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ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce pojednává o numerickém modelování proudění oceli 

v mezipánvi. Práce v teoretické části obsahuje popis zařízení plynulého odlévání. Větší 

pozornost je věnována samotné mezipánvi a procesům v ní probíhajících, numerickému 

modelování a rozborům celosvětové literatury z oblasti numerického modelování proudění 

oceli v mezipánvi. V experimentální části se práce věnuje postupu řešení modelování 

proudění v CFD programu ANSYS Fluent. Dosažené výsledky numerického modelování 

graficky zobrazují charakter proudění v mezipánvi pomocí vektorů rychlosti při změně 

geometrie vnitřního prostoru mezipánve. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the numerical modeling of steel flow in tundish. The 

theoretical part of thesis contains the description of continuous casting. Special attention is 

paid to the processes in tundish and about tundish itself, numerical modeling and analysis of 

the world litarature, which deals with numerical modeling of steel flow in tundish. In the 

experimental part of thesis is based on the solution process in CFD ANSYS Fluent software. 

Achieved results of numerical modeling graphically show the flow pattern in the tundish by 

means of velocity vectors when changing the geometry of the tundish interior space. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ZPO  Zařízení plynulého odlévání 

DNS  The Direct Numerical Simulation Method 

RANS  The Reynolds–Averaged Navier–Stokes Method  

LES  The Large Eddy Simulation Method 

RSM  The Reynolds Stress Model 

FDM  Finite Differences Method 

FEM  Finite Element Method 

FVM  Finite Volume Method 

CFD  Computational Fluid Dynamics 

DAS  Dendrite Arm Spacing 

SW  Software 

 

SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN 

Označení Název veličiny       Jednotky 

𝜏̅     teoretický průměrný retenční čas      [s] 

𝑉  objem oceli v mezipánvi       [m3] 

𝑄𝑣  objemový průtok oceli       [m3.s-1] 

𝑐͂    bezrozměrová koncentrace      [-] 

𝑐͂  koncentrace zjištěná na výstupu z mezipánve    [kg.m-3] 

𝑚  hmotnost přidané stopovací látky     [kg] 

𝜏̅    bezrozměrový čas       [-] 

𝜏̅  čas měření koncentrace      [s] 

𝑉𝑝  objem s pístovým prouděním      [m3] 

𝑉𝑑  mrtvý objem         [m3] 

𝑉𝑚  promíchávaný objem        [m3] 

𝜏̅𝑚𝑖𝑛  minimální retenční čas (čas prvního objevení stopovací       

  látky a čas její maximální koncentrace na výstupu)    [s] 

𝜏̅𝑚𝑎𝑥   maximální retenční čas (čas prvního objevení stopovací       

  látky a čas její maximální koncentrace na výstupu)    [s] 

𝜏̅ 𝑠𝑘𝑢𝑡  skutečný průměrný retenční čas oceli v mezipánvi   [s] 

𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧 složky rychlostí       [-] 

𝑝  tlak          [Pa] 

𝜌  hustota         [kg.m-3] 

𝑓  složky vnější objemové síly      [-] 

η  dynamická viskozita       [kg.m-1.s-1] 

ν  kinematická viskozita       [m2.s-1  

T  teplota         [K] 

Re  Reynoldsovo kritérium      [-] 

𝑤  rychlost proudícího média      [m.s-1] 

𝑑  hydraulický průměr       [m] 
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ÚVOD 

Tekutá ocel se vyrábí v ocelářských agregátech (zejména v kyslíkových konvertorech 

a elektrické obloukové peci). Následuje odpich, dezoxidace a další mimopecní zpracování na 

zařízeních sekundární metalurgie. Následně se tekutá ocel odlévá jako plynulé lité předlitky, 

ingoty nebo odlitky a dále zpracovává na válcovnách nebo kovárnách. Odlévání oceli je 

důležitou součástí výrobního procesu. V České republice je na ZPO (zařízení plynulého 

odlévání) zpracováváno cca 90 % celkové produkce. Podíl oceli, která se odlévá do kokil je 

cca 8,5 % a na odlitky cca 1,5 %. Celková výroba oceli ve světě byla v roce 2016 okolo  

1 880 mil tun a v České republice pak celková výroba oceli činila přibližně 5,3 mil tun. 

Nejvíce oceli bylo vyrobeno v daném roce v ČR v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s.     

a ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Při odlévání oceli na ZPO zastává důležitou funkci mezipánev. Proudění lázně 

v mezipánvi je možné v laboratorních podmínkách verifikovat pomocí fyzikálního                  

a numerického modelování. Hlavním cílem této diplomové práce je zmapovat charakter 

proudění taveniny v mezipánvi pomocí numerického modelování pro různé varianty umístění 

dopadového místa a stínící trubice. 

Teoretická část se v první fázi proto věnuje podrobnému popisu ZPO včetně 

jednotlivých částí. Dále je větší pozornost věnována samotné mezipánvi. Jedná se o popis      

a funkce mezipánve, charakter proudění a optimalizace proudění v mezipánvi. Následuje 

kapitola popisující metody verifikace proudění taveniny v mezipánvi, přičemž numerickému 

modelování je opět zvlášť věnována kapitola, protože se jedná o jeden ze stěžejních bodů této 

diplomové práce. V závěru se teoretická část zabývá rozborem zahraničních literárních zdrojů 

a celkovým shrnutím literárních poznatků. 

Experimentální část se v úvodu věnuje popisu CFD programu ANSYS Fluent. 

V dalších podkapitolách je popsán samotný postup řešení v programu ANSYS Fluent, od 

tvorby geometrie až po vlastní vypočet. Následuje přehled jednotlivých modelovaných variant 

použitých pro numerické simulace. V závěru experimentální části je věnována pozornost 

vyhodnocení a diskuzi výsledků dosažených při numerických simulacích proudění taveniny 

v mezipánvi.  

V závěru je celkové shrnutí této diplomové práce, které se týká jak teoretické, tak 

experimentální části. 
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1 ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ 

Plynulé odlévání (jehož schéma je na obr. 1) je technologický potup, při kterém je 

tekutá ocel zpracovávána na předlitek, který může mít různé tvary (blok, sochor, kulatina, 

brama) podle požadavků pro následné tváření.  

Ze zařízení sekundární metalurgie je ocel dopravena v licí pánvi a umístěna do licího 

stojanu, který umožňuje manipulaci s licími pánvemi tak, aby docházelo k nepřetržitému 

doplňování mezipánve.  

Pro rozdělení oceli na jednotlivé licí proudy slouží mezipánev, která je další částí 

ZPO. Tyto licí proudy přivádějí tekutou ocel do krystalizátoru, a který představuje primární 

oblast chlazení.  

Následně předlitek opouští krystalizátor a dostává se do sekundární oblasti chlazení. 

V této oblasti je předlitek ochlazován takovou intenzitou, aby byl na konci této oblasti utuhlý 

po celém průřezu.  

Dále se předlitky na konci sekundární oblasti chlazení dělí na požadované délky pro 

následné zpracování na válcovně.  

Vychlazovací lože představují tzv. terciární oblast chlazení, kam se na závěr předlitek 

dostává a kde je ochlazován okolní atmosférou [1]. 

 

Obr. 1 – schéma ZPO [2]. 

 

1.1 Konstrukční uspořádání ZPO 

ZPO lze rozdělit podle konstrukce do několika skupin. Vertikální ZPO tvoří první 

skupinu. Jedná se o klasické vertikální ZPO nebo vertikální ZPO s ohybem předlitku.  

Další skupinu tvoří radiální (obloukové) ZPO. Může být s rovným nebo se zakřiveným 

krystalizátorem. Tento typ ZPO v současnosti převládá jak na celém světě, tak v ČR.  

Poslední skupinu tvoří radiální ZPO s profilem krystalizátoru, který je blízký 

konečnému tvaru válcovaného výrobku nebo také speciální ZPO určené pro lití tenkých pásů. 

Existují také horizontální ZPO. Tento typ ZPO však není v ocelářském průmyslu příliš 

rozšířen [1].  
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1.1.1 Otočný licí stojan 

 Je využíván k manipulacím s licími pánvemi nad licí plošinou ZPO. Účelem je trvalé 

doplňování oceli do mezipánve z periodicky dopravovaných licích pánví. Licí stojan 

umožňuje manipulaci licích pánví nad zařízeními licí plošiny, a to ve vodorovné rovině po 

kruhové dráze, a zvedání a spouštění licích pánví nad zařízením licí plošiny. Použití licího 

stojanu spočívá v zajištění odlévání oceli v sekvencích [3, 4]. 

 

1.1.2 Mezipánvový vůz a doprava mezipánví 

 Na licí plošině pod licím stojanem s licí pánvi se pohybuje mezipánvový vůz, který 

zajišťuje dopravu mezipánve. Na stanovišti mezipánvových vozů se současně nachází 

předehřívací stanice pro ohřev vyzdívky mezipánve nebo výtokových uzlů mezipánve. 

Mezipánvi je zvlášť věnována kapitola 2 [3, 4]. 

 

1.1.3 Krystalizátor – primární oblast chlazení 

 Krystalizátor je měděná, vodou chlazená forma, která svým tvarem dává předlitku 

požadovaný tvar. Do krystalizátoru (viz obr. 2) se proud oceli přivádí z mezipánve pomocí 

ponorných výlevek, které plní v zásadě stejnou úlohu jako stínící trubice. Krystalizátor 

představuje primární oblast chlazení. Vzniká pevná vnější kůra, ale ve středu předlitku je stále 

tekuté jádro. Intenzivní ochlazování krystalizátoru vodou umožňuje odvod 10 až 30 % 

veškerého tepla vznikajícího předlitku. Při plynulém odlévání je odvod tepla z krystalizátoru 

nejdůležitějším dějem. Pro dosažení dobré kvality povrchu a vyvarování se průvalu musí být 

odvod tepla dostatečně intenzivní a rovnoměrný [3, 4, 5]. 

 

Obr. 2 – schéma krystalizátoru [2]. 
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1.1.4 Sekundární oblast chlazení 

 Je rozložena mezi krystalizátorem a terciární oblastí chlazení, kde se teplo předlitku 

odvádí ostřikem chladící vodou. Způsob chlazení v sekundární oblasti do značné míry 

ovlivňuje kvalitu předlitku, zejména z hlediska vzniku vnitřních trhlin [3, 4]. 

 Jednosložkové chladící systémy – tento způsob chlazení používá k ostřiku jako 

chladící médium vodu. Chladící kapalina je ve formě malých kapek mechanicky nebo tlakově 

rozstřikována na povrch předlitku [3, 4]. 

 Dvousložkové chladící systémy – chlazení nastává směšováním vody a vzduchu. Ve 

formě mikroskopických kapiček je vodní paprsek veden kolmo na povrch chlazeného 

předlitku. Na povrchu nenastává nekontrolovatelné stékání neodpařené vody, protože dochází 

k odpaření veškeré kapaliny. Dvousložkové chladící systémy odstraňují nedostatky 

jednosložkových chladících systémů. K hlavním přednostem dvousložkových chladících 

systémů patří stejnoměrné chlazení povrchu předlitku přes celou šířku; chladící zatížení 

povrchu předlitku při stejném odvodu celkového tepla je menší, protože je ochlazována větší 

plocha, tzn. že při stejném odvodu celkového tepla se může pracovat s menším množstvím 

vody; velmi krátká doba setrvání vody na povrchu předlitku jemného rozprášení způsobuje, že 

nenastává nekontrolovatelný tok chladící vody po povrchu; velký rozsah regulace 

minimálního a maximálního množství vody; velké průřezy proudění zabraňují ucpávání 

trysek; a vysoká provozní spolehlivost a s tím související nižší provozní náklady [3, 4]. 

 

1.1.5 Dělící zařízení 

 Předlitky odlévané na ZPO je nutné dělit na délky odpovídající požadavkům 

navazujících provozů. Používají se dva způsoby dělení. Řezání plamenem a stříhání. Pro 

víceproudé ZPO velkých kapacit se pro řezání plamenem instalují automatické stroje. Dělení 

předlitků řezáním plamenem je výhodné, protože předlitek vystupuje z licího zařízení 

poměrně malou rychlostí a při řezání horkého materiálu se dosahuje větší rychlosti řezání, než 

u studeného materiálu. Pro jeden řez můžou být případně použity i dva hořáky [3, 4]. 

 Druhý způsob dělení je pomocí dělících nůžek. Při použití nůžek se snižují 

materiálové ztráty, zkracují se časy dělení, ale tlakem nůžek dochází v místě dělení 

k deformaci průřezu. Používají se pojízdné nůžky pohybující se společně s předlitkem nebo 

pevné nůžky s pohyblivým střihacím systémem [3, 4]. 

 

1.1.6 Terciární oblast chlazení 

 Tvoří konec technického a technologického celku ZPO. Základními technologickými 

jednotkami terciární oblasti chlazení jsou tažný systém s vodící dráhou, u radiálního ZPO 

rovnací stolice a dělící zařízení. Do této oblasti lze také zahrnout odsuvné zařízení včetně 

chladícího systému. V terciární oblasti se chlazení realizuje vlivem okolní atmosféry. Teplo, 

které je obsažené v předlitku se odvádí do okolního vzduchu hlavně sáláním, méně přirozenou 

konvekcí a dále vedením do vodících, tažných a rovnacích válců a chladícího lože. Pro 

přestup tepla z povrchu předlitku, který mnohdy vstupuje do terciární oblasti s tekutým 

jádrem, je nejsměrodatnějším odporem vrstva okují a kůra předlitku [3, 4]. 

 

1.1.7 Doplňující zařízení ZPO – Elektromagnetické míchání 

 Elektromagnetickým mícháním se dá zvýšit vnitřní kvalita předlitku. Principem této 

technologie je, že dochází v celém objemu kovu k zajištění elektromagnetického pole. Vlivem 

elektromagn. pole dochází k míchání a tím se zabezpečuje tepelná a chemická homogenita, 

usměrnění proudění, vyplouvání vměstků a taky zabránění vzniku vnitřních vad předlitku [1]. 
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2 MEZIPÁNEV 

Je jedním z nejdůležitějších technologických uzlů ZPO, protože ovlivňuje stabilitu 

procesu lití a kvalitu předlitku. Je tvořena svařeným ocelovým pláštěm a vyzděna 

žáruvzdorným materiálem. Může být opatřena víkem, aby se zmenšily tepelné ztráty tekuté 

oceli a aby se zlepšila tepelná bilance mezipánve [3, 4].  

Mezipánev obsahuje přibližně 10 % hmotnosti licí pánve. Hmotnost tekuté oceli 

vytékající z mezipánve se reguluje uzavíracím mechanismem, kterým může být šoupátkový 

uzávěr nebo systém zátkových tyčí. Proud oceli se přivádí z licí pánve do mezipánve pomocí 

stínící trubice, která slouží k ochraně licího proudu oceli a zabraňuje reoxidaci oceli. Stínící 

trubice jsou uchyceny k výlevce šoupátkového uzávěru licí pánve a jejich konec je ponořen 

do oceli v mezipánvi [1, 3, 4].  

Úloha mezipánve spočívá hlavně v rovnoměrném rozdělení oceli do jednotlivých 

krystalizátorů a slouží jako zásobník při sekvenčním odlévání, protože poskytuje dostatečný 

čas k výměně licí pánve, aniž by musel být předčasně přerušen proud oceli do krystalizátoru 

[3, 4]. 

Mezipánev, která se zařezuje mezi licí pánev a krystalizátor (obr. 3), zajišťuje 

z technologického a metalurgického hlediska několik důležitých funkcí [3, 4]: 

 umožňuje regulaci hmotnostního toku tekuté oceli do krystalizátoru, 

 snižuje ferostatický tlak tekutého kovu, 

 zrovnoměrňuje rychlost licího proudu, 

 minimalizuje rozstřik oceli, 

 zrovnoměrňuje teplotu odlévané oceli, 

 odstraňuje turbulenci licího proudu, 

 odděluju ocel od strusky. 

 

Obr. 3 – schéma pětiproudého ZPO znázorňující licí pánev, mezipánev a krystalizátory [6]. 
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2.1 Základní charakteristiky proudění lázně v mezipánvi 

Mezipánev (obr. 4) lze využít jako průtočný reaktor s mícháním lázně, v němž je 

možné ještě upravit vlastnosti odlévané oceli (úprava chemického složení a teploty, odsíření, 

dezoxidace, modifikace vměstků atd.) [7]. 

Různé funkce mezipánve vedou k rozdílným požadavkům na její tvar, velikost               

a uspořádání. Intenzivní míchání oceli v mezipánvi je příznivé pro její homogenizaci, ale je 

nevhodné pro separaci nekovových vměstků. Se zvětšením objemu mezipánve se prodlužuje 

retenční čas (doba zdržení) oceli v mezipánvi, což se může příznivě projevit v čistotě oceli, 

neboť jsou vytvořeny příznivější podmínky pro vyplouvání nekovových vměstků. Větší 

objem mezipánve taky znamená zvýšení hmotnosti zásoby oceli, což je výhodné při 

sekvenčním odlévání oceli v údobí výměny licích pánví. Na druhé straně se však s rostoucím 

objemem mezipánve prodlužují doby neustáleného proudění oceli při plnění a vyprazdňování 

mezipánve [7]. 

 

Obr. 4 – mezipánev a její uspořádání [8]. 

 

Jednou ze základních funkcí mezipánve je distribuce oceli mezi jednotlivé licí proudy. 

Distribuce oceli by měla být zajištěna tak, aby fyzikální vlastnosti oceli byly na všech 

proudech přibližně stejné. Ocel v jednotlivých licích proudech by měla mít stejnou teplotu, 

stejné chemické složení a stejnou čistotu z hlediska obsahu nekovových vměstků [7]. 

V oceli proudící v mezipánvi probíhá řada dějů. Ocel se ochlazuje, přítomné nekovové 

částice vyplouvají, probíhají reakce mezi ocelí a struskou, mezi ocelí a vyzdívkou a probíhá 

rovněž reoxidace oceli. V případě uplatnění mezipánvové metalurgie navíc probíhají další 

děje jako je rozpouštění pevných přísad, dezoxidační nebo rafinační reakce, modifikace 

vměstků apod. Důležité je, k posouzení vlivu těchto dějů na změnu vlastností oceli, znát dobu, 

kterou určitý element taveniny stráví v mezipávi. Doba, po kterou setrvá určitá část oceli 

v mezipánvi, se označuje jako retenční čas (residence time) [7]. 
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Teoretický průměrný retenční čas oceli v mezipánvi se vypočítá podle vztahu [7]: 

 

 𝜏̅ =
𝑉

𝑄𝑣
                                                                                                                                            (1) 

 
kde: 𝜏̅   - teoretický průměrný retenční čas, [s]; 

 𝑉 - objem oceli v mezipánvi, [m3]; 

 𝑄𝑣 - objemový průtok oceli, [m3.s-1]. 

 

Uvedené vyjádření předpokládá ustálený stav tzn., že objemový průtok oceli vstupující 

do mezipánve je stejný jako objemový průtok oceli z mezipánve vystupující. 

V mezipánvi je obvykle tok oceli spojen s rozptylem retenčních časů. To znamená, že 

některý element taveniny stráví v mezipánvi delší dobu a některý kratší dobu než je průměrný 

retenční čas. 

S těmito rozdíly velmi úzce souvisí skutečný charakter proudění oceli v mezipánvi, 

který je vedle teploty a chemického složení oceli dalším důležitým parametrem určujícím 

kvalitu oceli i produktivitu její výroby. 

Skutečné retenční časy lze určovat metodou měření dob průchodu značkované lázně 

objemem mezipánve. Princip metody spočívá v injektáži stopovací látky do proudu oceli 

vstupujícího do mezipánve a vyhodnocování koncentrace této látky na výstupu z mezipánve. 

Dosažené výsledky jsou obvykle prezentovány v závislostech bezrozměrové 

koncentrace stopovací látky na výstupu (𝑐͂ ) a na bezrozměrovém čase (𝜏̅ ) [7]. 

 

 𝑐͂ =
𝑐

𝑚/𝑉
                                                                                                                                          (2) 

 
kde: 𝑐͂   - bezrozměrová koncentrace; 

 𝑐͂ - koncentrace zjištěná na výstupu z mezipánve, [kg.m-3]; 

 𝑚 - hmotnost přidané stopovací látky, [kg]; 

 V - objem lázně v mezipánvi, [m3]; 

 

 𝜏̅ =
𝜏

𝜏 
                                                                                                                                               (3) 

 
kde: 𝜏̅   - bezrozměrový čas; 

 𝜏̅ - čas měření koncentrace, [s]; 

 𝜏̅  - teoretický průměrný retenční čas, [s]. 

 

Při hodnocení těchto závislostí se často vychází z hypotetického modelu, v němž je 

objem oceli v mezipánvi rozdělený na tři části [7]: 

 promíchávaný objem, 

 objem s pístovým tokem, 

 mrtvý objem. 

Promíchávaný objem mezipánve souvisí s její vtokovou částí, kde v této oblasti 

kinetická energie licího proudu z pánve zajišťuje intenzivní promíchávání oceli. Na tento 

promíchávaný objem navazuje oblast proudění oceli s pístovým tokem. Charakteristickým 

rysem pístového toku je to, že žádný element taveniny nepředbíhá jiný element taveniny. To 

znamená, že se jedná o rovnoměrný průtok lázně. V oblasti pístového toku má proudící ocel 

už laminární charakter. Jsou zde vytvořeny příznivější podmínky pro vyplouvání vměstků [7].  
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V mezipánvi existují také oblasti, v nichž ocel proudí velmi pomalu. Tyto oblasti 

představují tzv. mrtvý objem mezipánve. Jedná se o oblast, kde tavenina stráví delší čas než je 

dvojnásobek průměrného retenčního času. Existence mrtvého objemu může výrazně snížit 

aktivní objem mezipánve a tím pádem zkrátit retenční časy oceli. V oblastech mrtvých 

objemů existuje nebezpečí pro lokální tuhnutí oceli. Z těchto důvodů je žádoucí 

minimalizovat velikost mrtvého objemu v mezipánvi [7]. 

Kdyby v celém objemu mezipánve ocel proudila pístovým tokem, tak se krátký vstřik 

stopovací látky na vstupu projeví strmým nárůstem její koncentrace na výstupu po uplynutí 

doby odpovídající teoretickému průměrnému času. Jiným krajním teoretickým případem je 

úplné promíchávání celého objemu mezipánve. V tomto případě je maximální koncentrace 

stopovací látky na výstupu pozorována v čase jejího vstřiku na vstupu. Toto chování je 

typické pro tzv. zkratové proudění, kdy se čerstvě přiváděná ocel prakticky okamžitě dostane 

k výstupu z mezipánve, což je velmi nepříznivé, protože přítomné nekovové vměstky 

prakticky nemají šanci vyplout [7]. 

Jednotlivé objemy lze kvantifikovat podle popisovaného modelu. Podíl objemu 

s pístovým prouděním oceli je možné vyjádřit vztahem [7]: 

 

 
𝑉𝑝

𝑉
=

𝜏𝑚𝑖𝑛

𝜏 
                                                                                                                                        (4) 

 

nebo podle vztahu: 

 

 
𝑉𝑝

𝑉
= (

𝜏𝑚𝑖𝑛+𝜏𝑚𝑎𝑥

2𝜏 
)                                                                                                                         (5) 

 

kde: 𝑉𝑝  - objem s pístovým prouděním, [m3]; 

 𝜏̅𝑚𝑖𝑛, 𝜏̅𝑚𝑎𝑥   - minimální a maximální retenční čas (čas prvního objevení stopovací 

      látky a čas její maximální koncentrace na výstupu), [s]; 

 

Pro výpočet podílu mrtvého objemu mezipánve je uváděn vztah: 

 

 
𝑉𝑑

𝑉
= 1 −

𝜏 𝑠𝑘𝑢𝑡

𝜏 
                                                                                                                               (6) 

 

kde: 𝜏̅ 𝑠𝑘𝑢𝑡 - skutečný průměrný retenční čas oceli v mezipánvi, který lze vyjádřit vztahem: 

 

 𝜏̅ 𝑠𝑘𝑢𝑡 =
∫ 𝑐.𝜏.𝑑𝜏

∫ 𝑐.𝑑𝜏
                                                                                                                              (7) 

 

Pro výpočet podílu promíchávaného objemu mezipánve je nejčastěji používán dopočet 

do celkového objemu: 

 

 
𝑉𝑚

𝑉
= 1 −

𝑉𝑝

𝑉
−

𝑉𝑑

𝑉
                                                                                                                         (8) 

 

K zajištění různých funkcí mezipánve lze požadavky na velikost jednotlivých oblastí 

shrnout takto [7]: 

1. podle potřeb zachovat určitý podíl promíchávaného objemu oceli v mezipánvi, 

2. zajistit dostatečný podíl objemu oceli proudící pístovým tokem tak, aby v této 

oblasti ocel vytékající libovolnou výlevkou strávila dostatečný čas, 

3. minimalizovat mrtvé objemy. 
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Určitý podíl promíchávaného objemu oceli v mezipánvi je prakticky vždy zajištěn. 

Pouze v případech, kdy je přerušen přívod oceli z pánve do mezipánve podíl tohoto objemu 

klesá prakticky na nulu [7]. 

Promíchávaný objem lze díky intenzivnímu míchání oceli využít k uplatnění pochodů 

mezipánvové metalurgie (rafinace kovu struskou, dezoxidace, modifikace vměstků, 

mikrolegování ad.). Turbulentní míchání v této oblasti naopak nevytváří vhodné podmínky 

pro vyplouvání vměstků z oceli, může však usnadňovat jejich koagulaci a koalescenci ve větší 

celky. V případě, že je do stínící trubice přiváděn argon, může se uplatnit vyplouvání vměstků 

flotací [7]. 

V navazujících oblastech s prouděním oceli pístovým tokem by již měly být vytvořeny 

příznivé podmínky pro vyplouvání vměstků. Vzhledem k tomu, že vyplouvající vměstky musí 

k dosažení fázového rozhraní kov – struska překonat určitou vzdálenost, měla by ocel v těchto 

oblastech strávit určitou dobu, aby vměstky stačily vyplout do strusky. Vyplouvání vměstků 

lze podpořit směrováním proudění oceli k fázovému rozhraní kov – struska, případně 

dmýcháním inertního plynu (čeřením) [7]. 

 

2.2 Optimalizace proudění lázně v mezipánvi 

Optimalizace proudění lázně v mezipánvi je důležitou součásti efektivního 

provozování každého plynulého odlévání oceli [7]. 

Je možné několika způsoby ovlivnit proudění lázně v mezipánvi. Dá se optimalizovat 

tvar celé mezipánve, to je ale někdy z technických důvodů komplikované. Úprava vnitřního 

uspořádání mezipánve je jednoduchým a často používaným způsobem. To znamená, že do 

objemu mezipánve jsou vkládány různé objekty, které v celé mezipánvi vhodným způsobem 

zlepšují charakter proudění [7]. 

 

2.2.1 Použití dopadových desek pod stínící trubici 

Při vtoku oceli do mezipánve, těsně pod stínicí trubicí, je možné upravit charakter 

proudění pomocí tzv. dopadových desek (boxů), které mohou mít různě členitý tvar            

(viz obr. 5) a jsou vyrobeny z velmi odolného keramického materiálu. Boční stěny tohoto 

boxu jsou v horní části většinou překlopeny dovnitř, čímž je proud z pánve rozptýlený podél 

licí podložky směřován zpět do středu tohoto proudu. Tím se potlačí rozstřik oceli během 

plnění mezipánve, sníží míra turbulence lázně v mezipánvi a vytvoří vhodnější typ ustáleného 

proudění lázně v mezipánvi. Tato změna proudění je vidět na obr. 6 [7]. 

 

Obr. 5 – schéma dopadových desek a ukázka skutečných dopadových desek [8, 9]. 

 

 

Obr. 6 – charakter proudění oceli v mezipánvi bez použití a s použitím dopadové desky [8]. 
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 U takového to dopadového místa dochází ke zvýšení a zrovnoměrnění retenčních časů 

lázně v mezipánvi a zvýšení podílu objemu pístového toku. Příznivě působí ve snížení 

hmotnosti přechodové jakosti oceli při sekvenčním odlévání různých značek oceli [7]. 

 Toto dopadové místo je velmi dobře použitelné u prakticky všech modifikací 

symetrických mezipánvi včetně mezipánve s jedním licím proudem. Naopak u asymetrických 

mezipánví sice dochází k potlačení rozstřiku oceli a snížení turbulence, ale z hlediska 

retenčních časů je toto řešení méně výhodné, protože dochází k dalšímu zvýšení 

nerovnoměrnosti jejich hodnot [7]. 

 

2.2.2 Použití dolních a horních přepážek pro ovlivňování proudění lázně 

 Dalším objektem, který je velmi často využíván v mezipánvích pro optimalizaci 

charakteru proudění lázně, jsou různá provedení dolních a horních přepážek. Účelem jejich 

použití je prodloužit retenční časy lázně v mezipánvi, vzájemně je zrovnoměrnit, eliminovat 

mrtvé oblasti a hlavně eliminovat zkratové proudění. To zároveň vede i k vytvoření podmínek 

jak pro zlepšení teplotní a koncentrační homogenity lázně v mezipánvi, tak pro lepší 

odstraňování nekovových vměstků [7]. 

 Důležitý poznatek je, že optimální varianta pro daný typ, tvar a velikost mezipánve 

nemusí být optimální pro jiné provedení mezipánve [7]. 

 Poměrně jednoduše se provádí optimalizace v případě, kdy mezipánev zásobuje jeden 

nebo dva licí proudy tzn., že ocel proudící z vtokové části k výlevkám překonává zhruba 

stejnou vzdálenost. Komplikovanějším případem je proudění oceli v mezipánvi víceproudého 

ZPO, kdy vtoková část mezipánve je umístěna nesymetricky vzhledem k jednotlivým 

proudům [7]. 

 Na obr. 7 je zobrazen charakter proudění v mezipánvi. Instalací vhodných přepážek 

v mezipánvi je možné zvýšit retenční časy tekutiny. Při vhodné kombinaci horní a spodní 

přepážky se dosáhne nejvyšší hodnoty minimálního retenčního času [7]. 

 

Obr. 7 – charakter proudění a uspořádání mezipánve bez přepážek, s instalací horních 

přepážek, s instalací horních a spodních přepážek [10]. 
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2.2.3 Použití víceotvorových přepážek v mezipánvi 

 Víceotvorové přepážky (viz. obr. 8 a 9) – „baffle“ přesahují výšku lázně, jsou různé 

tloušťky a vyrobeny z různého materiálu. Je možné si je představit jako různé typy většinou 

svisle umístěných přepážek v mezipánvi. Tyto přepážky obsahují větší počet otvorů, mají 

různý průměr, tvar a sklon, a přes které proudí ocel k jednotlivým výlevkám v mezipánvi [7]. 

 

Obr. 8 – víceotvorová přepážka – „baffle“ [11]. 

 

 

Obr. 9 – víceotvorova přepážka a její umístění v mezipánvi [12]. 

 

 Pouze 2 až 5 % vměstků v tekuté oceli proudící přes tyto přepážky se zachytí v jejich 

otvorech. Podstatou odstraňování vměstků při použití těchto přepážek je zejména změna 

charakteru proudění lázně a vytvoření takových podmínek, při kterých je větší 

pravděpodobnost koagulace, koalescence a separace vměstků. Při použití každé přepážky, 

která je umístěná v prostoru mezipánve se mění charakter proudění lázně. Dochází ke změně 

podílu objemů s pístovým tokem, promíchávaného objemu a mrtvého objemu lázně 

v mezipánvi a tedy i ke změně retenčních časů u jednotlivých výlevek [7].  

 Při vhodném umístění víceotvorových přepážek dochází k usměrnění proudění lázně 

směrem k mezifázové hranici kov – struska, eliminuje se zkratové proudění přímo 

k výlevkám z mezipánve a zvyšuje se podíl objemu s pístovým tokem, protože přepážka 

obvykle odděluje zónu intenzivní turbulence vznikající v dopadové oblasti. Průchodem kovu 

přes otvory přepážky dochází k místnímu urychlení toku lázně, čímž se rovněž zvyšuje 

pravděpodobnost vzájemných kolizí vměstků a tedy i jejich koagulace. Lázeň v prostoru za 

přepážkou proudí usměrněným prouděním a jsou tak vytvořeny podmínky pro snadnější 

vyplouvání nekovových vměstků [7].  

 Návrh optimální varianty víceotovorových přepážek závisí na tvaru mezipánve, na 

výšce lázně, na průtoku oceli přes překážku (a tedy na licí rychlosti) a na dalších parametrech. 

Během návrhu se optimalizuje umístění přepážek, jejich tloušťka a taky parametry otvorů, 

jako jsou průměr, tvar, počet a sklon [7]. 
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2.2.4 Použití dmýchání inertních plynů do lázně v mezipánvi 

Dmýchání inertního plynu přes porézní tvárnice umístěné ve dně mezipánve může 

také poměrně výrazně ovlivnit charakter proudění lázně v mezipánvi. Vystupující proud 

bublin z této tvárnice působí podobně jako přepážka umístěna na dně mezipánve tzn., že 

usměrňuje proud směrem k mezifázovému rozhraní lázeň – struska, čímž snižuje podíl 

zkratového proudění. Umístění porézní tvárnice pro vytvoření stěny bublinek je na obr. 10 

[7]. 

 

Obr. 10 – umístění porézní tvárnice ve dně mezipánve pro vytvoření stěny bublinek [1]. 

 

Dmýchání inertních plynů do mezipánve se používá pro zvyšování mikročistoty 

odlévané oceli. Tři navzájem působící mechanismy jsou výsledkem vyššího stupně odstranění 

nekovových vměstků. Tyto tři mechanismy jsou [7]: 

 zrychlení pohybu lázně směrem k hladině mezipánve, 

 lepší koalescence vměstků, takže se zvyšuje i rychlost jejich vyplouvání, 

 zachycení vměstků na povrchu jemných bublinek dmýchaného plynu, které 

vyplouvají ke hladině oceli a procházejí přes vrstvu strusky v níž se vměstky 

adsorbují. 

 Při nadměrné intenzitě dmýchání může mít vystupující proud bublin negativní 

důsledek na další reoxidaci oceli.  Dmýchaný plyn může mít i nežádoucí ochlazující účinek na 

lázeň v mezipánvi. Naopak při nedostatečné intenzitě dmýchání klesá účinek z hlediska 

změny charakteru proudění lázně v mezipánvi [7]. 

 Pro získání maximální účinnosti dmýchání plynu je nutné optimalizovat umístění jeho 

vstupu v mezipánvi. Je používáno dmýchání jak do oblasti poměrně intenzivní turbulence 

v bezprostředním okolí dopadového místa oceli z pánve do mezipánve, tak i dmýchání do 

oblasti usměrněného proudění oceli. Obecně by bubliny inertního plynu měly procházet již 

zklidněnou lázní, tzn. oblastí usměrněného proudění oceli, ve které je efekt flotace vyšší [7]. 

 

2.2.5 Použití keramických filtrů v mezipánvi 

 Filtrací oceli lze kvalitu odlévané oceli výrazně ovlivnit. Filtry nesmí klást příliš velký 

odpor proudění taveniny a musí mít schopnost zachytit nekovové vměstky. Mezipánev je 

velký zásobník tekuté oceli, z toho důvodu musí mít keramické filtry vysokou odolnost proti 

tepelným šokům, proti působení kovu a strusky, a mechanickou pevnost za tepla [1]. 

 V podmínkách mezipánve se používají pěnové nebo víceotvorové (cedítkové) filtry, 

které se umísťují ve vertikálních přepážkách. Tyto přepážky oddělují dopadové místo 

mezipánve od oblasti jednotlivých výlevek [1]. 
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3 METODY VERIFIKACE PROCESU PROUDĚNÍ V MEZIPÁNVI 

Účinnost komponent zmíněných v předchozí kapitole a vkládaných do objemu 

mezipánve lze ověřit např. modelováním nebo experimentálně. Cílem modelování 

probíhajících procesů v systému je, aby se pomocí modelu co nejvěrohodněji zachytilo 

chování reálného systému. Chování reálného systému při různých změnách procesu lze potom 

zpětně předpovídat na základě výsledků dosažených na modelu. Modelování může být 

fyzikální nebo numerické. Numerickému modelování je zvlášť věnována kapitola 4 [13]. 

 

3.1 Fyzikální modelování  

U fyzikálního modelování má stejnou fyzikální podstatu jako model, tak dílo. 

Proudění tekutiny je modelováno prouděním tekutiny, ale v určitém měřítku. Podobnost 

procesů probíhajících v modelu a díle je podmínkou přenosu výsledků z modelu na dílo [13]. 
 

3.2 Experimentální metody hodnocení proudění v mezipánvi 

Analýza a cílená optimalizace proudění lázně v mezipánvi je jednou z nutných 

podmínek pro dosažení požadované jakosti plynule odlévané oceli. Tuto optimalizaci lze 

provádět na základě výsledků získaných provozním měřením nebo na základě výsledků 

fyzikálního modelování. V obou případech je jedním ze základních předpokladů následných 

optimalizačních zásahů stanovení retenčních časů lázně v mezipánvi a provedení 

vizualizačních měření [7]. 

 

3.2.1 Metody stanovení retenčních časů a jejich charakteristika 

 Pro stanovení retenčních časů se ve skutečných provozních podmínkách nebo při 

fyzikálním modelování na zmenšených studených modelech většinou používají metody 

„impuls – odezva“. Princip těchto metod spočívá v injektáži značkovací (stopovací) látky do 

proudu lázně vstupujícího do mezipánve a vyhodnocování koncentrace či jiné měřitelné 

veličiny této látky na výstupu z mezipánve [7]. 

 Tyto metody využívají předpokladu, že chování značkovací látky v mezipánvi 

odpovídá chování lázně. Pro úspěšné a objektivní měření je nutné, aby značkovač měl téměř 

shodné vlastnosti s nosnou tekutinou (hustotu, viskozitu, difúzní chování, dobrou vzájemnou 

mísitelnost atd.) a výrazně se lišil pouze v jediné vlastnosti. Tato vlastnost musí být snadno 

měřitelná a musí být závislá na koncentraci značkovače. Používá se metoda teplotní, 

vodivostní, s měřením pH kapaliny, optická nebo optickoelektrická a radioizotopová [7]. 

 

3.2.2 Vizualizace proudění v mezipánvi 

 Metody vizualizace proudění obsahují experimentální postupy, pomocí kterých je 

možné získat optický záznam proudového pole. Význam vizualizace je, že na základě 

výsledků proudového pole je možné si udělat kvalitativní představu o způsobu proudění. Tyto 

metody pomáhají pochopit a ujasnit fyzikální podstatu dějů při různých způsobech proudění. 

Metody vizualizace umožňují získat přímo kvantitativní údaje, aniž by proudění bylo 

ovlivněno měřícími čidly [7].  

 Vizualizační metody umožňují zjistit kromě celkového rychlostního pole i obraz 

proudění v okolí těles, tvar proudnic, rychlostní profily, recirkulační proudění, tvorbu vírů, 

oblasti laminárního a turbulentního proudění, zpětné proudění a dalších jevů při proudění. 

Z celé řady vizualizačních postupů se při modelování proudění v mezipánvi nejčastěji 

používají tyto metody – metoda obarvené kapaliny, metoda vláken, metoda vznášejících se 

reflexních částic a odbarvovací nebo zbarvovací metoda [7]. 



24 

 

Walek, J. Numerické modelování proudění oceli v mezipánvi. Diplomová práce. Katedra metalurgie                   

a slévárenství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

4 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ 

Numerické modelování fyzikálních jevů v tekutině souvisí s modelováním určité 

formy pohybu matematickými prostředky, tzv. matematickým modelem. Tyto modely mohou 

být statistické (experimentálně-statistické), které mají empirický charakter a jsou odvozené 

z měření na reálných zařízeních; a analytické, které závisí na znalosti vnitřní struktury 

systému a jsou odvozené z přírodních zákonů probíhajících procesů. Na rozdíl od fyzikálního 

modelování má model u matematického modelování jinou fyzikální podstatu, než dílo [13]. 

Definice matematického modelu rovnicemi, které popisují sdílení tepla, typy proudění  

a chemické reakce v tomto modelu, je tedy základem numerického modelování. Vzhledem k 

tomu, že výše uvedené děje jsou rovinné dvourozměrné, osově symetrické nebo obecně 

trojrozměrné a časově závislé, popisují se soustavou parciálních diferenciálních rovnic, což je 

velmi obtížné. Rovnicemi se popisují vztahy mezi jednotlivými body v mřížce, do které se 

zkoumaný děj rozdělí. Počet rovnic popisující vztahy mezi těmito body roste v závislosti na 

přesnosti mřížky. Počet těchto rovnic může být v rozmezí desetitisíců až miliónů. Pouze 

numerickými metodami je možné řešit tyto soustavy rovnic. V metalurgii se v současné době 

vyžaduje, aby numerický model obsahoval proudění taveniny během plnění kokily 

(krystalizátoru), makroskopický model přestupu tepla mezi formou a taveninou, a také 

mikroskopický model proudění oceli v dvoufázové oblasti, kinetiky nukleace, vzniku a růstu 

tuhé fáze a fázových přeměn v tuhém stavu [14]. 

 

4.1 Numerické modelování proudění oceli 

Důležitým dějem, který zajišťuje průběh reakcí, které probíhají při výrobě a rafinaci 

oceli, a které jsou řízeny přenosem hmoty, je proudění. Během průběhu odlévání oceli se dá 

předpokládat jednak turbulentní charakter proudění a jednak laminární proudění oceli.           

V závislosti na čase se definuje ustálené proudění (stacionární), které nezávisí na čase                

a neustálené proudění (nestacionární), u něhož jsou veličiny na čase závislé [14]. 

Základní fyzikální zákony, které popisují proudění jsou vyjádřeny                          

Navier–Stokesovými rovnicemi společně s rovnicí kontinuity. Tyto zákony popisují jak 

laminární, tak turbulentní režim proudění. Pokud se jedná o nestacionární nestlačitelné 

izotermní proudění, pak mají tvar [6, 14, 15]: 

Rovnice kontinuity: 
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= 0                                                                                                                     (9) 

Rovnice Navier–Stokesovy: 
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kde: 𝑥, 𝑦, 𝑧  - souřadnice, [1]; 

 𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧 - složky rychlosti, [1]; 

 𝑝  - tlak, [Pa]; 

 𝜌  - hustota, [kg.m-3]; 

 𝑓  - složky vnější objemové síly, [1]. 
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Jedná se o čtyři rovnice pro čtyři neznámé. Tyto Navier–Stokesovy rovnice jsou však 

obtížně řešitelné a proto jsou potřebná zjednodušená numerická řešení. Turbulentní proudění, 

které je i u stacionárního proudění charakteristické kolísáním tlaku a rychlosti, navíc nemůže 

být řešeno na základě samotných Navier–Stokesových rovnic. Je to způsobeno tím, že 

prostorová a časová stupnice turbulentních fluktuací přesahuje možnosti řešení pomocí 

numerických metod. Těmto problémům je možné částečně předejít zavedením tzv. 

turbulentních modelů, které jsou založeny na časovém zprůměrování Navier–Stokesových 

rovnic nebo eliminaci zanedbatelných fluktuací a dávají rovnice pro střední rychlost a tlak   

[6, 14]. 

Modely turbulence se dělí podle charakteru proudění, podle metody sestavení 

matematického turbulentního modelu (Metoda DNS, Metoda RANS, Metoda LES), 

z hlediska modelování turbulentní viskozity (Boussinesquova hypotéza) v proudovém poli 

(nularovnicové (algebraické), jednorovnicové a dvourovnicové modely), na model 

Reynoldsových napětí (RSM model) a na Bussinesqovu hypotézu o turbulentní viskozitě. 

Mezi nejčastěji používané modely turbulence patří při modelování odlévání oceli především 

komplexní k–epsilon model. Zahrnuje v sobě kinetickou turbulentní energii k a rychlost její 

disipace ε, což je přeměna na teplo. Na volbě okrajových podmínek na vstupu jsou závislé 

parametry k–epsilon modelu. Proudění je možné na vstupu definovat – rychlostí, určenou 

skalárními veličinami; tlakovou podmínkou, definovanou na vstupu celkovým tlakem;            

a v případě stlačitelného proudění hmotnostním průtokem. V případě nestlačitelného proudění 

se předpokládá, že hustota kapaliny je konstantní a vstupní rychlost bude mít tedy stabilní 

hmotnostní průtok, proto není potřeba pomocí hmotnostního průtoku definovat vstup kapaliny 

[14]. 

Princip řešení diferenciálních rovnic proudění je v pokrytí geometrie řešené oblasti sítí  

a v hledání diskrétního řešení v těchto dostatečně malých podoblastech základní geometrie 

pomocí systému diferenčních (algebraických) rovnic. Rozdíl v řešení diferenciálních              

a diferenčních rovnic je definován jako diskretizační chyba e [13]. 

Síť (viz obr. 11), která je aplikovaná na geometrii dané řešené oblasti může být 

strukturovaná, kde jde o vytvoření nepřekrývajících se elementů, kdy hranice prvků sousedí 

s jedinou hranicí sousedního elementu a síť tedy není možné libovolně zhušťovat, nebo 

nestrukturovaná, která se používá především u metody konečných prvků [13]. 

 

 

Obr. 11 – ukázka strukturované (vlevo) a nestrukturované sítě [13]. 

 

Nejpoužívanější numerické metody numerického modelování metalurgických procesů, 

které budou popsány v následujících podkapitolách, jsou metoda konečných diferencí, metoda 

konečných prvků a metoda konečných objemů. 
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4.2 Metoda konečných diferencí (FDM) 

Princip této metody spočívá v převedení zkoumaného systému na soustavu 

diferenciálních rovnic podle Taylorova rozvoje a následuje řešení úlohy v určitých mezích. 

Tyto meze jsou stanoveny, jak okrajovými, tak počátečními podmínkami modelu. V uzlových 

bodech jsou derivaci nahrazeny dopřednými nebo zpětnými diferencemi. Na základě toho se 

rozlišuje explicitní a implicitní diferenční schéma. U explicitního schématu je výhodou 

vyjádření hledané proměnné, ale nelze ho využít pro libovolnou délku časového                      

a rozměrového kroku. Když se zjemňuje síť, je nutné zmenšit i časový krok. U implicitního 

schématu je potřeba počítat soustavu algebraických rovnic pro každou časovou hladinu. 

Velikost kroku není omezena. Na hustotě sítě závisí přesnost řešení. Náročnost výpočtu se 

zvyšuje zhušťováním sítě. Pouze v místech, kde se chce dosáhnout přesnějšího řešení je 

možné síť zhušťovat. Síť lze naopak zřeďovat u jednoduchých tvarů [14]. 

Jednoduché naprogramování a realizace, a jednoduchá aplikace na matematických 

nelineárních modelech jsou hlavní přednosti této metody. Naopak zhoršení přesnosti               

s použitím mřížky, která má různé odstupy mezi uzly a potřeba zavedení poměrně hustého 

časového kroku jsou nevýhodami této metody. Z důvodu, že podmínky stanovené pro určitou. 

Problémem je také aproximace okrajových podmínek, a to z toho důvodu, že podmínky, které 

se stanoví pro síť s určitou hustotu, nejsou vhodné pro síť s jinou hustotou. Navíc síť musí být 

strukturovaná [14]. 

 

4.3 Metoda konečných prvků (FEM) 

Mezi numerickými metodami má tato metoda největší význam. K modelování 

metalurgických procesů je tato metoda vysoce účinná. Podstatou této metody je, že dochází 

k procesu zvanému triangulace. To znamená, že se oblast rozdělí na síť konečného počtu 

prvků. Nejčastěji se u dvourozměrné oblasti (2D) úloh jedná o trojúhelníkové nebo 

čtyřúhelníkové prvky a u třírozměrné oblasti (3D) se jedná o čtyřstěny resp. šestistěny. Tvar 

kvadratického polynomu nebo lineární funkce má řešení na každém prvku, přičemž 

v uzlových bodech a na hranici prvků není zaručena spojitost. Skoro dokonalá aproximace 

daného systému a možnost celý proces zautomatizovat jsou výhodami této metody. Kde se 

předpokládají kritická místa řešení, tak tam se da použít jemnější dělení oblasti [14]. 

Funkcí hledaného řešení mohou být, jak okrajové podmínky, tak materiálové 

charakteristiky. Proto je potřeba obecně nelineární soustavy rovnic řešit společně 

s okrajovými a počátečními podmínkami. Pomocí dvou principů řeší tato metoda okrajové 

problémy. Jedním principem je variační formulace a druhým principem je minimalizační 

formulace. Vhodná je tato metoda k řešení parciálních diferenciálních rovnic na složitých 

tvarech, jako jsou např. automobily [13, 14]. 
 

4.4 Metoda konečných objemů (FVM) 

Jedná se o numerickou metodu, která se využívá k řešení parciálních diferenciálních 

rovnic, a která napříč objemem buňky počítá průměrné hodnoty proměnných a přímo 

diskretizuje integrální rovnici. Princip této metody je v [14, 15]: 

 použití křivočaré sítě, která dělí oblasti na diskrétní objemy, 

 bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech, 

 numerickém řešení diskretizovaných rovnic v obecném tvaru. 

Použití jak pro strukturovanou, tak pro nestrukturovanou síť je výhodou této metody.   

U této metody můžou být okrajové podmínky aplikovány tak, že původní hodnoty 

proměnných se lokalizují v objemu elementu sítě, nikoliv na okrajích nebo povrchu buňky. 
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4.5 Struktura numerického modelování 

K numerickému modelování je možné využít komerční programy. Tyto programy 

v sobě zahrnují matematické modely proudění s algoritmy jejich řešení. Moduly, které 

obsahují potřebné rovnice pro výpočet proudění, a které umožňují průběh potřebného výpočtu 

jsou základem struktury těchto numerických simulačních programů. Moduly zajišťují 

návaznost jednotlivých kroků simulace, které se označují jako preprocessing, processing        

a postprocessing. První fáze je processing, kde dochází k přípravě modelu, následuje druhá 

fáze, kterou je samotný výpočet – processing a poslední fází je postprocessing, ve které se 

zpracovávají a zobrazují výsledky [13, 14]. 

Preprocessing:  

 definice cílů, 

 vymezení modelované oblasti, 

 tvorba geometrie mezipánve, 

 generace výpočetní sítě, 

 specifikace vstupů, výstupů a stěn modelované oblasti, 

 import výpočtové oblasti do CFD programu, 

 volba fyzikálního modelu, 

 specifikace fyzikálních vlastností proudícího média, 

 specifikace okrajových podmínek. 

Processing: 

 vlastní numerické řešení. 

Postprocessing: 

 vizualizace výpočtové oblasti a sítě, 

 tvorba vektorových obrázků, 

 vizualizace skalárních veličin, 

 tvorba grafů, 

 kvalitativní numerické výpočty, 

 tvorba animací. 

 

4.6 Programy používané pro numerické modelování 

Jednu skupinu tvoří programové systémy používané pro výpočet proudění a označují 

se jako CFD programy, mezi které patří např. ANSYS Fluent. Těmto programům je více 

věnováno v experimentální části této diplomové práce. Druhou skupinu tvoří programové 

systémy používané jak pro výpočet proudění, tak i tuhnutí. Mezi tyto programy patří mimo 

jiné ProCAST a QuikCAST [14, 16].  

Program ProCAST provádí komplexní analýzy zabývající se plněním, tuhnutím          

a napěťovými stavy jak plynule litých předlitků, tak ocelových ingotů, s predikcí vad              

a zbytkového pnutí. K výpočtu využívá metody konečných prvků. Spojitý model řeší úplné 

Navier–Stokesovy rovnice proudění kovu i Fourier–Kirchhoffovy rovnice vedení tepla během 

tuhnutí kovu. Obecně využívá k–epsilon model pro výpočet turbulentního proudění.              

K predikci porozity ProCAST využívá Niyamovo kritérium a DAS kritérium [14, 16].  

Program QuikCAST je založen na metodě konečných diferencí a poskytuje kompletní 

průmyslové řešení, které umožňuje modelovat celý licí proces od plnění až po tuhnutí včetně 

predikce vad. QuikCAST řeší úplné Navier–Stokesovy rovnice společně s rovnicemi přenosu 

tepla. K predikci vad program využívá Niyamovo kritérium [14, 16]. 
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5 LITERÁRNÍ POZNATKY Z OBLASTI NUMERICKÉHO 

MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ OCELI V MEZIPÁNVI 

Autoři v článku [17] se zabývali numerickým modelováním proudění oceli                              

v symetrické šestiproudé mezipánvi o objemu 22 tun. Cílem modelování byly minimalizace 

mrtvých objemů v prostoru mezipánve a optimalizace rozsahu směsné oblasti během 

sekvenčního odlévání oceli. Byly zkoumány dvě různé varianty dopadového místa                  

v mezipánvi. První varianta byl s použitím turbostopu umístěným pod stínící trubicí           

(viz obr. 12 A) a druhá varianta byla s použitím hrázek přes celou šířku mezipánve             

(viz obr. 12 B).  

 

Obr. 12 – A) varianta s použitím turbostopu, B) varianta s použitím hrázek [17]. 

 

Numerické simulace proudění oceli v mezipánvi byly provedeny pomocí komerčního 

programu ANSYS Fluent. Pro modelování turbulence byl zvolen k–epsilon model. 

K vlastnímu výpočtu byla použita metoda konečných objemů. Při studiu byla použita 

symetrická polovina geometrie mezipánve. Vytvořená výpočetní síť, která byla zhuštěna 

v oblastech stínící trubice a výlevek, obsahovala 310 000 hybridních buněk a byla vytvořena 

v preprocesoru Gambit. Vstupní rychlost proudění do mezipánve byla nastavena na           

2,22 m.s-1, což jak autoři uvádějí, odpovídá odlévání bram licí rychlostí 1,7 m.min-1, intenzitě 

turbulence 5 % a teplotě oceli 1550 °C. Za účelem přehledného grafického zobrazení byly 

získané výsledky zobrazeny v rovině procházející výlevkami. 

Charakter proudění autoři hodnotili z obdržených profilů proudění a přechodových 

křivek (viz obr. 13 a 14). Na obr. 13 znázorňují distribuce vektorů rychlostí v rovině 

procházející jednotlivými výlevkami, že použití hrázek způsobuje, že je objem mezipánve 

více homogenní a tudíž nastává pokles podílu mrtvého objemu.  

 

Obr. 13 – distribuce vektorů rychlostí – A) s použitím turbostopu, B) s použitím hrázek [17]. 
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Jak je z obr. 14 patrné, kratší rozsah směsné oblasti byl detekován u varianty 

s hrázkami, které protínají a oddělují celou vstupní oblast licího proudu od zbytku pracovního 

objemu mezipánve.  

 

Obr. 14 – přechodové křivky pro variantu s turbostopem a pro variantu s hrázkami [17]. 

Autoři také pomocí RTD křivek (viz obr. 15) sledovali retenční časy na jednotlivých 

výlevkach, následně z kterých získali hodnoty jednolivých objemů v prostoru mezipánve, 

které jsou uvedeny v tabulce na obr. 15. Taktéž z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že 

s použitím hrázek došlo k poklesu podílu mrtvých objemů. 

 

Obr. 15 – RTD křivky pro variantu s turbostopem (vlevo), pro variantu s hrázkami [17]. 

 

 

Obr. 16 – tabulka s hodnotami retenčních časů a jednotlivých objemů [17]. 
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Článek [18] pojednává o numerickém modelování proudění oceli ve víceproudé 

mezipánvi pro plynulé odlévání oceli. Hlavním cílem této studie bylo analyzovat proudění 

tekuté oceli a rozložení teplot v dané mezipánvi. Numerické simulace proudění oceli 

v mezipánvi byly prováděny v softwaru ANSYS Fluent.  

Jedná se o šestiproudou mezipánev s kapacitou 34 tun tekuté oceli sloužící pro 

sekvenční odlévání sochorů o rozměrech 280 x 300 mm licí rychlostí 0,6 m.min-1. Během 

odlévání v ustáleném stavu proteče mezipánvi 138 t.h-1. Mezipánev umožňuje odlití deseti 

taveb v jedné sekvenci. Dopadové místo mezipánve je vymezeno dvěma hrázkami, které jsou 

přes celou šířku mezipánve (viz obr. 17). Hrázky jsou široké 100 mm a vysoké 300 mm. 

Hladina oceli v mezipánvi je ve výšce 570 mm. 

 

Obr. 17 – schéma šestiproudé mezipánve [18]. 

 

Numerické simulace byly provedeny za běžných provozních podmínek během 

ustáleného lití. Parametry nastavené pro simulace jsou uvedeny v tab. 1 a okrajové podmínky 

jsou znázorněny na obr. 18. 

Tab. 1 – provozní podmínky použité pro numerické simulace [18]. 

Parametry Hodnota Jednotka 

hustota oceli 7010 kg.m-3 

dynamická viskozita oceli 0,007 kg.m-1.s-1 

vstupní rychlost proudění do mezipánve 2,0 m.s-1 

počáteční teplota 1823 K 

měrná tepelná kapacita 821 J.kg-1.K-1 

tepelná vodivost 30,5 W.m-1.K-1 

tepelný tok přes stěny - 2,6 kW.m-2 

tepelný tok přes strusku - 16 kW.m-2 
 

 

Obr. 18 – okrajové podmínky použité pro numerické simulace [18]. 
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Tekutá ocel proudí do mezipánve, odrazí se ode dna a díky hrázkám směřuje k volné 

hladině. To lze zřetelně vidět na obr. 19 vlevo, kde je ukázána topologie toku po dobu, kdy 

tekutá ocel právě proudila do mezipánve. S takovou průtokovou strukturou lze nalézt dvě 

oddělené oblasti v pracovním prostoru mezipánve. Jeden ve vstupní oblasti, který je 

charakterizován vysokou intenzitou turbulence a rychlostí proudění, a druhou oblast 

mezipánve, která je charakterizována mnohem nižší intenzitou turbulence a mnohem nižšími 

rychlostmi proudění. 

Mimo vstupní oblast proudí tekutá ocel v blízkosti hladiny (viz obr. 19 vpravo). 

Taková topologie toku je velmi žádoucí kvůli procesu odstraňování nekovových vměstků. 

Jednak mají vměstky perfektní podmínky pro koagulaci a jednak směřují k povrchu, kde 

můžou být absorbovány vrstvou strusky.  

 

Obr. 19 – charakter proudění v mezipánvi [18].  
 

Topologie tekuté oceli proudící do mezipánve je potvrzena distribucí vektorů 

rychlostí. Na obr. 20 je znázorněno rozložení rovnoměrných vektorů rychlostí tekuté oceli. 

Dá se pozorovat podobná struktura toku tekutiny. Tekutina směřující k nejvzdálenějším 

výlevkám splňuje zpětný tok v oblasti výlevek č. 2 a 5. V této oblasti je pozorován cirkulační 

tok. 

 

Obr. 20 – rozložení vektorů rychlostí v mezipánvi [18].  

 

Rozložení teplot tekuté oceli je znázorněno na obr. 20. Popsaná struktura průtoku 

způsobená hrázkami umožňuje pohyb teplejší tekutiny ve vzdálenějších oblastech mezipánve 

a naopak, teplota tekuté oceli na jednotlivých výlevkách je více homogenní. To zajišťuje 

stabilitu procesu plynulého odlévání. Rozložení teploty se vyrovná a maximální teplotní 

rozdíl v celé mezipánvi je přibližně 10 K. 

 

Obr. 21 – rozložení teplot v mezipánvi [18]. 

 

Numerické simulace proudění tekuté oceli v mezipánvi byly provedeny komerčním 

CFD softwarem ANSYS Fluent za použití k–epsilon modelu turbulence metodou RANS. 

Prezentované výsledky se týkají struktury toku tekutiny a rozložení teploty v dané mezipánvi. 
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V článku [19] se autoři zabývali sledováním struktury toku oceli v mezipánvi pomocí 

numerického modelování za použití metod RANS a LESS. V numerickém modelování je 

rozhodující volba správného modelu turbulence, neboť má velký vliv na proudění kapaliny 

v daném testovaném zařízení. Zatím byly nejvíce numerické simulace provedeny pomocí 

metody RANS, ale v takovém případě se získávají informace o průměrných hodnotách 

turbulentního toku. V článku [19] byly použity numerické simulace s využitím metody 

velkých vířivých simulací (LES) a porovnány s výsledky metody RANS. V obou případech se 

provádí numerická simulace metodou konečných objemů v komerčním softwaru ANSYS 

FLUENT. 

Matematické modely jsou základem numerického modelování průmyslových procesů, 

jako je například plynulé odlévání oceli. Správně zvolený matematický model s vhodnými 

počátečními a okrajovými podmínkami by měl být schopen správně reprodukovat děje 

probíhající během proudění oceli v daném zařízení. K tomu musí být výsledky simulací 

porovnány s experimentálními výsledky, provedenými na reálných zařízeních nebo alespoň na 

jejich laboratorních modelech. 

Průtokové pole uvnitř mezipánve je důkladně zkoumáno numerickým modelováním. 

Turbulence tekuté oceli v mezipánvi je obtížné přesně mapovat. Existují jak oblasti s vysokou 

turbulencí tak oblasti s laminárním prouděním. Při analýze turbulentního proudění metodou 

RANS se získají průměrné hodnoty. V případě metody LES jsou všechny velké turbulentní 

stupnice řešeny přímo. Z těchto simulací lze získat informace o okamžitém rychlostním poli 

uvnitř mezipánve. 

Zkoumaným objektem v článku [19] byla stejná mezipánev o stejných parametrech 

jako v předchozím příspěvku [18] a jejíž schéma je na obr. 17. Geometrie mezipánve je 

symetrická. Také parametry pro numerické simulace vycházející z provozních podmínek a jež 

jsou uvedeny v tab. 1, stejně jako nastavení okrajových podmínek (viz obr. 18) jsou shodné. 

Parametry a nastavení řešitele jsou uvedeny v tabulce, která je na obr. 22. 

 

Obr. 22 – parametry a nastavení řešitele pro jednotlivé varianty numerických simulací [19].  
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Cílem provedených studií bylo analyzovat charakter proudění a rozložení teplot tekuté 

oceli. Výsledky výpočtů provedených numerickou metodou LES byly porovnány s výsledky 

metodou RANS. Numerický model umožňuje diagnostikovat pracovní podmínky zkoumané 

mezipánve.  

Rychlostní pole a distribuce vektorů rychlostí pro stanovenou konfiguraci mezipánve 

jsou uvedeny na obr. 23 a 24. Pro lepší analýzu rychlosti byly použity maximální a mezní 

hodnoty (levý a pravý sloupec). Výsledky jsou uvedeny v rovině procházející výlevkami. 

Konečné výsledky získané metodou RANS v ustáleném stavu byly použity jako počáteční 

podmínka pro metodu LES. V případě metody LES jsou zobrazeny střední a okamžité 

hodnoty rychlostních polí.  

 

Obr. 23 – rychlostní pole v mezipánvi [19].  

 

 

Obr. 24 – distribuce vektorů rychlostí v mezipánvi [19].  

 

Porovnáním středního rychlostního pole pro metody RANS a LES (viz obr. 23a          

a 23b) lze pozorovat podobné rozložení rychlosti blízko vstupní oblasti. Rozdíly se začínají 

objevovat až v oblastech blízkých výlevkám. V těchto oblastech jsou rychlostní pole získané 

metodou LES vyšší než u metody RANS. Metoda LES také poskytuje informace o okamžitém 

rychlostním poli, který je uveden na obr. 23c. Rozdíly v rychlosti zaznamenávané metodami 

RANS a LES jsou také viditelné ve vektorech rychlostí, které jsou uvedeny na obr. 24. Vyšší 

pohyby tekuté oceli jsou detekovány metodou LES mezi výlevkami 1 a 2 a taky 5 a 6, 

zatímco pro metodu RANS jsou rychlosti v těchto oblastech blízké nule. To vede k menšímu 

promíchání tekuté oceli v těchto oblastech. Toto je také potvrzeno rozložením teplot uvnitř 

pracovního prostoru mezipánve zobrazeného na obr. 25. 
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Obr. 25 – rozložení teplot v pracovním prostoru mezipánve [19]. 

 

Výsledky získané metodou RANS ukazují vyšší rozdíly v teplotách tekuté oceli mezi 

vstupní oblasti mezipánve a oblasti v blízkosti výlevek 1 a 6. Vzhledem k lepšímu 

promíchávání tekuté oceli u metody LES je teplotní pole více homogenní v celé mezipánvi. 

Pokles teplot u obou metod je v rozmezí 6 až 12 K. V případě metody RANS je pokles 

teplot větší a nejnižší hodnoty teplot jsou zaznamenány v oblastech blízkých bočním stěnám. 

To může být ovlivněno nižší hodnotou intenzity turbulence v těchto oblastech a tím i horším 

promícháváním. U metody LES je rozložení teploty více homogenní. U obou metod lze 

pozorovat velmi nízké rozdíly mezi teplotou oceli na vstupu do mezipánve a teplotou oceli na 

výstupu z mezipánve. Prezentované numerické simulace demonstrují rozdíly ve výpočtech 

mezipánve prováděné metodami RANS a LES.  

Zkoumaná mezipánev je charakterizována úzkým tvarem a poměrně vysokým 

poměrem délky mezipánve k šířce. Instalací dvojice hrázek byly vytvořeny dva pracovní 

prostory. Vstupní oblast je oddělena od zbytku pracovního prostoru mezipánve, což by mělo 

vést ke snížení směsné oblasti a zvýšení podílu objemu proudícího pístovým tokem. 

Článek [20] popisuje optimalizaci proudění oceli v mezipánvi modifikací pracovní 

oblasti mezipánve pomocí numerické simulace v komerčním softwaru ANSYS Fluent. 

Předmětem numerické simulace byla symetrická šestiproudá mezipánev (viz obr. 26). 

Vstupní rychlost proudění do mezipánve byla 1,1 m.s-1, což odpovídá rychlosti odlévání      

1,9 m.min-1. Objem mezipánve činil 22 tun a byla vybavena systémem zátkových tyčí. 

 

Obr. 26 – schéma symetrické šestiproudé mezipánve [20].  
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Byly navrženy čtyři různé dopadové místa, které jsou znázorněny na obr. 27. 

Výsledky studií prezentovaných v příspěvku zahrnují distribuci vektorů rychlosti. Pro každou 

variantu byly taktéž stanoveny směsné oblasti pomocí RTD křivky. 

 

Obr. 27 – varianty dopadového místa umístěného ve vnitřním prostoru mezipánve [20].  

                                                                      

Z důvodů správné interpretace výsledků byla mezipánev rozdělena dvěma rovinami     

(viz obr. 28), které procházejí jednak stínící trubicí a jednak výlevkami. Z důvodů symetrie 

mezipánve jsou prezentované výsledky uvedeny pouze pro jednu polovinu. 

 

Obr. 28 – řez rovinou procházející a) stínící trubicí, b) výlevkami [20].  

 

Rozložení vektorů rychlostí v mezipánvi pro daná čtyři uspořádání v předem 

definovaných rovinách je znázarněno na obr. 29 a 30. 

 

Obr. 29 – rozložení vektorů rychlostí pro jednotlivé varianty dopadového místa rovinou 

procházející stínící trubicí [20].  
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Obr. 30 – rozložení vektorů rychlostí pro jednotlivé varianty dopadového místa rovinou 

procházející výlevkami [20].  

 

Bezrozměrné RTD charakteristiky (typ F křivka) pro analyzované uspořádání 

mezipánve jsou uvedeny na obr. 31.  

 

Obr. 31 – RTD charakteristiky (typ F křivka) pro jednotlivé varianty dopadové místa [20]. 

 

Hodnoty pro jednotlivé výlevky získané z uvedených RTD charakteristik byly 

zprůměrovány a výsledné hodnoty ukazují, že nejmenší směsná oblast je u varianty b. Z toho 

by se dalo usoudit, že jako nejvhodnější se jeví tato varianta dopadového místa. Autoři 

v článku [20] neuvádějí, která ze sledovaných variant dopadového místa je nejvhodnější. 

Uvádějí však, že provedené numerické simulace potvrzují, že každé z prezentovaných 

uspořádání vnitřního prostoru mezipánve může být použito v průmyslových podmínkách. 



37 

 

Walek, J. Numerické modelování proudění oceli v mezipánvi. Diplomová práce. Katedra metalurgie                   

a slévárenství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

6 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI PROUDĚNÍ 

OCELI V MEZIPÁNVI 

Poznatky literární analýzy z oblasti proudění oceli v mezipánvi lze shrnout takto: 

1) Mezipánev je důležitou součásti ZPO, ovlivňuje stabilitu lití a kvalitu předlitku. Slouží 

jako zásobník tekuté oceli při sekvenčním odlévání. Zařazuje se mezi licí pánev                 

a krystalizátor a zajišťuje celou řadu důležitých funkcí. 

2) V mezipánvi je možné ještě upravit vlastnosti odlévané oceli. Mezi základní funkci 

mezipánve patří distribuce oceli na jednotlivé licí proudy. Důležité je znát dobu, kterou 

určitý element taveniny stráví v mezipánvi, tzv. retenční čas. 

3) Objem oceli v mezipánvi je rozdělený na tři částí. Promíchávaný objem, objem s pístovým 

tokem a mrtvý objem. Požadavky na jednotlivé objemy jsou, aby se zachoval určitý podíl 

promíchávaného objemu, zajistil dostatečný podíl objemu proudícího pístovým tokem           

a minimalizovaly mrtvé objemy. 

4) Optimalizaci proudění lázně v mezipánvi lze provézt několika způsoby, mezi které patří: 

 použití dopadových desek pod stínící trubicí, 

 použití dolních a horních přepážek pro ovlivňování proudění lázně, 

 použití víceotvorových přepážek v mezipánvi, 

 použití dmýchání inertních plynů do lázně v mezipánvi, 

 použití keramických filtrů v mezipánvi. 

5) Proudění oceli v mezipánvi s použitím výše uvedených komponent lze verifikovat např. 

pomocí fyzikálního a numerického modelování. Efektivní a optimální varianta modelového 

výzkumu je kombinace fyzikálního a numerického modelování. 

6) Numerické modelování řeší soustavy parciálních diferenciálních rovnic popisující proudění 

oceli v mezipánvi. Proudění popisují základní fyzikální zákony, které jsou vyjádřeny 

Navier–Stokesovými rovnicemi společně s rovnicí kontinuity. Mezi nejpoužívanější 

numerické metody patří metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků a metoda 

konečných objemů. 

7) Strukturu numerického modelování tvoří tři základní etapy – preprocessing, processing      

a postprocessing. Ve fázi preprocessingu dochází k přípravě modelu. Processing je fáze 

samotného výpočtu a fáze postprocessing slouží k zpracovávání a zobrazení výsledků. 

Programy používané pro výpočet proudění se označují jako CFD programy, mezi které 

patří ANSYS Fluent. 

8) Z rozboru zahraničních literárních poznatků z oblasti numerického modelování proudění 

oceli v mezipánvi vyplývají některé společné parametry výpočtu: 

 CFD Program: ANSYS Fluent, 

 geometrie: zjednodušená na symetrickou polovinu (použití pouze u symetrických 

mezipánvi), 

 výpočetní síť: tvořena hexa–elementy nebo hybridní, zhuštěná v oblasti vstupu          

a výstupu, 

 fyzikální model proudění: turbulentní a na stěnách def. standardní stěnová funkce, 

 model turbulence: standardní k–epsilon model turbulence, metody RANS a LES, 

 fyzikální vlastnosti oceli: uvedeny v tab. 1, 

 numerický řešič: metoda SIMPLE, 

 výpočet: metoda konečných objemů, 

 hodnocení výsledků: profily vektorů rychlostí, rozložení teplot, RTD křivky. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Hlavním cílem experimentální části této diplomové práce bylo pomocí numerické 

simulace zmapovat charakter proudění taveniny v pětiproudé mezipánvi pro plynulé odlévání 

oceli. Pro vlastní studium byl zvolen CFD software ANSYS Fluent, který je součástí 

programového balíku ANSYS Workbench a jehož licence pro výukové účely zajišťuje 

celoškolské IT pracoviště VŠB – TUO. CFD program ANSYS Fluent umožňuje řešit úlohy 

z oblasti proudění, přenosu tepla a spalování. 

Pracovní prostředí ANSYS Workbench umožňuje organizaci struktury projektů           

a slouží ke spuštění jednotlivých programů.  

Součásti Workbenche je Geometry Desing Modeler. Jedná se o CAD systém, který je 

určený pro 3D modelování geometrie dané řešené oblasti. Kromě vlastní tvorby geometrie 

umožňuje tento CAD systém i načítání geometrií z jiných CAD systémů či jejich export [16]. 

Software Meshing slouží k tvorbě výpočetní sítě. Umožňuje jak export hotové sítě do 

požadovaných formátů, tak vytvoření výpočetní sítě pro různé řešiče, jako jsou Fluent, CFX, 

Polyflow a další [16]. 

ANSYS Fluent je program, který obsahuje fyzikální modely, které postihují široké 

možnosti potřebné k modelování proudění, turbulence, přenosu tepla a reakcí pro průmyslové 

aplikace. Využívá technologie nestrukturované sítě. Síť může být v případě 2D simulací 

vytvořena z elementů ve tvaru čtyřstěnů a trojúhelníků, v případě 3D simulací pomocí 

šestistěnů, čtyřstěnů, mnohostěnů nebo prizmatických a pyramidových buněk. ANSYS Fluent 

využívá pro vlastní výpočet metody konečných objemů [16]. 

Jednotlivé řešiče ANSYS Fluentu fungují se všemi fyzikálními modely a typy 

proudění. Proudění mohou být stacionární i nestacionární, ale taky nestlačitelné                       

i hypersonické. Program ANSYS Fluent nabízí veliké množství modelů turbulence. Jedná se  

o různé verze časově středovaných k–epsilon modelů, modely k–omega a modely s řešením 

Reynoldsových napětí (RSM) [16]. 

Programové produkty CFD využívají programové produkty, které již obsahují 

matematické modely a algoritmy jejich řešení pro různé procesy z oblasti přenosu hmoty, 

hybnosti a energie. Výpočtově je možné stanovit pomocí CFD programů rychlostní profily, 

trajektorie částic, tlakové, tepelné a koncentrační poměry v soustavě a mnoho dalších 

parametrů. Nejčastěji se CFD programy v oblasti metalurgie oceli používají pro řešení 

přenosu tepla a pro řešení proudění lázně v metalurgických nádobách [7]. 

Možnost simulovat a verifikovat procesy, které jsou složitě řešitelné v reálných 

podmínkách je velkou výhodou použití CFD programů v oblasti metalurgie. Výhodou je také 

možnost změny geometrie zkoumané oblasti a poměrně rychlá simulace změn okrajových 

podmínek nebo fyzikálních parametrů a studium úpravy jednotlivých vlivů na průběh daného 

procesu [7, 13].  

Verifikace dosažených výsledků ve skutečných podmínkách je však důležitým               

a stále nezastupitelným požadavkem při využívání metod CFD. K základnímu ověření 

výsledků numerického modelování slouží fyzikální modelování. Kombinace numerického                    

a fyzikálního modelování je považována za velmi efektivní a optimální variantu modelového 

výzkumu [7]. 
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7.1 Postup řešení pomocí CFD programu ANSYS Fluent při provádění 

numerických simulací proudění v mezipánvi 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.5 Struktura numerického modelování postup 

celého modelování se vždy dělí na tři fáze – preprocessing, processing a postprocessing. 

V následující části je popsán postup řešení při provádění numerických simulací v CFD 

programu ANSYS Fluent. 

7.1.1 Tvorba geometrie mezipánve 

Než dojde k samotnému řešení studovaného systému metodou numerického 

modelování v softwaru ANSYS Fluent je potřeba vymezit modelovanou oblast.  

V softwaru ANSYS Fluent je výhodou modelování proudění v průtokových reaktorech 

možnost omezit geometrii pouze na vnitřní studovaný objem systému. To znamená, že není 

nutné modelovat geometrii stěny průtokového reaktoru a podmínky na stěně jsou definovány 

hodnotami nebo funkcemi.   

Pro vlastní studium charakteru proudění taveniny v oblasti mezipánve byla zvolena 

pětiproudá mezipánev s různě řešeným geometrickým uspořádáním dopadového místa. 

Základní geometrie studované mezipánve (viz obr. 32) byla vytvořena v prostředí ANSYS 

Design Modeleru. Geometrie určená pro numerické modelování představuje vnitřní objem 

mezipánve, která je již opatřená torkretem. Do vnitřního objemu mezipánve byly 

vymodelovány: stínící trubice, dopadové místo, zátkové tyče a výtokové uzly včetně 

ponorných výlevek. Modelovaný objem v mezipánvi odpovídá 15 tunám oceli.  

Dopadový segment je na vyvýšené plošině. Na vyvýšenou plošinu je usazen turbostop. 

Kolem plošiny a turbostopu je torkret o síle +/- 6 mm. Vzdálenost ústí stínící trubice od dna 

turbostopu je 462 mm. Stínící trubice má vnitřní průměr 85 mm. Zátkové tyče jsou usazeny 

10 mm ode dna a zasahují 20 mm do konkávního ústí výlevky. 

 

Obr. 32 – celý model mezipánve určený pro numerické simulace, který tvoří pouze jedno 

těleso mapující proudící vnitřní objem oceli v mezipánvi. 
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V numerických výpočtech v programu ANSYS Fluent je možné pracovat se dvěma 

druhy oblastí nebo zónami. Jeden typ je fluid a druhý je solid. Oblast fluid definuje oblast 

proudění tekutiny a oblast solid definuje pevnou vodivou oblast nějakého materiálu. V Design 

Modeleru je přednastaveno, že pro každé objemové těleso je automaticky definována oblast 

solid, tudíž v tomto případě – proudění v mezipánvi, bylo potřeba změnit na fluid [21]. 

Důležité je, aby celá geometrie mezipánve byla jedno těleso. To znamená, že 

například zátkové tyče bylo potřeba od objemu mezipánve odečíst, a naopak ponorné výlevky 

k objemu mezipánve přičíst. 

Na následujících obr. 33 a 34 jsou zachyceny detaily vtokových a výtokových uzlů. 

Zaoblení hran bylo, kromě turbostopu, zanedbáno z důvodu následující tvorby výpočetní sítě. 

 

Obr. 33 – detail usazení dopadového segmentu a stínící trubice. 

 

 

Obr. 34 – detail usazení zátkové tyče. 
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7.1.2 Vytvoření výpočetní sítě a příprava platforem okrajových podmínek pro definici 

modelu v SW ANSYS Fluent 

Vytvořená 3D geometrie pětiproudé mezipánve byla následně importována do 

preprocesoru Mesing, ve kterém probíhalo vytvoření automatické nestrukturované výpočetní 

sítě, tzn. vytvoření nepřekrývajících se elementů – konečných objemů. V kritických místech 

geometrie mezipánve, jakou jsou okolí stínící trubice, dopadového místa, zátkových tyčí, 

výtokových uzlů, ponorných výlevek, koutů v mezipánvi apod., byla výpočetní síť zjemněna.  

Základním parametrem pro vytvoření automatické sítě je definování velikosti buňky. 

Před vlastním zahájením modelování proudění pro tři geometrická uspořádání dopadového 

místa v oblasti mezipánve byly testovány výpočty pro tři různé varianty výpočetní sítě 

s rozdílnou velikostí buňky. Minimální hodnota buňky byla ve všech třech případech 

nastavena na stejnou hodnotu. Naopak u maximální hodnoty byly z důvodů přesnějšího 

výpočtu jednotlivé velikosti buněk nastaveny tak, aby v oblasti výtoku z mezipánve byly 

alespoň tři buňky vedle sebe (viz detail na obr. 35). U všech tří variant byla síť tvořena 

tetraedry. 

 

Obr. 35 – detail výpočetní sítě v oblasti výtoku z mezipánve. 

 

Údaje o velikosti a počtu buněk pro jednotlivé varianty jsou uvedeny v tab. 2.    

Tab. 2 – varianty výpočetních sítí. 

Výpočetní síť 
Min velikost 

buňky [m] 

Max velikost 

buňky [m] 
Počet uzlů Počet buněk 

hrubá 5.10-3 5.10-2 131 175 664 260 

jemná 5.10-3 3.10-2 200 742 1 031 734 

velmi jemná 5.10-3 1.10-2 1 266 495 6 694 291 
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Na následujících obr. 36, 37 a 38 jsou ukázky jednotlivých variant výpočetních sítí 

zobrazeny v rovině procházející oblastí zátkových tyčí a výtokových uzlů. 

 

Obr. 36 – varianta hrubé výpočetní sítě.   

 

 

Obr. 37 – varianta jemné výpočetní sítě.  

 

 

Obr. 38 – varianta velmi jemné výpočetní sítě.  



43 

 

Walek, J. Numerické modelování proudění oceli v mezipánvi. Diplomová práce. Katedra metalurgie                   

a slévárenství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – TU Ostrava, 2018. 

Výběr sítě se hodnotil podle charakteru proudění pomocí vektorů rychlostí. Jak je 

možné vidět z vybraných horizontálních řezů ve vzdálenosti 0,5 m nad úrovní dna mezipánve 

(viz obr. 39, 40, 41), charakter proudění pro jednotlivé varianty sítí je v daných oblastech 

shodný. Rozdílná je akorát hustota vektorů. Proto byla pro lepší názornost zvolena hrubá síť, 

a taky z toho důvodů, že výpočet nebyl časově tak náročný, jako u dalších dvou variant.  

 

Obr. 39 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu vedeném 0,5 m nad 

úrovní dna mezipánve pro hrubou síť. 

 

 

Obr. 40 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu vedeném 0,5 m nad 

úrovní dna mezipánve pro jemnou síť. 

 

 

Obr. 41 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu vedeném 0,5 m nad 

úrovní dna mezipánve pro velmi jemnou síť. 
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U dané zvolené výpočetní sítě byla následně ověřena kvalita sítě. Kvalitu je možné 

ověřit pomocí kritérií Skewness a Orthogonal Quality. Tyto příkazy jsou aktivní v poli Detail 

of Mesh – Statistics – Mesh Metric – Skewness/Orthogonal Quality. Minimální, maximální        

a střední hodnota se uvádějí v tabulce výpisu [21]. 

Kritérium Skewness je nesouměrnost. Posuzuje, jak se svým tvarem buňka blíží 

ideálnímu tvaru. Kvalita každé buňky se vyjadřuje bezrozměrným číslem 0 – 1. Tato hodnota 

je míra skosení buňky nebo také míra deformace. Důležitou hodnotou pro posouzení, zda je 

element vhodný, je maximální hodnota. Neměla by překročit hodnotu 0,9. Pokud by k tomu 

došlo, je potřeba schéma sítě nebo buňku upravit, aby nedošlo k ohrožení realizovatelnosti     

a přesnosti výpočtu [15, 21].  

Druhým kritériem ověřujícím kvalitu vytvořené výpočetní sítě, je kritérium 

Orthogonal quality. Rovněž i u tohoto kritéria se kvalita každé buňky vyjadřuje 

bezrozměrným číslem 0 – 1, přičemž hodnoty, které se blíží jedničce, znamenají dobrou 

kvalitu sítě [15, 21].  

U zvolené hrubé sítě byla maximální hodnota kritéria Skewness 0,84455, čímž byla 

podmínka splněna. U kritéria Orthogonal quality byla střední hodnota 0,8586; tím lze říct, že 

požadované kvality buněk se dosáhlo v 85 %. Na následujících obr. 42 a 43 zobrazují grafy 

vygenerované v preprocesoru Meshing velikosti a počty buněk pro obě kritéria. 

 

Obr. 42 – graf buněk pro kritérium Skewness. 

 

 

Obr. 43 – graf buněk pro kritérium Orthogonal quality. 
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Důležité je po vytvoření výpočetní sítě určit okrajové podmínky oblasti. Okrajové 

podmínky procesu popisují stav systému (mezipánve) na styku s vnějším prostředím. Hlavně 

se jedná o podmínky pro vstup a výstup mezipánve a podmínky na stěnách mezipánve. 

Protože v Design Modeleru při tvorbě geometrie bylo těleso označeno jako fluid, není nutné                        

v Meshingu určovat stěny tělesa. Automaticky jsou vnější plochy tělesa považovány za stěny. 

Při modelování turbulentního proudění za použití standardního k–epsilon modelu, je 

potřeba specifikovat okrajové podmínky jak pro kinetickou turbulentní energii tak rychlost 

její disipace, tzn. přeměnu na teplo. Obvykle jsou tyto parametry závislé na volbě okrajové 

podmínky na vstupu. Proudění na vstupu je možné definovat pomocí [22]:  

 rychlosti (velocity inlet) – která je určena skalárními veličinami, 

 tlakovou podmínkou (pressure inlet) – která je definována celkovým tlakem na 

vstupu, 

 hmotnostním průtokem (mass flow inlet) – v případě stlačitelného proudění. 

V případě nestlačitelného proudění kapalin není nutné definovat vstup kapaliny 

pomocí hmotnostního průtoku, protože se předpokládá konstantní hustota kapaliny   

a tedy vstupní rychlost bude mít stabilní hmotnostní průtok. 

Kromě okrajových podmínek na vstupu do průtokového reaktoru je potřeba správně 

definovat i podmínky na výstupu z reaktoru. Proudění na výstupu lze definovat pomocí [22]: 

 tlakové podmínky (pressure outlet, pressure far–field) – která je definována 

statickým tlakem na výstupu, 

 podmínky proudění (outflow) – která předpokládá volný výtok kapaliny z reaktoru 

při zachování rovnice přenosu hmoty. Taková podmínka se volí v případě, že 

nejsou známé rychlost ani tlak na výstupu z reaktoru. Tato podmínka není vhodný 

pro modelování stlačitelných kapalin. 

Stěny, dno a hladina mezipánve byly definovány podmínkou wall, objem mezipánve 

byl definován podmínkou fluid, vstup do mezipánve byl definován podmínkou velocity inlet              

a výstupy z mezipánve (výlevky mezipánve) byly definovány podmínkou outflow. Rozlišení 

vstupní a výstupní oblasti v preprocesoru Meshing je zobrazeno na obr. 44. 

 

Obr. 44 – rozlišení vstupní a výstupní oblasti v preprocesoru Meshing.  
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7.1.3 Definice modelu v SW ANSYS Fluent a výběr modelu turbulence 

Proudění se počítalo jako stacionární a bylo uvažováno jako nestlačitelné, vazké          

a turbulentní. 

Pro numerické simulace nabízí Fluent několik modelů turbulence, o kterých již bylo 

zmíněno v kapitole 4.1 Numerické modelování proudění oceli. Mezi klasické modely 

turbulence patří standardní k–epsilon model nebo RNG k–epsilon model. Tyto modely jsou 

vhodné pro úplně vyvinuté turbulentní proudění, kde jsou vysoké hodnoty Re čísla                 

a zanedbatelný vliv molekulární viskozity. V mezipánvi je charakter proudění většinou 

turbulentní s laminárními oblastmi. Proto byl zvolený pro výpočet proudění standardní         

k–epsilon model. Na stěnách mezipánve byla definována standardní stěnová funkce. Zadání 

uvedeného modelu společně se zadáním standardní stěnové funkce ve Fluentu je zobrazeno na 

obr. 45. Možnost dalšího zkoumání a testování např. vlivu turbulentních modelů na kvalitu 

dosahovaných výsledků, ale s ohledem na časovou náročnost procesu nebylo možné v této 

fázi realizovat [6, 7].  

 

Obr. 45 – zadání modelu turbulence a stěnové funkce v řešici Fluentu. 
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7.1.4 Materiálové vlastnosti proudícího média 

 Pro účely modelování byla jako základní proudící složka zvolena voda, která je 

součástí základní materiálové nabídky SW ANSYS Fluent. Voda byla zvolena jednak 

z důvodu, že má podobné fyzikální vlastnosti jako ocel a jednak s ohledem na plánované 

fyzikální modelování procesu a možnosti srovnání chování systému. Jak už bylo zmíněno 

v úvodu experimentální části této diplomové práce, kombinace numerického a fyzikálního 

modelování je považována za efektivní a optimální variantu modelového výzkumu. V případě 

modelování reálného systému s uvažováním proudění oceli by pak bylo nutné materiál oceli 

definovat. Zejména je důležitá informace o hustotě a viskozitě proudícího média. 

 Na obr. 46 jsou k vidění fyzikální vlastnosti vody – hustota a dynamická viskozita, 

které byly použité z databáze Fluentu pro numerické simulace. A srovnány s dostupnými 

literárními údaji o těchto termofyzikálních vlastnostech u oceli. 

 

Obr. 46 – fyzikální vlastnosti vody nastavené ve Fluentu. 

 

Jak vyplývá z literárních poznatků v článku [18], fyzikální vlastnosti oceli použité pro 

numerické simulace jsou uvedeny v tab. 1. 

V následující tab. 3 jsou fyzikální vlastnosti vody použité při numerické simulaci 

v této diplomové práci porovnány s fyzikálními vlastnostmi oceli použité pro numerické 

simulace uvedenými v tab. 1. 

Tab. 3 – porovnání fyzikálních vlastností oceli a vody [13]. 

Fyzikální  

veličina 

Označení  

veličiny 
Jednotky Ocel Voda 

hustota ρ kg.m-3 7010 998,2 

dynamická 

viskozita 
η kg.m-1.s-1 7,0.10-3 1,003.10-3 

kinematická 

viskozita 
ν m2.s-1 0,999.10-6 1,005.10-6 

počáteční  

teplota 
T K 1823 288 
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7.1.5 Nastavení okrajových podmínek 

Přípravě platformy okrajových podmínek v Meshingu se věnuje část kapitoly 7.1.2. 

Během exportu výpočetní sítě z Meshingu a importu do SW ANSYS Fluent umožní platforma 

přístup k nabídce definice okrajové podmínky konkrétními hodnotami. V této kapitole jsou 

zmíněny konkrétní hodnoty nastavení okrajových podmínek. Za okrajovou podmínku na 

vstupu byla zvolena konstantní rychlost proudění do mezipánve ve stínící trubici, která má 

hodnotu 1,04 m.s-1. 

Při této rychlosti lze na základě výpočtu Reynoldsova kritéria a použitého média 

predikovat typ proudění. Výpočet Reynoldsova kritéria pro konkrétní hodnoty numerické 

simulace v této diplomové práci byl proveden podle vztahu: 

Re = 
𝑤 ∙ 𝑑 

𝜈
                                                                                                                     (13) 

kde: 𝑤  - rychlost proudícího média, [m.s-1]; 

 𝑑  - hydraulický průměr, [m]; 

 ν  - kinematická viskozita, [m2.s-1]. 

Re = 
1,04 ∙ 0,085

0,000001005
 

Re = 87 960 

V tomto případě se jednalo o turbulentní proudění v oblasti vstupu, jelikož hodnota         

Re ≥ Rekrit. Kritická hodnota Rekrit pro potrubí, které má kruhový průřez je 2320. Výpočet 

typu charakteru proudění je důležitý s ohledem na následují volbu modelu turbulence. 

V případě, že se jedná o turbulentní proudění, pak má velký význam i nastavení turbulentních 

parametrů vstupujícího proudu, v tomto případě intenzity turbulence a hydraulického průměru 

vtoku. Hydraulický průměr vtoku se odvíjí od vnitřního průřezu stínicí trubice, který je   

0,085 m. Intenzita turbulence byla nastavena na hodnotu 5 %. 

Zobrazení nastavení vstupní rychlosti, intenzity turbulence a hydraulického průměru 

ve Fluentu je k vidění na obr. 47. 

 

Obr. 47 – nastavení okrajových podmínek ve Fluentu. 
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Intenzita turbulence a hydraulický průměr určují turbulentní veličiny (kinetickou 

turbulentní energii a rychlost její disipace), které při modelování turbulentního proudění za 

použití k–epsilon modelu je potřeba specifikovat. Intenzita turbulence obvykle popisuje 

velikost turbulentních fluktuací [15].  

Turbulentní proudění je anizotropní. Tato anizotropie bývá malá. Mezi podélnými                

a příčnými složkami pohybů jsou rozdíly největší. Kinetickou turbulentní energii a rychlost 

její disipace je možné definovat také přímo. V případě metody LES se hodnota turbulentní 

intenzity definuje pomocí náhodné fluktuace rychlostního pole na vstupu [15]. 
 

7.1.6 Nastavení operačních podmínek 

Numerická simulace se provádí za pracovních podmínek, které jsou zahrnuty 

v operačních podmínkách. Operační tlak byl nastavený na hodnotu atmosférického tlaku. 

Hodnoty tlaku, které se zadávají na okrajových tlakových podmínkách, jsou odvezeny od 

hodnoty operačního tlaku. Parametry, jako hustota, gravitační zrychlení a operační teplota, 

jsou nutné z hlediska zahrnutí vlivu přirozené konvekce. V mezipánvi může docházet 

k přirozené konvekci hlavně v blízkosti hladiny lázně nebo v blízkosti stěn. Nastavení 

operačních podmínek v řešiči Fluentu je znázorněno na obr. 48 [6]. 

 

Obr. 48 – operační podmínky zadávané ve Fluentu. 

 

7.1.7 Vlastní výpočet a kritéria konvergence výpočtu 

Program ANSYS Fluent řeší soustavu diferenciálních rovnic proudění pomocí metody 

konečných objemů. Tuto metodu popisuje kapitola 4.4 Metoda konečných objemů. Výpočet 

charakteru proudění v mezipánvi byl proveden za stacionárního režimu. 

Při numerické simulaci proudění za použití CFD programů je cílem dosažení 

konvergentního řešení. Konvergence je určována velikostí residuálů, neboli velikostí součtu 

změn počítaných veličin v rovnici pro všechny buňky v oblasti. Residuály jsou 

vyhodnocovány pro všechny počítané veličiny v každém kroku iterace. Úloha dobře 

konverguje, když se residuály přibližují hodnotám 1.10-3 a u entalpie k hodnotě 1.10-6. 

Konvergenci úlohy ovlivňují mj. počty buněk a celková kvalita výpočetní sítě [6, 13]. 

Jednotlivé residuály byly ve všech případech nastaveny na hodnoty 1.10-6. 

Konvergence úlohy se nepodařilo dosáhnout, a proto byl výpočet ukončen, když se hodnoty 

sledovaných proměnných přestaly měnit. Obvykle se ustálily na hodnotách 1.10-5. 
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7.2 Přehled modelovaných variant 

Pro numerické simulace byly sledovány tři různé modelované varianty, které se lišily 

v geometrii vstupní oblasti. Základní varianta představovala situaci při použití dopadového 

místa v podobě klasického čtvercového turbostopu. Druhá varianta uvažovala s rozšířením 

dopadového místa přes celou šířku mezipánve a se stejnou pozici stínící trubice jako               

u základní varianty. A třetí varianta taktéž představovala geometrii s rozšířením dopadového 

místa přes celou šířku mezipánve, ale s umístěním stínící trubice do středu dopadového místa. 

Přehled geometrického uspořádání dopadové oblasti v mezipánvi jednotlivých modelovaných 

variant je na následujících obr. 49, 50, 51. 

 

Obr. 49 – základní varianta s umístěním dopadového místa.  

 

 

Obr. 50 – varianta s rozšířením dopadového místa přes celou šířku mezipánve.  

 

 

Obr. 51 – varianta s rozšířením dopadového místa přes celou šířku mezipánve a s umístěním 

stínící trubice ve středu dopadového místa. 
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Pro jednotlivé modelované varianty byla vytvořena výpočetní síť, která byla, na 

základě charakteru proudění, zvolena v kapitole 7.1.2. Na následujících obr. 52, 53 a 54 jsou 

ukázky výpočetní sítě pro jednotlivé modelované varianty. 

 

Obr. 52 – vygenerovaná výpočetní síť na plochách mezipánve v preprocesoru Meshing pro 

základní varinatu. 

 

 

Obr. 53 – vygenerovaná výpočetní síť na plochách mezipánve v preprocesoru Meshing pro 

variantu s rozšířením dopadového místa. 

 

 

Obr. 54 – vygenerovaná výpočetní síť na plochách mezipánve v preprocesoru Meshing pro 

variantu s rozšířením dopadového místa a centrální pozici stínící trubice. 
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7.3 Diskuze a hodnocení výsledků 

Z dosažených výsledků numerického modelování byl charakter proudění v mezipánvi 

graficky zobrazen v programu ANSYS Fluent pomocí vektorů rychlosti. Vektory rychlostí 

byly vykresleny z hlediska charakteru proudění v důležitých vertikálních a horizontálních 

řezech mezipánve. Informace o skutečných hodnotách rychlostí vektorů byly uloženy do 

odlišných barev vektorů. Z důvodu přehledného zobrazení byly zvoleny příslušné měřítka      

a hustoty vektorů. 

 

7.3.1 Charakter proudění pro základní variantu 

Na obr. 55 je zobrazen vertikální příčný řez procházející středem stínící trubice.           

Z profilu vektorů rychlostí ve vstupní oblasti je patrné, že ze stínicí trubice proud dopadá na 

dno turbostupu, odkud je dále usměrňován zpět k hladině. V oblasti mezi čelní stěnou             

a turbostopem je vidět kritické místo, kde se proud usměrňovaný od hladiny ke dnu rozděluje 

na dvě turbulentní oblasti. Tomu by se dalo zabránit např. rozšířením turbostopu přes celou 

šířku mezipánve. 

 

Obr. 55 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním příčném řezu procházejícím 

středem stínící trubice.  
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 Na obr. 56 a 57 jsou znázorněny vektory rychlostí v horizontálních řezech v úrovni 

0,25 m a 0,5 m nad dnem mezipánve. Z těchto řezů je vidět, že největší rychlosti jsou ze 

středu distribuovány směrem k přední a zadní stěně a směřují dále k bočním stěnám. Na řezu 

ve výšce 0,5 m je vidět, že v oblastech mezi výlevkou LP1 a LP2 jsou nejmenší rychlosti             

a v okolí výlevky LP1 dochází k turbulentnímu proudění. Jednotlivé výlevky jsou číslovány 

zprava doleva, takže dopadové místo je umístěno mezi výlevkami LP3 a LP4. 

 

Obr. 56 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,25 m nad 

dnem mezipánve. 

 

 

Obr. 57 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,5 m nad 

dnem mezipánve.  
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Na obr. 58 a 59 jsou zobrazeny řezy ve vertikálních příčných a podélných řezech 

procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve. K největším rychlostem proudění a tudíž 

nejmenším retenčním časům dochází u výlevek LP3 a LP4, může zde docházet ke zkratovému 

proudění. Následují výlevky LP5, LP2 a LP1. U výlevek LP2 a LP5 jsou rychlostí přibližně 

stejné, a nejmenších rychlostí, tedy nejdelších retenčních časů se dosahuje u výlevky LP1. 

Ve vyšších oblastech okolí zátkových tyčí č. 1, 2 a 5 může docházet k výskytu oblastí 

s mrtvým objemem. U těchto řezů je potřeba zmínit u všech simulovaných variant vliv           

a usazení zátkových tyčí. 

 

Obr. 58 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálních příčných řezech 

procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve. 
 

 

Obr. 59 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním podélném řezu procházejícím 

jednotlivými výlevkami mezipánve. 
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7.3.2 Charakter proudění pro variantu s rozšířením dopadového místa 

U varianty s rozšířením turbostopu je ve vertikálním příčném řezu procházejícím 

středem stínící trubice (viz obr. 60) z profilu vektorů rychlostí ve vstupní oblasti stejně jako   

u předchozí varianty patrné, že ze stínicí trubice proud dopadá na dno turbostopu, odkud je 

dále usměrňován zpět k hladině. Uvnitř turbostopu blíže zadní stěně může docházet 

k turbulentnímu proudění. Větších rychlostí při proudění směrem k hladině se dosahuje poblíž 

přední stěny. V blízkosti zadní stěny a v blízkosti stínící trubice ze směru od přední stěny jsou 

rychlosti menší. 

 

Obr. 60 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním příčném řezu procházejícím 

středem stínící trubice. 
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 Na obr. 61 a 62 jsou znázorněny vektory rychlostí v horizontálních řezech v úrovni 

0,25 m a 0,5 m nad dnem mezipánve. Na řezu v úrovni 0,25 m nad dnem je vidět, že největší 

rychlosti jsou v blízkosti zadní stěny, od které se proud odráží směrem do středu a k přední 

stěně mezipánve. V řezu v úrovni 0,5 m nad dnem je vidět, že největší rychlosti jsou opět 

v blízkosti zadní stěny a proud postupuje podél zadní stěny postupně k bočním stěnám, od 

kterých se odráží a postupuje zpátky středem a podél přední stěny mezipánve. U obou úrovní 

nad dnem mezipánve je možné vidět, že v oblasti za zátkovou tyčí č. 1 může docházet 

k turbulentnímu proudění. 

 

Obr. 61 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,25 m nad 

dnem mezipánve. 
 

 

Obr. 62 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,5 m nad 

dnem mezipánve. 
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 Na obr. 63 a 64 jsou zobrazeny řezy ve vertikálních příčných a podélných řezech 

procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve. K největším rychlostem a tudíž 

nejmenším retenčním časům dochází, stejně jako u předchozí varianty opět u výlevek LP4     

a LP3. Následují výlevka LP5, kde rozdíl mezi rychlostmi v porovnání s výlevkami LP4        

a LP3 už není tak veliký; a výlevka LP2. Nejmenších rychlostí, tedy nejdelších retenčních 

časů se dosahuje opět u výlevky LP1. K mrtvým objemům může docházet ve vyšších 

oblastech v okolí zátkových tyčí u zátkové tyče č. 1, částečně u zátkové tyče č. 2 a méně        

u zátkové tyče č. 5. 

 

Obr. 63 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálních příčných řezech 

procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve. 
 

 

Obr. 64 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním podélném řezu procházejícím 

jednotlivými výlevkami mezipánve. 
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7.3.3 Charakter proudění pro variantu s rozšířením dopadového místa a s centrální 

pozicí stínící trubice 

U varianty s rozšířením turbostopu u umístěním stínící trubice do středu turbostopu, je 

ve vertikálním příčném řezu procházejícím středem stínící trubice (viz obr. 65) z profilu 

vektorů rychlostí ve vstupní oblasti stejně jako u předchozích dvou variant patrné, že ze stínicí 

trubice proud dopadá na dno turbostopu, odkud je dále usměrňován zpět k hladině. 

K usměrnění proudění směrem k hladině dochází rovnoměrně a jednotlivé rychlostí jsou 

v jednotlivých oblastech shodné. 

 

Obr. 65 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním příčném řezu procházejícím 

středem stínící trubice. 
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 Na obr. 66 a 67 jsou znázorněny vektory rychlostí v horizontálních řezech v úrovni 

0,25 m a 0,5 m nad dnem mezipánve. Na řezu v úrovni 0,25 m nad dnem je vidět, že proud 

proudí hlavně směrem od zadní stěny do středu a k přední stěně mezipánve. V řezu v úrovni 

0,5 m nad dnem je vidět, že proud postupuje jednak šikmo od přední stěny k zadní stěně, 

podél které se dostává postupně až k boční stěně za výlevkou LP5, od které se odráží a vrací 

se zpět podél přední stěny do středu mezipánve; a jednak šikmo od zadní stěny směrem 

k přední stěně, podél které postupuje, až naráží na zátkové tyče, od kterých se odráží a vrací 

se podél zadní stěny. V oblasti za zátkovou tyčí č. 1 dochází k turbulentnímu proudění. 

 

Obr. 66 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,25 m nad 

dnem mezipánve. 
 

 

Obr. 67 – zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,5 m nad 

dnem mezipánve. 
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 Na obr. 68 a 69 jsou zobrazeny řezy ve vertikálních příčných a podélných řezech 

procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve. K největším rychlostem a tudíž 

nejmenším retenčním časům dochází, stejně jako u předchozích dvou variant opět u výlevek 

LP4 a LP3. Následně u výlevky LP2 jsou větší rychlostí, než u výlevky LP5, což lze vidět 

většími rychlostmi proudění směřujícími směrem od hladiny k výlevce LP2. Nejmenších 

rychlostí, tedy nejdelších retenčních časů se dosahuje opět u výlevky LP1., kde může v okolí 

zátkové tyče docházet ke vzniku oblastí s mrtvým objemem. 

 

Obr. 68 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálních příčných řezech 

procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve. 
 

 

Obr. 69 – zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním podélném řezu procházejícím 

jednotlivými výlevkami mezipánve. 
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7.3.4 Porovnání jednotlivých variant 

Při použití turbostopu s rozšířením přes celou šířku dna mezipánve a s umístěním 

stínící trubice do středu tohoto turbostopu se dosahuje rovnoměrného usměrnění proudění 

zpět směrem k hladině mezipánve a nedochází tak ke vzniku kritických míst, kde by mohlo 

docházet k turbulentnímu proudění resp. zkratovému proudění či naopak k výskytu mrtvých 

oblastí. Rozložení proudění pro jednotlivé výlevky je u obou variant s rozšířením turbostopu 

rovnoměrnější, než u základní varianty, přičemž stále největší problém způsobuje výlevka 

LP1, kde může docházet ke vzniku oblastí s mrtvým objemem.  
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce, která se zabývá numerickým modelováním proudění taveniny 

v mezipánvi, vznikla na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství při řešení projektu     

č. LO1203 "Regionální materiálově technologické výzkumné centrum – Program 

udržitelnosti“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

A dále při řešení projektů studentské grantové soutěže č. SP2018/77 a SP2018/60. 

Teoretická část je rozdělená do pěti kapitol. Postupně popisuje zařízení plynulého 

odlévání, následně je věnována pozornost mezipánvi a procesům v ní probíhajících. Dále jsou 

rozebrány metody verifikace metalurgických procesů se zaměřením na numerické 

modelování. Poslední kapitola teoretické části je věnována rozborům aktuální zahraniční 

literatury z oblasti numerického modelování proudění oceli v mezipánvi. Celkový souhrn 

teoretické části je potom obsažen v kapitole 6 Shrnutí literárních poznatků z oblasti 

proudění oceli v mezipánvi.  

Mezipánev je důležitým uzlem ZPO, slouží jako zásobník oceli při sekvenčním 

odlévání a umožňuje ještě ovlivnit finální čistotu oceli. Numerické modelování je vhodným 

nástrojem pro predikci charakteru proudění v mezipánvi, avšak v rámci modelového výzkumu 

je vhodné numerické modelování kombinovat s fyzikálním modelováním. 

V experimentální části byly numerické výpočty provedeny v CFD programu ANSYS 

Fluent. Ve fázi preprocessingu bylo při postupu řešení potřeba nejprve vymodelovat geometrii 

mezipánve. Geometrie mezipánve představovala tři různé varianty vnitřního uspořádání. 

Následně byla vytvořená výpočetní síť, přičemž byly sledovány tři různé varianty velikostí 

buněk. Byla zvolena nejvýhodnější varianta výpočetní sítě, a ta byla aplikována na jednotlivé 

varianty vnitřní geometrie mezipánve. Dá se říct, že výpočtová oblast pokrytá sítí je základem 

numerického modelování. Po vytvoření sítě bylo důležité určit okrajové podmínky, zejména 

na vstupu a výstupech, a na stěnách mezipánve. Důležitým krokem ve fázi preprocessingu je 

definice modelu a výběr modelu turbulence. Modely turbulence a jejich vliv na kvalitu 

výsledků lze testovat, jedná se však o časově náročné operace, proto byl zvolen klasický 

standardní k–epsilon model turbulence. Následně byly v řešiči Fluentu nastaveny materiálové 

vlastnosti, kde jsou důležité zejména hustota a viskozita proudícího média; a nastavení 

okrajkových a operačních podmínek.  

Ve fázi processingu probíhal samotný výpočet, kde program ANSYS Fluent řešil 

soustavu diferenciálních rovnic proudění pomocí metody konečných objemů. Jednotlivé 

hodnoty se u všech počítaných variant obvykle ustálily na hodnotě 10-5. 

Ve fázi postprocessingu byl charakter proudění taveniny v mezipánvi hodnocený 

pomocí vektorů rychlostí. Velikosti a hustota vektorů byly voleny tak, aby zobrazení bylo na 

monitoru přehledné a daly se dobře interpretovat výsledky. Je potřeba zmínit, že zobrazení 

vektorů na monitoru se může mírně lišit oproti konečnému tisku ve dvourozměrném formátu. 

S dosažených a vyhodnocených výsledků lze konstatovat, že jako nejvýhodnější varianta se 

jeví ta s rozšířením dopadového místa přes celou šířku mezipánve a s umístěním stínící 

trubice do středu dopadového místa. Dobré by bylo dosažené výsledky porovnat s výsledky 

dosaženými fyzikálním modelováním, případně provést numerické simulace pro danou 

značku oceli.  

V rámci numerického modelování s odkazem na rozbor zahraničních literárních 

poznatků je možné sledovat kromě charakteru proudění pomocí vektorů rychlostí, také 

charakter proudění pomocí proudnic, hodnocení retenčních časů pomocí RTD křivek, rozsah 

směsné oblasti pomocí přechodových charakteristik nebo rozložení teplot a intenzitu 

turbulence lázně v mezipánvi. 
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Obr. 52 vygenerovaná výpočetní síť na plochách mezipánve v preprocesoru Meshing 

  pro základní varinatu 

Obr. 53 vygenerovaná výpočetní síť na plochách mezipánve v preprocesoru Meshing 

  pro variantu s rozšířením dopadového místa 

Obr. 54 vygenerovaná výpočetní síť na plochách mezipánve v preprocesoru Meshing 

  pro variantu s rozšířením dopadového místa a centrální pozici stínící trubice 

Obr. 55 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním příčném řezu  

  procházejícím středem stínící trubice 

Obr. 56 zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,25 m nad 

  dnem mezipánve 
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Obr. 57 zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,5 m nad 

  dnem mezipánve 

Obr. 58 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálních příčných řezech  

  procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve 

Obr. 59 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním podélném řezu  

  procházejícím jednotlivými výlevkami mezipánve 

Obr. 60 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním podélném řezu  

  procházejícím jednotlivými výlevkami mezipánve 

Obr. 61 zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,25 m nad 

  dnem mezipánve 

Obr. 62 zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,5 m nad 

  dnem mezipánve 

Obr. 63 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálních příčných řezech  

  procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve 

Obr. 64 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním podélném řezu  

  procházejícím jednotlivými výlevkami mezipánve 

Obr. 65 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním příčném řezu  

  procházejícím středem stínící trubice 

Obr. 66 zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,25 m nad 

  dnem mezipánve 

Obr. 67 zobrazení vektorů rychlostí proudění v horizontálním řezu v úrovni 0,5 m nad 

  dnem mezipánve 

Obr. 68 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálních příčných řezech  

  procházejících jednotlivými výlevkami mezipánve 

Obr. 69 zobrazení vektorů rychlostí proudění ve vertikálním podélném řezu  

  procházejícím jednotlivými výlevkami mezipánve 
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