během 

sekundárního zpracování oceli“, pro rozvoj vědního oboru a technickou praxi lze shrnout 

následovně: 

Přínosy pro rozvoj vědního oboru: 

1. Podrobný popis dějů během chemického ohřevu oceli v pánvi během 
sekundárního zpracování oceli. 

2. Definování postupu sestavování stacionárního vícerovnicového modelu predikce 
teploty po chemickém ohřevu na základě teplotní a materiálové bilance. 

3. Popis změny a simulace polykomponentní struskové fáze během chemického 
ohřevu na základě okrajových podmínek s dopadem na následné rafinační účinky 
strusky. 

Přínosy pro technickou praxi: 

4. Vytvoření vícerovnicového predikčního modelu konečné teploty po chemickém 
ohřevu na základě okrajových podmínek.  

5. Návrh úpravy měřicích prvků zařízení, za účelem dodržení konstantní výšky trysky 
nad hladinou lázně.  

6. Snížení opotřebení vyzdívky pánve minimalizací překročení cílové teploty po 
ohřevu a následného prodloužení pobytu oceli v pánvi. Snížení spotřeby přísad.  

7. Simulace a predikce chemického složení strusky po ohřevu, možnost nastavení 
ideálního režimu okrajových podmínek a přísad za účelem maximalizace 
rafinačních účinku strusky.  
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7. Summary 

The PhD thesis is focused on prediction temperature after chemical heating of steel in 

ladle during secondary steelmaking. The first part of the paper contains detail literary search 

about forming phenomena, which influence process of chemical heating. The next part of 

the summary contains just results observed during experimental procedures and verification 

which can be compiled as follows: 

 

1. Material and temperature balance is essential part of stationary model of 
metallurgical processes. If the aim of model usage is related to usage of 
processes temperature balance, it is necessary to use thermochemical lows. 
For solving individual equations it has to be used thermodynamic database. In 
this case are basic thermodynamic data derived from databases USBM and 
JANAF. 

2. Also is necessary the knowledge of participating chemical reactions involved 
to the process. In case of chemical heating is a suitable defining individual 
reaction as exothermic and endothermic reactions, which systematically 
support, or absorb energy (heat). 

3. Energy is supported by element reactions, which have high affinity to oxygen. 
It acts mainly as aluminum, silicon, chromium, manganese, iron, which are 
mostly represented in steel and take part in exothermic reactions dominantly. 

4. Energy is extracted by individual substances, which are added to the bath and 
don´t react with farther substances. Among these substances belong steel 
bears, which are sometimes added with the aim to increase the weight of 
steel in the ladle. Next, various kinds of ferroalloys added before heating, as 
for example ferromolybdenum.  

5. Another substance entering the process, which through thermal coloration 
belongs to the category of endothermic ones, is argon. To the steel bath is 
blown by porous shaped brick in the bottom of ladle. The target is thermal 
and chemical homogenization during chemical heating. Although the argon is 
blown while chemical heating by 6-20x higher intensity then in case of 
standard conditions. Though the energy essential for heating-up the argon on 
temperature of steel is insignificant.   

6. Indispensable part of endothermic reactions, though are it´s slag-forming 
additions. It acts mainly the lime. During chemical heating occurs forming of 
complex compounds of lime with products of oxidation. This means mainly 
aluminum oxide and silicon oxide. Combination of these three oxides shows 
slightly exothermic character. Yet in real practice are moreover present oxides 
of chromium, iron and manganese. Combining enthalpy of uprising poly-
component substance can be neglected.  

7. Indispensable component of thermic balance are thermal losses. This means 
thermic losses by refractory lining convection, by bottom of ladle, eventually 
by ladle cover. And mainly by convection of bare bath and liquid slag during 
argon blowing. It is rather complicated to express heat losses numerically. 
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Therefore were used statistical method for calculation of thermic losses 
basing on experimental working conditions. 

8. For make-up of final algorithm of temperature prediction after chemical 
heating is necessary knowledge of steel and slag specific thermal capacity. 
According to this rule, thought it occurs the change of slag chemical 
composition, during chemical heating doesn´t happen expressive change of 
slag specific capacity.  

9. Statistical evaluation of experimental data proved, that important influence 
on final element content in steel after heating, has mainly its initial weight 
ratio. This means mainly silicon and manganese. In case of chromium is 
important content of silicon after oxidation. As soon as silicon content drops 
below 0,20 [wg. %], occurs increase of chromium burning loss, which is valid 
for higher content of chromium in steel. Important correlation also embodies 
dependence between content Cr203 in slag and content of FeO in slag. 

10. Base on literature findings, thermodynamic evaluations and working 
experiments, was made algorithm of temperature prediction after heating. 
Subsequently was the effectivity verified in practice. Results are sufficient for 
usage in practice and are ready for implementation to process-control system 
of secondary metallurgy in Třinecké Železárny, a.s.  

11. Material balance of process of steel chemical heating, also allows prediction 
of slag chemical composition after heating. Function is suitable for simulation 
of various boundary conditions for guiding the chemical heating with purpose 
to minimalize the negative influence on refinement effect of ladle slag.    

12. During verification of effectivity of slag chemical composition prediction after 
heating was the biggest deviation in case of fluorite, which in small amounts 
added to dilute the slag. In was visible, that all values according to prediction 
were higher, than real values. This fact indicates, that fluor evaporates during 
heating. Working experiments show, that addition of fluorite before heating is 
needless, even harmful to natural environment.   

13. Summarizing, the created algorithms allow closer aiming of required 
temperature after heating. These way, are minimalized temperature 
dispersions after heating and process is more steady. Also are minimalized 
steel over-heatings over required temperature, which minimalizes wear out 
of ladle lining. Also comes saving of additions, which is reflected in economy 
of whole process.  
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