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ABSTRACT 

This thesis deals with physical modelling possibilities of steel flow characteristics, 
when the impact area is modified. In the thesis there are discussed possibilities of studying 
liquid steel behaviour in tundish with using numerical and physical modelling methods. Next 
part is devoted to the verifying these models via steelplant experiments. 

During working on this thesis, after the theoretical and literary analysis of steel flow in 
tundish problematics, were realized several experiments. The aim of these experiments was 
character of the steel flow assessment with using three types of flow modifiers – baffles and 
four refilling regimes. The experiments were performed in water model of five-strand 
asymmetrical tundish constructed in a 1:4 geometric scale. The method of permanent 
concentration change was used and the F-curves were obtained. 

In the end there are discussed results from studying the F-curves in chosen time 
moments. On the basis of obtained information from each experiment there is recommended 
the best variant. 

 

Keywords: tundish, steel flow, flow modifiers, physical modelling, dimensionless 
concentration, baffle, refilling regime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá možnostmi fyzikálního modelování charakteru proudění 
oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místa. V této práci jsou také diskutovány 
možnosti studia chování ocelové lázně v mezipánvi pomocí numerických a fyzikálních metod 
modelování, následně jsou popisovány i možnosti ověřování těchto modelů prostřednictvím 
provozních experimentů. 

V průběhu diplomové práce byly po teoretickém a literárním rozboru týkajícího se 
problematiky proudění oceli v mezipánvi provedeny experimenty, jejichž cílem bylo 
posouzení charakteru proudění oceli v mezipánvi s využitím tří modifikací přepážky typu 
baffle v rámci čtyř režimů doplňování. Experimenty byly prováděny na fyzikálním modelu 
asymetrické pětiproudé mezipánve zkonstruované v geometrickém měřítku 1:4 pomocí 
metody trvalé změny koncentrace, jejichž výsledkem byly F-křivky.  

Na závěr jsou posuzovány a diskutovány výsledky získané studiem F-křivek 
v několika vybraných časových okamžicích. Na základě získaných informací, poskytnutých 
jednotlivými experimenty, je poté doporučena nejvhodnější varianta. 

 

Klí čová slova: mezipánev, proudění oceli, modifikátory proudění, fyzikální modelování, 
bezrozměrová koncentrace, baffle, režim doplňování  
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POUŽITÉ VELIČINY, SYMBOLY A JEDNOTKY 

Označení Název Jednotka 
   

Ho  kritérium Homochronismu 1 

Fr  Froudeho kritérium 1 

Eu  Eulerovo kritérium 1 

Re Reynoldsovo kritéium 1 

c~  bezrozměrová koncentrace 1 

oldc  koncentrace uvažovaného prvku ve staré značce oceli hm. % 

newc  koncentrace uvažovaného prvku v nové značce oceli hm. % 

τc  skutečná koncentrace uvažovaného prvku v oceli v čase τ hm. % 

C  bezrozměrová koncentrace 1 

( )xF  průměrná hodnota daného prvku v každém vzorku - 

oldF  hodnota prvku naměřená v předešlé značce oceli - 

newF  hodnota prvku naměřená v nové značce oceli - 

f  konstanta geometrie mezipánve 1 

w  rychlost m.s-1 

l  charakteristický rozměr m 

g  tíhové zrychlení m.s-2 

τ  čas s 

lM  délkové měřítko 1 

wM  rychlostní měřítko 1 

τM  časové měřítko 1 

QM  měřítko objemového průtoku 1 

mQ  provozní hmotnostní průtok kg.min-1 

VQ  provozní objemový průtok m3.min-1 

VQ′  modelový objemový průtok m3.min-1 

xV  variační koeficient proměnné x 1 
2s  rozptyl proměnné x - 

x  střední hodnota výběrového souboru proměnné x - 
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ÚVOD 

Moderní ocelářské procesy jsou založeny na plynulém odlévání oceli, které umožňuje 
výrobu kontislitků (předlitků), jejichž tvar je dán potřebami odběratele. Jedna 
z nejdůležitějších součástí zařízení plynulého odlévání, která výrazně ovlivňuje průběh 
odlévání a tím i kvalitu finálního výrobku, se nazývá mezipánev. Dosažení optimálního 
průtoku oceli mezipánví může následně vést ke zlepšení procesů, jež souvisejí s kvalitou 
finálního produktu. Stále se zvyšující požadavky na kvalitu předlitků tedy vyžadují 
optimalizaci proudění oceli v mezipánvi a vytvoření lepších podmínek pro vyplouvání 
nekovových vměstků. V případě sekvenčního odlévání odlišných značek oceli může 
optimalizace proudění vést i ke zmenšení rozsahu směsné oblasti. Změna charakteru proudění 
je v praxi prováděna zařazením vhodného modifikátoru, jimiž jsou nejčastěji různé typy 
dopadových desek, přepážek apod. 

Aby však optimalizaci proudění bylo možné provést, je nutné pochopit samotnou 
podstatu toku lázně v oblasti mezipánve, k čemuž je nejvhodnější provozní experiment. 
Z důvodu časové a především ekonomické náročnosti provozního experimentu jsou 
v současné době stále častěji využívány metody numerického a fyzikálního modelování, 
jejichž výsledky poskytují o pohybu taveniny v mezipánvi stejně kvalitní informace. 

Teoretická část této práce bude obsahovat kapitoly, které se zabývají problematikou 
proudění oceli v mezipánvi a analýzou současné literatury z oblasti studia chování ocelové 
lázně v mezipánvi. V těchto kapitolách budou diskutovány různé způsoby a možnosti jeho 
ovlivňováni, které mohou vést ke zlepšení podmínek odlévání, zvýšení mikročistoty oceli 
a v případě sekvenčního odlévání odlišných značek oceli ke snížení produkce nežádoucí 
směsné oceli. Dále se bude teoretická část zabývat studiem chování ocelové lázně pomocí 
metod fyzikálního a numerického modelování, na což budou navazovat možné způsoby 
ověření modelu v provozních podmínkách. V závěru teoretického rozboru budou shrnuty 
nejdůležitější poznatky týkající se charakteru proudění oceli v mezipánvi a významu 
provádění modelových experimentů.     

Experimentální část této práce se bude zabývat provedením fyzikálního modelování 
charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místa. Modelové 
experimenty byly provedeny na fyzikálním modelu pětiproudé mezipánve, umístěném 
v laboratoři N 713 na katedře metalurgie, FMMI, VŠB-TU Ostrava. Hlavním cílem 
experimentální části bylo tedy posouzení vlivu různých modifikací přepážky typu baffle na 
charakter proudění oceli v mezipánvi.  Modelové simulace byly prováděny pro tři modifikace 
přepážky baffle a čtyři varianty doplňování pomocí metody, jejíž princip spočívá v trvalé 
změně koncentrace. Tímto způsobem byly pro všechny jednotlivé varianty doplňování 
a konfigurace mezipánve získány přechodové křivky, jejichž studiem byly následně zjištěny 
informace o charakteru proudění v mezipánvi. Na základě porovnání získaných výsledků 
a informací byla stanovena nejvhodnější modifikace přepážky baffle a varianta doplňování 
mezipánve.      
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1 PROUDĚNÍ OCELI V MEZIPÁNVI A MOŽNOSTI JEHO 
OVLIVŇOVÁNÍ 

Plynulé odlévání oceli je v současné době jedním z nejdůležitějších technologických 
postupů využívaných při moderní výrobě ocelových produktů. Plynulé odlévání oceli vede ke 
zvýšení efektivity procesu lití. Lze také dosáhnout zlepšení kvalitativních parametrů 
výsledného utuhlého předlitku, který je lépe připraven pro potřeby následného tepelně-
mechanického zpracování. Zařízení plynulého odlévání se v podstatě skládá ze tří hlavních 
částí:  

• licí pánev,  

• mezipánev,   

• kokila plynulého odlévání - tzv. krystalizátor – viz obr. 1 [1]. 

 
Obr. 1: Schéma zařízení plynulého odlévání včetně sekundární zóny chlazení [2] 

Tekutá ocel je přiváděna z licí pánve do licího stroje, který průběžně doplňuje ocel do 
mezipánve. Mezipánev potom zajišťuje stabilní tok oceli do krystalizátoru. Ocel po kontaktu 
se stěnami měděného, vodou chlazeného krystalizátoru tuhne a vzniká licí kúra. Takto utuhlá 
licí kúra je silná 10 mm až 30 mm, přičemž jádro předlitku je stále tekuté a zasahuje i několik 
metrů do předlitku. Po opuštění krystalizátoru vstupuje předlitek do sekundární zóny chlazení, 
v níž utuhne v celém průřezu [1]. 

1.1 Mezipánev plynulého odlévání oceli 

Mezipánev lze považovat za metalurgický reaktor, který plní celou řadu funkcí. Slouží 
jako zásobník tekuté oceli při výměně licí pánve, zabraňuje rozstřiku a tím i možné reoxidaci 
oceli. Mezipánev rovněž homogenizuje teplotu odlévané oceli, rozděluje ocel na jednotlivé 
proudy apod. Je umístěna mezi licí pánev a krystalizátor, tudíž je posledním místem zdržení 



 

 
Sikora, V. Fyzikální modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci 

dopadového místa. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, 2010. 
 

6 

oceli před dosažením krystalizátoru, kde dochází k zahájení procesu jejího tuhnutí. Z tohoto 
důvodu hraje také důležitou roli při odstraňování cizorodých částic (nekovových vměstků) 
z oceli pomocí jejich vyplouvání nebo zachycení [3]. 

Významným faktorem ovlivňujícím odstranění nekovových vměstků z oceli, rozsah 
a také umístění směsné oblasti, intenzitu průběhu a zajištění teplotní a chemické homogenity 
na všech jejich výstupech (licích proudech) je charakter proudění oceli v mezipánvi. 
S charakterem proudění v mezipánvi je úzce spjata doba setrvání oceli v mezipánvi, která se 
většinou v literatuře označuje jako retenční čas. V praxi je téměř vždy uplatňována snaha 
dosáhnout relativně vysokých hodnot retenčních časů a v případě víceproudých mezipánví 
i jejich srovnatelnosti. Tyto retenční časy jsou silně ovlivňovány hmotností oceli v mezipánvi, 
její vnitřní konfigurací a také na rychlostí jejího doplňování a rychlostí odlévání [4]. 

Ke stanovení retenčních časů se většinou používá metoda impuls-odezva, jejíž princip 
spočívá v injektáži stopovací látky do proudu oceli, který vstupuje do mezipánve. Následně je 
vyhodnocována časová závislost změny koncentrace této látky na výstupu z mezipánve [5]. 

1.2 Vliv r ůzných typ ů proud ění oceli v mezipánvi na proces 
plynulého odlévání 

Proudění oceli v mezipánvi lze obecně rozdělit na aktivní proudění a pasivní proudění. 
Při posuzování proudění oceli v mezipánvi se poté aktivní a pasivní objem oceli dále 
rozděluje na tři základní části – viz obr. 2: 

 
Obr. 2: Schéma proudění oceli v mezipánvi [6] 

a) Promíchávaný objem – je úzce spjat především se vtokovou částí, ve které dochází 
k intenzivnímu promíchávání oceli následkem působení kinetické energie licího proudu 
z licí pánve. 

b) Objem s pístovým tokem – navazuje na promíchávaný objem a je charakteristický 
rovnoměrným průtokem lázně, při němž žádný element taveniny není předbíhán jiným. 

  proud ění oceli v mezipánvi  

       pasivní objem        aktivní objem 

     mrtvý objem     pístový objem  promíchávaný objem 
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V oblasti pístového toku oceli má již proudění oceli laminární charakter a jsou v ní tedy 
vytvořeny velmi příznivé podmínky pro vyplouvání nekovových vměstků. 

c) Mrtvý objem – oblast mezipánve, ve které ocel proudí velmi pomalu. Lze jej definovat 
jako oblast, v níž ocel stráví dobu delší než je dvojnásobek průměrného retenčního času 
[5, 6]. 

Z praktických měření pro různé podmínky lití bylo zjištěno, že zvýšením podílu 
mrtvého objemu dojde k menšímu vzájemnému promísení taveniny protékající mezipánví. 
Příčinou tohoto jevu je zmenšení aktivního prostoru mezipánve. Zvýšení podílu mrtvého 
objemu však není žádoucí, neboť menší efektivní objem může značně zhoršit kvalitu předlitků 
(zhoršený účinek flotace exogenních a endogenních vměstků z důvodu tzv. zkratového 
proudění – čerstvě přiváděná ocel prakticky okamžitě proudí k výstupu mezipánve, a tudíž je 
zabráněno vyplouvání přítomných nekovových vměstků). Tzv. mrtvé objemy nejsou ve 
skutečnosti mrtvé a velice pomalé promíchávání v této části mezipánve negativně ovlivňuje 
koncentrační křivku, následně dochází i k nárůstu promíchávané délky v případě existence 
směsné oblasti. V místech navíc vzniká největší nebezpečí pro lokální tuhnutí oceli [7, 8]. 

Zvýšení podílu promíchávaného objemu oceli výrazně zvyšuje promísení oceli, rozsah 
směsné oblasti předlitku však závisí také na velikosti mezipánve. Naopak zvětšení podílu 
objemu s pístovým tokem, které bylo dosaženo zmenšením podílu promíchávaného objemu, 
snižuje vzájemné promísení lázně. A to zejména v případě, kdy následně odlévaná značka 
oceli má úzkou tolerancí chemického složení a je odlévána do velké mezipánve [7, 8]. 

 Během plynulého odlévání oceli může nastat situace, že nově přiváděná ocel má 
odlišnou teplotu než ocel v mezipánvi. Tento teplotní rozdíl má zásadní vliv na charakter 
proudění oceli v mezipánvi a rovněž i na velikost všech tří výše uvedených typů objemů. 
Podíl těchto objemů následně významně ovlivňuje vyplouvání nekovových vměstků z oceli 
a rozsah směsné oblasti [4]. 

  Pokud při plynulém odlévání vstupuje do mezipánve ocel s téměř shodnou teplotou 
jako ocel v mezipánvi, probíhá izotermický děj, který je charakteristický nevýraznými, 
v ideálním případě nulovými teplotními gradienty – viz obr. 3. V průběhu vlastního odlévání 
oceli však může dojít k situaci, při níž z licí pánve vstupuje do mezipánve ocel s odlišnou 
teplotou než ocel v mezipánvi. Při smíchání obou těchto ocelí v mezipánvi vzniká 
neizotermické proudění – viz obr. 4. Mohou existovat dva typy neizotermického proudění – 
s kladným, nebo záporným teplotním gradientem. Ty ovlivňují charakter proudění oceli 
v mezipánvi rozdílným způsobem[9]. 

 
Obr. 3: Proudění oceli v mezipánvi zobrazeno pomocí vektorů ve svislé rovině 

procházejících přes ponorné výlevky mezipánve za izotermických podmínek [10] 
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Obr. 4: Proudění oceli v mezipánvi zobrazeno pomocí vektorů ve svislé rovině 

procházejících přes ponorné výlevky mezipánve na neizotermických podmínek (kladný 
teplotní gradient) [10]  

 Na obr. 5 je zobrazeno srovnání vlivu izotermických a neizotermických podmínek 
v mezipánvi na množství směsné oceli. Za neizotermických podmínek má nově přiváděná 
ocel teplotu o 25 °C vyšší než má stávající ocel v mezipánvi (jedná se tedy o kladný teplotní 
gradient). Porovnáme-li křivky na tomto obrázku, je zřejmé, že množství směsné oceli je za 
neizotermických podmínek nižší než za izotermických podmínek [1]. 

 
Obr. 5: Srovnání vlivu izotermických a neizotermických podmínek  

v mezipánvi na množství směsné oceli [1] 

 Při takovémto kladném rozdílu teplot mezi ocelí přítomnou v mezipánvi a ocelí do 
mezipánve přitékající je zpočátku tok řízen kinetickou silou. Po zbrždění proudu o dopadovou 
desku se začne jako důsledek rozdílných hustot prosazovat vztlaková síla, která usměrňuje 
proud k hladině v mezipánvi. Proud oceli se následně dostává nad lázeň s nižší teplotou 
a pokračuje podél hladiny mezipánve směrem od stínicí trubice, vytváří se tzv. reverzní 
charakter proudění. Postupným smícháváním teplejší a studenější oceli se snižuje rozdíl teplot 
a dochází k plynulému obnovování izotermického proudění. Takovýto charakter proudění 
také omezuje možnost vzniku zkratového proudění přímo od stínicí trubice k výlevkám 
mezipánve [9]. 

 Ocel při kladném teplotním rozdílu proudí podél hladiny mezipánve a mohou se tak 
vytvářet podmínky pro lepší separaci nekovových vměstků do strusky. Potencionálním 
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negativním důsledkem velkého kladného teplotního rozdílu je vznik většího počtu vad 
předlitků, v krajním případě může dojít k průvalu [9]. 

Při záporném teplotním rozdílu se vztlakové síly v důsledku vyšší hustoty 
předcházející oceli projevují opačným způsobem než v případě kladného teplotního rozdílu. 
Charakter neizotermického proudění se záporným teplotním rozdílem není vhodný, protože se 
proud oceli dostává nejkratší možnou cestou k výlevce. Tento jev vede ke vzniku zkratového 
proudění, což znamená, že proud kopíruje dno mezipánve a vtéká do výlevky. Vlivem vyšší 
hustoty nemůže chladnější ocel dosáhnout hladiny mezipánve. Nevýhodou tohoto proudění je 
kromě vzniku zkratového proudění i vytvoření mnohem horších nebo téměř žádných 
podmínek pro flotaci nekovových vměstků [9]. 

1.2.1 Vliv hmotnosti oceli na charakter proud ění oceli v mezipánvi 

Zejména při sekvenčním odlévání odlišných značek oceli je charakter proudění a tím 
i rozsah směsné oblasti velice závislý na hmotnosti předešlé značky oceli v mezipánvi 
v okamžiku otevření licí pánve s novou značkou. Obecně platí, že nižší hmotnost předešlé 
značky oceli v mezipánvi zmenšuje oblast přechodového složení oceli. Význam této nižší 
hmotnosti značně závisí na tom, jak mnoho se bude lišit chemické složení obou značek oceli 
(pro oceli s malým rozdílem chemického složení nebude tato metoda až tak významná). 
Cílem je tudíž snížit hmotnost oceli v mezipánvi na nejnižší provozuschopnou úroveň 
a zajistit tak minimální promíchávaný objem předešlé a následně odlévané značky oceli [7]. 

 Účinek dvou různých hmotností mezipánve v okamžiku otevření licí pánve s novou 
značkou oceli je znázorněn na obr. 6. Z tohoto obrázku je patrné, že vyšší hmotnost 
mezipánve v okamžiku otevření licí pánve tedy značně rozšiřuje oblast promísení. 
V provozních podmínkách by toto promísení bylo ještě větší, protože by pravděpodobně 
došlo ke zmenšení objemu, v němž tavenina proudí pístovým tokem [7]. 

 
Obr. 6: Vliv dvou různých hmotností zbytku oceli v mezipánvi  v okamžiku otevření licí 

pánve (profil složení v ocelových bramách) [7] 
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 Z obr. 6 dále vyplývá, že pokud dojde ke snížení hmotnosti oceli v mezipánvi, sníží se 
tím i produkce směsné ocel. Tento jev je důvodem, proč se před otevřením licí pánve s novou 
značkou oceli přistupuje ke snížení hladiny oceli, aniž by se počítalo s následnými problémy 
s kvalitou oceli. Snížení kvality oceli může být do jisté míry způsobeno reoxidací oceli či 
strháváním strusky. Velikost tohoto efektu také značně závisí na objemu mezipánve. Vliv 
změny hmotnosti oceli v mezipánvi je daleko efektivnější v případě mezipánví větších 
rozměrů. Pokud je tedy hmotnost mezipánve snížena na minimální provozuschopnou úroveň, 
je rovněž výhodné i setrvání na této určité minimální hmotnosti po přiměřenou dobu. 
V případě snížení hmotnosti oceli v mezipánvi nelze ani opomenout způsob plnění a také 
rychlost odlévání. Udržování nízké hmotnosti po otevření licí pánve nebo pomalejší plnění 
mezipánve následnou značkou oceli totiž může vést ke zkrácení směsné délky [7]. 

1.2.2 Proud ění oceli v mezipánvi v závislosti na snížení licí r ychlosti 
během vým ěny licí pánve  

V průběhu výměny licí pánve může dojít k situaci, při níž je žádoucí snížení licí 
rychlosti. Tento technologický zásah zlepšuje podmínky proudění oceli v mezipánvi a vede 
i k menšímu dynamickému účinku vstupujícího proudu oceli do krystalizátoru. Vlivem 
snížení licí rychlosti tak dochází i k menší penetraci nově přiváděné oceli do tekutého jádra 
předlitku, což může vést ke zkrácení délky promísení ve finálním produktu. Důvodem 
zkrácení délky promísení v oblasti středové osy je snížení transportu částic vlivem 
turbulentního proudění v licím proudu a licí kůra následně narůstá rychleji při jakékoli 
vzdálenosti směrem od hladiny oceli v krystalizátoru. Nicméně pomalejší rychlosti odlévání 
mají tendenci prodlužovat přechodovou dobu opouštění mezipánve a může nastat situace, že 
snížení objemu směsné oceli nebude až tak výrazné, jak se předpokládalo [4, 7, 8]. 

 Z příspěvku [7] vyplývá, že odléváním při ustálené rychlosti může dojít k nárůstu 
směsné hmotnosti o 2–3 tuny. V článku je také uvedeno, že při experimentu došlo ke snížení 
licí rychlosti z 1,0 m.min-1 na 0,5 m.min-1. Rychlost byla snížena po dobu 25 minut před, 
v průběhu a po otevření licí pánve. Výsledky provedeného experimentu ukázaly, že tato 
metoda vedla ke snížení hmotnosti směsné oceli téměř o 4 tuny ve srovnání s ustáleným litím, 
u kterého nedošlo ke snížení licí rychlosti. Rovněž byla prokázána skutečnost, že pozvolný 
přechod na nižší licí rychlost je výhodnější než rychlý pokles. 

 Jedním ze způsobů, které mohou vést ke snížení množství směsné oceli ve finálním 
produktu, je tedy snížení rychlosti od začátku lití nové značky oceli a setrvání na této hodnotě 
po určitou dobu. Tento způsob je účinný zejména při odlévání předlitků větších rozměrů [1]. 

1.2.3 Proud ění oceli v mezipánvi v závislosti na dmýchání inert ního 
plynu 

Současné perspektivy výroby oceli neomezují použití inertního plynu pouze na 
zpracování oceli v rafinační pánvi. Jeho příznivých účinků lze využít i v mezipánvi plynulého 
odlévání oceli. Jako inertní plyn je používán argon, který je do lázně dmýchán pomocí 
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porézní tvárnice. Tato tvárnice je umístěna na dně mezipánve a nachází se mezi stínicí trubicí 
a výlevkami – viz obr. 7 [11]. 

 

 
Obr. 7: Dmýchání inertního plynu do mezipánve pomocí porézní tvárnice [11] 

Argon, vycházející z porézní tvárnice, usměrňuje proud oceli k rozhraní struska-kov 
a výrazně tak zlepšuje podmínky pro separaci nekovových vměstků obsažených v oceli. Větší 
množství odstraněných nekovových vměstků je výsledkem současného působení několika 
následujících procesů: 

• srážek bublin plynu a vměstků a následným přilnutím vměstků na povrch bublin, 

• usměrnění proudu oceli k rozhraní struska-kov vlivem vztlakové síly, 

• zvýšené míry koalescence vměstků.  

Všechny tyto vzájemně působící procesy následně zlepšují podmínky pro přechod 
nekovových vměstků do strusky a výrazně tím ovlivňují i výslednou mikročistotu oceli [11]. 

Působením inertního plynu na vyplouvání nekovových vměstků z oceli se zabývali 
autoři příspěvku [11]. Tato studie posuzovala vliv velikosti bublin a průtoku plynu na flotační 
účinek. Výsledky modelových experimentů prokázaly, že dmýchání bublin o velikosti menší 
než 3 mm vede ke zvýšení počtu odstraněných vměstků. Aby však byl zajištěn maximální 
účinek tohoto procesu, je nutné dosáhnout optimální rychlosti průtoku plynu.  

Vyplouvání nekovových vměstků výrazně závisí i na jejich velikosti. Výsledky této 
studie rovněž potvrdily skutečnost, že dmýcháním inertního plynu dochází ke snadnějšímu 
odstranění vměstků větších rozměrů. 

Velký vliv na odstranění vměstků z oceli má také vnitřní konfigurace mezipánve, jejíž 
úpravou je možné docílit změny charakteru proudění oceli a tím i nárůstu minimálních 
retenčních časů. Úpravou vnitřní konfigurace mezipánve a zároveň dmýcháním inertního 
plynu lze dosáhnout výrazného snížení počtu nekovových vměstků obsažených v oceli [11]. 

1.3 Proud ění oceli v krystalizátoru a tekutém jádru p ředlitku 

 Při posuzování proudění oceli v mezipánvi je nutné brát v úvahu i proudění oceli 
v krystalizátoru a v tekutém jádru předlitku, která jsou nejvíce ovlivňována typem použité 

proud oceli z licí pánve 

vrstva strusky 

množství přicházejících 
nekovových vměstků 

množství odcházejících 
nekovových vměstků 

porézní 
tvárnice 

bubliny inertního 
plynu 



 

 
Sikora, V. Fyzikální modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci 

dopadového místa. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, 2010. 
 

12 

ponorné výlevky. Tvary ponorných výlevek mohou být různé, avšak největší význam je 
přikládán typu vyústění výlevky, jež je náporové, beznáporové nebo kombinované. 
U beznáporových výlevek je dále sledován tvar a sklon výtokových otvorů. Použitím různých 
druhů výše uvedených výlevek lze výrazně ovlivnit charakter proudění oceli v krystalizátoru, 
případně v tekutém jádru předlitku. V ideálním případě se tedy podílejí i na zvyšování 
mikročistoty finálního produktu. Různé typy používaných ponorných výlevek jsou zobrazeny 
na obr. 8 [12]. 

 

   Obr. 8: Používané typy ponorných výlevek [12, 13] 

Volba správného typu ponorné výlevky je důležitá nejen při sekvenčním odlévání 
odlišných značek oceli, u něhož je nutné brát v úvahu i penetraci nově přiváděné značky oceli 
do tekutého jádra předlitku. Charakter proudění oceli v krystalizátoru může pozitivně nebo 
negativně ovlivnit bezporuchovost průběhu lití tím, že příliš intenzivní směřování proudů 
oceli vystupujícího z bočních otvorů výlevky může narušovat tvorbu licí kůry nebo 
způsobovat strhávání licích prášků do objemu tekutého jádra nebo ke stěnám krystalizátoru. 
Použití náporových výlevek vede k velkému dynamickému účinku nově přiváděné oceli a tím 
dochází ke zvýšené produkci směsné oceli. Navíc při plynulém odlévání předlitků větších 
rozměrů trvá tuhnutí předlitků delší dobu. Tento jev následně prodlužuje metalurgickou 
délku. Se zvyšujícími se rozměry předlitku tak narůstá i objem tekutého jádra. Výsledným 
efektem je tudíž značné promísení předešlé a následně odlévané značky oceli v tekutém jádru 
předlitku, s čímž je spojen i nárůst objemu směsné oceli ve finálním produktu [1]. 

 V opačném případě, tedy při odlévání předlitků menších rozměrů je i objem tekutého 
jádra menší. Je tedy zřejmé, že k promíchávání oceli dochází z větší části v mezipánvi 
a zvolený typ ponorné výlevky nemá na promísení v tekutém jádru předlitku již tak zásadní 
vliv [ 14]. 

1.4 Proud ění oceli v mezipánvi v závislosti na její vnit řní 
konfiguraci  

V dnešní době je hlavním cílem většiny studií týkajících se oblasti mezipánve 
zdokonalování procesu separace nekovových vměstků a snížení rozsahu směsných oblastí. 
Aby však byly tyto hlavní cíle splněny co nejefektivněji, je nutné optimalizovat proudění 
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oceli v mezipánvi úpravou vnitřní konfigurace. Vnitřní konfigurací mezipánve se rozumí 
umístění různých zařízení, která ovlivňují proudění oceli. Takovýmto zařízením se říká 
modifikátory proudění a mohou to být různé kanálky, jezy, horní či dolní přepážky, hrázky 
(např. děrované – typu baffle), různé typy dopadových desek apod. [3, 15]. 

 Na obr. 9 je znázorněno schéma vnitřní konfigurace mezipánve s použitím několika 
typů modifikátorů proudění. Tyto modifikátory dokážou výrazně ovlivnit výsledný charakter 
proudění oceli, čímž může dojít k prodloužení retenčních časů lázně v mezipánvi a snížení 
objemu tzv. mrtvých oblastí. Podílejí se rovněž na vyplouvání nekovových vměstků z oceli 
a ovlivňují i promíchávání staré a nově přiváděné značky oceli v průběhu sekvenčního 
odlévání. Dnes již existuje spousta provozních výsledků, které potvrdily, že modifikátory 
proudění dokážou významně ovlivnit mikročistotu oceli a také výsledné množství směsné 
oceli ve finálním produktu a jejich využití si našlo širokou podporu [5]. 

 

Obr. 9: Schéma vnitřní konfigurace mezipánve [16] 

Pro dosažení optimální vnitřní konfigurace mezipánve je vhodné, aby její navržení 
bylo provedeno pomocí tzv. vodního modelování. Při navrhování optimální konfigurace je 
nutné dále přihlédnout ke tvaru konkrétní mezipánve a rovněž i k individuálním potřebám 
zákazníka. Je důležité zmínit skutečnost, že optimální varianta pro daný typ, tvar a velikost 
mezipánve nemusí být a často také nebývá optimální pro jiný typ mezipánve. Optimální 
vnitřní konfigurace je většinou pro každou mezipánev zcela odlišná, což je vzhledem 
k celkově odlišnému uspořádáni aktivního objemu různých mezipánví logické [5, 16]. 

1.4.1 Použití vhodného typu dopadové desky 

Dopadová deska je jednoduchý modifikátor proudění, který se umisťuje v mezipánvi 
pod stínicí trubici – viz obr. 10. 
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Obr. 10: Mezipánev s použitím dopadové desky [16] 

Tvary dopadových desek mohou být různé, avšak většina má horní část zahnutou 
směrem dovnitř. Jak je možné vidět na obr. 11, tato zahnutá část značně ovlivňuje proud 
oceli, který vytéká z licí pánve a naráží na dopadovou desku. Zahnutí horní části dopadové 
desky tedy usměrňuje ocel zpět do vytékajícího proudu. Takto usměrněné proudění oceli 
v mezipánvi vytváří podmínky, jež podporují vyplouvání nekovových vměstků a snižují 
rozsah promísení oceli během sekvenčního odléváni odlišných značek oceli. V dnešní době 
jsou nejčastěji používány dopadové desky typu Turbostop, Impact Pad apod. [16, 17]. 

 
Obr. 11: Usměrnění proudu oceli v mezipánvi pomocí dopadové desky [16] 

Kromě snížení rozsahu směsné oblasti během sekvenčního odlévání odlišných značek 
oceli a kladnému působení na vyplouvání nekovových vměstků má použití dopadové desky 
ještě další přednosti: 

• podporuje tvorbu objemu s pístovým tokem a snižuje tzv. mrtvý objem, 

• prodlužuje minimální retenční časy a tím zlepšuje teplotní a chemickou homogenitu oceli, 

• tlumí energii přicházejícího proudu, čímž potlačuje tvorbu turbulentního proudění, 

• snižuje opotřebení vyzdívky mezipánve ve vtokové oblasti, 

• zlepšení podmínek pro flotaci nekovových vměstků vede ke zvýšení mikročistoty oceli, 

• snížení produkce směsné oceli přispívá ke zvýšení výrobnosti [17]. 

Využitím dopadové desky typu Turbostop se ve své studii zabývali autoři [18]. 
Výsledky studie potvrdily, že umístění dopadové desky typu Turbostop v dopadovém místě 
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mezipánve pozitivně ovlivňuje (prodlužuje) minimální retenční časy a tím výrazně snižuje 
riziko zkratového proudění. Dále uvádějí, že Turbostop má kladný vliv i v další fázi průběhu 
změny odlévané tavby a výrazně snižuje teplotní a chemickou heterogenitu mezi jednotlivými 
licími proudy. 

1.4.2 Použití víceotvorových p řepážek 

Dalšími hojně využívanými modifikátory proudění oceli v mezipánvi jsou 
víceotvorové (děrované) přepážky, tzv. baffle. Tyto přepážky obsahují různý počet otvorů, 
které mohou mít jakýkoliv tvar, sklon, případně směr. Na obr. 12 jsou zobrazeny dvě 
konfigurace mezipánve s použitím odlišných víceotvorových přepážek. 

 
Obr. 12: Schéma vnitřní konfigurace mezipánve s využitím přepážek typu baffle [19] 

Z tohoto obrázku je možné usoudit, že umístění, počet ani sklon otvorů nemusí být 
v obou použitých přepážkách typu baffle symetrické. Pozice, tvar a sklon otvorů se volí podle 
potřeb uživatele [19]. 

Víceotvorové přepážky typu baffle se instalují do mezipánve proto, aby došlo ke 
změně charakteru proudění oceli. Použití těchto přepážek vede k usměrnění proudění a rovněž 
i k zrovnoměrnění distribuce oceli k jednotlivým výlevkám mezipánve. Usměrněním 
proudění oceli v mezipánvi se následně vytváří lepší podmínky k vyplouvání vměstků, což 
vede i k produkci kvalitnější oceli. Dochází také k nárůstu minimálních retenčních časů 
a objemu s pístovým tokem [19]. 

I v tomto případě je možné použitím optimální konfigurace víceotvorových přepážek 
dosáhnout ještě i následujících kvalitativních zlepšení: 
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• snížení nebezpečí zavíření a vzniku zkratového proudění, 

• zvýšení teplotní i chemické homogenity oceli, 

• snížení rozsahu směsné oblasti při sekvenčním odlévání odlišných značek oceli,  

• kromě nárůstu minimálních retenčních časů vede použití přepážek typu baffle i k jejich 
zrovnoměrnění [19]. 

1.4.3 Použití horních a dolních p řepážek 

V současné době jsou ke změně charakteru proudění v mezipánvi široce využívány 
i různé typy horních a dolních přepážek. Tyto přepážky se vkládají do mezipánve za účelem 
snížení objemu mrtvých zón a zároveň zvýšení objemu s pístovým tokem. Rovněž zlepšují 
podmínky pro vyplouvání nekovových vměstků a eliminují i zkratová proudění. Schéma 
vnitřní konfigurace mezipánve s využitím horních a dolních přepážek je znázorněno na 
obr. 13. 

 
Obr. 13: Schéma vnitřní konfigurace mezipánve s využitím horní a dolní přepážky [20] 

Změnu charakteru proudění oceli v mezipánvi a zlepšení podmínek pro vyplouvání 
nekovových vměstků v tomto případě nejvíce ovlivňuje výška přepážek, vzdálenost mezi 
jednotlivými přepážkami, jejich vzdálenost od stínicí trubice a rovněž i licí rychlost [20]. 

Chováním nekovových vměstků v závislosti na charakteru proudění oceli v mezipánvi 
se zabývá příspěvek [3]. Tato studie posuzuje vliv výšky a pozice dolní přepážky na 
odstranění nekovových vměstků z oceli. Předmětem studie byla šestiproudá mezipánev se 
třemi rozdílnými výškami a pozicemi dolních přepážek. Výsledky poskytnuté numerickým 
modelem potvrdily, že použitím přepážek dochází ke zvýšení podílu odstraněných vměstků. 
Studie dále prokázala následující skutečnosti: 

horní p řepážka 

dol ní přepážka 
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• při jednotlivých pozicích dolních přepážek došlo ve všech případech s nárůstem výšky 
přepážky ke zlepšení procesu odstraňování nekovových vměstků z oceli, 

• umístění dolních přepážek blíže k výlevkám mezipánve vede ke zhoršení vyplouvání 
nekovových vměstků z oceli, 

• důležitým faktorem ovlivňujícím odstraňování vměstků z oceli je i velikost jednotlivých 
vměstků, 

• kromě množství nekovových vměstků ovlivňuje kvalitu finálního výrobku rovněž i jejich  
rozložení v matrici [3]. 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉ LITERATURY Z OBLASTI STUDIA 
CHOVÁNÍ OCELOVÉ LÁZN Ě V MEZIPÁNVI A MOŽNOSTI 
OVLIVŇOVÁNÍ JEJÍHO CHARAKTERU PROUD ĚNÍ 

2.1 Způsoby modelování proud ění oceli v mezipánvi 

 Význam modelování spočívá v umožnění jednoduššího, rychlejšího a výhodnějšího 
studování určitého systému. V mnoha případech nelze provádět experimenty na reálném 
systému, ať už z technických, ekonomických či jiných důvodů. Nebo není možné provádět 
rozsáhlou sérii potřebných provozních experimentů. Jedinou možností, jak o těchto systémech 
získat požadované informace, je potom experimentování na jejich modelech. 

Modelováním lze obecně nazvat experimentální proces, který spočívá v nahrazení 
reálného systému zjednodušeným systémem, přičemž jeho cílem je co nejpřesněji zachytit 
chování zkoumaného systému [5]. S použitím různého druhu modelování souvisejí i různé 
druhy podobnosti a analogie. Podobnost je možné chápat jako jednoznačné vzájemné 
přiřazení mezi různými systémy na základě jejich struktury, vlastností a chování. Existuje 
podobnost geometrická (podobnost geometrických obrazců), fyzikální (tepelná, kinematická 
aj.), matematická, kybernetická apod. [21]. 

K modelování procesů je možné využít dvě základní metody – fyzikální 
a matematické modelování: 

a) fyzikální modelování – model má stejnou fyzikální podstatu jako dílo, 

b) matematické modelování – model má jinou fyzikální podstatu než dílo [5]. 

2.1.1 Fyzikální modelování proud ění oceli v mezipánvi 

 Při fyzikálním modelování proudění oceli v mezipánvi se využívá podobnosti 
kinematické viskozity vody o pokojové teplotě a oceli při teplotě 1 600 °C. Proto jsou modely 
a rovněž i podmínky modelování navrhovány v souladu s teorií podobnosti. V případě, že je 
izotermické proudění oceli v mezipánvi řízeno zákonitostmi relevantní kapaliny, je možné 
vycházet z Navier-Stokesovy rovnice. Tato rovnice je následně upravena pomocí podobnostní 
transformace, jejímž výsledkem je kriteriální rovnice následujícího tvaru: 

 ( )Re;;; EuFrHoϕ                                                                                                          (1) 

 Jedná-li se o proudění ustálené a neberou-li se v úvahu zanedbatelné tlakové síly, 
dochází pak k eliminaci kritéria homochronismu a Eulerova. Kritérium Froudeho a zároveň 
Reynoldsovo lze dodržet jedině za předpokladu, že je použito délkové měřítko 1:1. Jelikož je 
však fyzikální modelování proudění oceli prováděno většinou na modelových zmenšeninách 
mezipánví, je upřednostňováno kritérium Froudeho. Na základě Froudeho kritéria jsou 
následně definována měřítka objemového průtoku a času ve vztahu k použitému délkovému 
měřítku [18]. 
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K fyzikálnímu modelování proudění oceli v mezipánvi je v současné době využíváno 
dvou základních metod. První z nich je sledování odezvy systému na Diracův impuls, 
výsledkem je RTD charakteristika ve formě tzv. C-křivky. Druhá metoda spočívá ve studiu 
odezvy systému na trvalou změnu stavu, přičemž je získána RTD charakteristika definovaná 
jako tzv. F-křivka. 

Při použití první metody je nejdříve dosaženo ustáleného toku kapaliny. Poté je na 
vstupu do modelu injektováno určité množství stopovací látky (např. NaCl), která prochází 
celým modelem mezipánve až k jednotlivým výstupům. Na výstupech z mezipánve jsou 
nainstalovány měřící sondy. Tyto sondy měří okamžitou koncentraci stopovací látky jako 
funkci času – viz obr. 14 (tzv. metoda impuls-odezva) [19]. 

 
Obr. 14: RTD charakteristika ve formě tzv. C-křivky [16] 

Princip další používané metody fyzikálního modelování proudění oceli v mezipánvi 
spočívá v simulaci sekvenčního odlévání odlišných značek oceli. Během určité časové 
periody při naplňování mezipánve kapalinou, jež simuluje novou jakost oceli, se vliv 
koncentrace stopovací látky na výstupu mezipánve vyznačuje určitou závislostí, která 
v podstatě odpovídá tzv. přechodové křivce [10]. 

 
Obr. 15: RTD charakteristika ve formě tzv. F-křivky [16] 
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Obr. 15 naznačuje typický profil této křivky jako závislost bezrozměrové koncentrace 
na výstupu z mezipánve na čase. Bezrozměrová koncentrace je zde definována vztahem: 

 

newold

old

cc

cc
c

−
−

= τ~
                                                                                                              (2)  

 

kde: oldc  je koncentrace uvažovaného prvku ve staré značce oceli (hm. %), 

 newc  – koncentrace uvažovaného prvku v nové značce oceli (hm. %), 

 τc  – skutečná koncentrace uvažovaného prvku v oceli v čase τ (hm. %). 

Budou-li tyto grafy charakterizovat koncentrace v bezrozměrové podobě, pak 
hodnota 0 simuluje složení dříve odlévané značky oceli, zatímco hodnota 1 odpovídá složení 
následně odlévané značky oceli. Tato skutečnost je v reálných podmínkách velmi vhodná pro 
znázornění změn koncentrací chemických prvků v bezrozměrové formě. Výsledný graf může 
být totiž následně použit pro kterýkoliv prvek a v podstatě pro jakékoliv měnící se složení 
odlévané oceli (za předpokladu, že účinky molekulární difúze za podmínek proudění oceli 
v mezipánvi jsou zanedbány). Tvar přechodové křivky získané z fyzikálního modelování je 
pak použit pro získání základních informací o proudění oceli v mezipánvi a tím i o rozsahu 
směsné oblasti [7, 10]. 

Obě tyto používané metody lze obecně označit jako tzv. vodní modelování. 
K fyzikálnímu (vodnímu) modelování rozsahu směsné oblasti je využíváno např. 
experimentálního zařízení, jehož schéma je znázorněno na obr. 16. Samotný model 
mezipánve je ve většině případů zkonstruován z průhledného plexiskla, aby bylo možné 
provádět vizualizační experimenty, při kterých je zaznamenáno postupné šíření obarvené 
značkovací látky [19]. 

 
Obr. 16: Schéma experimentálního zařízení při fyzikálním modelování [19] 

indikátor 

 licí pánev 
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     měřič vodivosti 
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 Při splnění kritérií jako je podobnost geometrická, kinematická, dynamická a teplotní, 
je možné nejen měření rozsahu směsné oblasti při změně jakosti oceli, ale i měření 
minimálních retenčních časů, mrtvého objemu apod. Vizualizace proudění může odhalit víry 
a stagnující oblasti [16]. 

2.1.1.1 Praktické využití fyzikálního modelování 

 Příspěvek [22] je typickým příkladem fyzikálního modelování proudění oceli 
v mezipánvi, při němž bylo použito vodního modelu vyrobeného z plexiskla v geometrickém 
měřítku 1:4. Předmětem studie byla pětiproudá mezipánev s asymetricky umístěným 
dopadovým místem. Modelové experimenty byly provedeny pro dvě odlišné modifikace 
dopadového místa, využívající dopadovou desku typu Turbostop a víceotvorovou přepážku 
typu baffle. Experimenty byly uskutečněny pro podmínky, které odpovídaly skutečnému 
provoznímu režimu s doplňováním oceli do mezipánve po výměně licí pánve a jejich 
výsledkem byly RTD charakteristiky ve formě tzv. F-křivek. 

 Vyhodnocením této křivky lze následně získat cenné informace o jednotlivých 
minimálním retenčních časech, s čímž úzce souvisí charakter proudění oceli v mezipánvi. 
V případě zkoumání různých konfigurací mezipánve či modifikací dopadového místa je 
možné vodním modelováním určit, které z použitých variant jsou vhodnější. Tento způsob 
modelování umožňuje rovněž i simulaci různých provozních podmínek odlévání [22]. 

2.1.2 Matematické modelování proud ění oceli v mezipánvi 

 Matematický (numerický) model je tvořen abstraktním systémem matematických 
vztahů, které popisují podstatné vlastnosti zkoumaného objektu (soustava algebraických nebo 
diferenciálních rovnic, přechodová nebo impulsní charakteristika apod.). Pro numerický popis 
vlastností a chování objektu je nutné stanovit veličiny, které vystihují působení okolí na 
studovaný systém a veličiny, kterými se systém projevuje vůči svému okolí. Z toho vyplývá, 
že je velice důležité získat model takového matematického tvaru, aby byl použitelný v oblasti, 
ve které ho chceme používat (např. proudění oceli v mezipánvi). Zkoumaný systém se poté 
rozkládá na jednodušší části, které jsou schopny samotné dílčí činnosti a je možné je popsat 
matematickými rovnicemi [21]. 

Při numerickém modelování proudění oceli v mezipánvi se používají rovnice, kterými 
je možné toto proudění matematicky popsat. Jsou to především rovnice přenosu hmoty, 
hybnosti, energie, rychlosti apod. Navíc je nutné, aby rovnice popisovaly i turbulentní 
proudění. Pro modelování turbulentního proudění v mezipánvi se využívají polo-empirické 
rovnice např. κ-ε tvaru. Jako oblast numerického výpočtu se volí celý pracovní objem 
mezipánve. V dnešní době se při numerickém modelování proudění oceli používají speciální 
výpočetní programy, které umožňují simulaci proudění kapalin či plynů, přenosu hmoty, tepla 
apod. Těmito programy jsou Computational Fluid Dynamics (CFD) programy, jako je např. 
FLOW 3D, ANSYS CFD, FLUENT atd. [19]. 
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2.1.2.1 Praktické využití matematického modelování 

Příkladem využití numerického modelování při studiu proudění oceli v mezipánvi je 
příspěvek [15]. V této práci je uveden popis a výsledky numerických simulací pohybu oceli 
v symetrické šestiproudé mezipánvi, jejíž provozní kapacita činí 22 tun. Rozměry této 
mezipánve včetně její vnitřní konfigurace jsou uvedeny na obr. 17. 

 

Obr. 17: Schéma vnitřní konfigurace mezipánve – A) s dopadovou deskou,  
B) s dolní přepážkou [15] 

 K simulaci toku oceli bylo využito komerčních programů FLUENT (pro vlastní 
numerické modelování) a GAMBIT (pro tvorbu výpočetní sítě). Výsledkem těchto simulací 
bylo prostorové rozložení rychlostních vektorů ve sledované oblasti – viz obr. 18. Na tomto 
obrázku lze vidět značné rozdíly v toku oceli, které jsou způsobeny použitím odlišných 
modifikátorů proudění [15]. 

 

Obr. 18: Rozložení rychlostních vektorů při použití – A) dopadové desky,  
B) dolní přepážky [15] 
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 Matematickým modelováním lze tedy získat poměrně přesnou představu o pohybu 
oceli v mezipánvi během plynulého odlévání. Z výsledků tohoto modelování je možné určit 
narušení toku oceli při použití různých modifikátorů proudění v pracovním prostoru 
mezipánve a získat tak důležité poznatky o jejím aktivním a pasivním objemu. Dalším 
významným přínosem numerického modelování je možnost simulace různých podmínek 
odlévání a následně i získání cenných informací např. o rozsahu směsné oblasti během 
sekvenčního odlévání odlišných značek oceli [15]. 

2.2 Princip provozního ov ěřování výsledk ů modelování 

Po vytvoření fyzikálního či numerického modelu mezipánve je možné provádět 
experimenty, které simulují proudění oceli v mezipánvi při použití různých modifikátorů 
proudění. Tyto modely dokáží dále simulovat chování nekovových vměstků v oceli a rovněž 
i podmínky během sekvenčního odlévání odlišných značek oceli. 

Po sestavení modelu a provedení modelových experimentů je nutné provést ověření 
přesnosti modelu. K ověření modelových výsledků lze použít experimentální zařízení, 
vhodnější je však metoda přímé provozní verifikace, která může být založena na 
radionuklidové metodě, častěji však bývá používána koncentrační metoda. Jsou-li výsledky 
modelových a provozních experimentů v dobré shodě, je následně možné provádět modelové 
experimenty s využitím různých konfigurací mezipánve. Tímto postupem lze dále 
optimalizovat charakter proudění oceli v mezipánvi, což může vést i k nárůstu minimálních 
retenčních časů, zlepšení podmínek pro vyplouvání nekovových vměstků, zvýšení teplotní 
a chemické homogenity a rovněž i k minimalizaci rozsahu směsné oblasti [4]. 

 Provozní ověřování modelu je postup, k němuž je v praxi většinou využíváno 
sekvenčního odlévání odlišných značek oceli. Nejdříve je však nezbytné stanovit kritické 
prvky, jejichž obsahy jsou u obou ocelí značně odlišné. Studiem přechodové křivky je 
následně určen předpokládaný rozsah směsné oblasti [1]. 

 

Obr. 19: Popis odběru jednotlivých vzorků [1] 

Poté jsou předpokládané směsné předlitky odseparovány a rozřezány na vzorky. Na 
obr. 19 je zobrazen příklad rozřezání bramy na jednotlivé vzorky o šířce 10 cm. Po přípravě 
těchto vzorků je provedena analýza relevantních prvků (např. C, Mn, Si, Cr). Pro porovnání 

roh 
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naměřených hodnot prvků s teoretickými výsledky modelu je nutné přepočítat složení na 
bezrozměrovou koncentraci podle vztahu: 
 

                                                                                   (3) 

 

kde: F(x) je průměrná hodnota daného prvku v každém vzorku, 
 Fold – hodnota prvku naměřená v předešlé značce oceli, 
 Fnew – hodnota prvku naměřená v nové značce oceli.  

V této definici je pak 0 hodnota pro starou značku oceli, 1 pro novou značku oceli 
a oblast mezi 0 a 1 je směsná oblast. Poté následuje srovnání modelových hodnot s hodnotami 
získanými pomocí provozního experimentu [1]. 

2.3 Přímé provozní ov ěření modelu 

  Příspěvek [1] popisuje provozní ověření modelu mezipánve, které bylo provedeno 
v podmínkách ocelárny Mobarakeh Steel Company během sekvenčního lití odlišných značek 
oceli. Technická data pro obě značky oceli, která byla použita jako vstupy do modelu, jsou 
uvedena v tab. 1. 

Tab. 1: Vstupní technické hodnoty modelu [1] 

Procesní údaje Hodnoty 

Chemické složení předcházející značky oceli           % C = 0,122; % Si = 0,210; % Mn = 0,900 

Chemické složení následné značky oceli                  % C = 0.041; % Si = 0,018; % Mn = 0,220 

Teplota předcházející značky oceli                                                                        1546 °C 

Teplota následné značky oceli                                                                             1554 °C 

Hmotnost zůstatku předcházející značky oceli v mezipánvi 15 t 

Čas plnění mezipánve 185 s 

Rychlost lití 1 m.min-1 

Šířka bramy 1060 mm 

Tloušťka bramy 203 mm 

Časový skok 0,5 s 

Celkový čas simulovaného procesu 3000 s 

 Po odseparování směsné bramy, nařezání jednotlivých vzorků a analýze bylo 
provedeno srovnání mezi modelem a experimentem. Toto srovnání je zobrazeno na obr. 20. 
Bod 0 na horizontální souřadnici osy reprezentuje pozici na menisku do doby otevření pánve 
s novou značkou oceli. Kladné hodnoty označují promíchávání s novou značku oceli. 

Z obr. 20 je patrné, že došlo k přiměřené shodě mezi modelovými a naměřenými 
hodnotami. Tyto výsledky také naznačují, že rozsah směsné oblasti lze vyjádřit pomocí 
bezrozměrové koncentrace. Pro stanovení jejich limitních hodnot 0 a 1 je využito rozdílného 
obsahu tzv. kritického chemického prvku (nebo více prvků). který je pro popis průběhu 
změny jakosti oceli určující.Je třeba si uvědomit, že koeficienty turbulentní difuzivity jsou pro 
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jednotlivé chemické prvky obsažené v oceli velmi blízké a jejich hodnota je mnohem vyšší 
než hodnota molekulárních (atomárních) difuzivit prvků. To způsobuje shodnou rychlost 
difuze všech v oceli obsažených prvků v podmínkách turbulentního charakteru proudění oceli 
(promíchávaný objem). Verifikace rovněž prokázala, že k významného promíchávání dochází 
i v tekutém jádru předlitku (pozn. autora: a to především u odlévání větších formátů předlitků 
a bram). Při otevření licí pánve s novou značkou oceli vstupuje turbulentní proudění hluboko 
do tekutého jádra předlitku (pozn. autora: je-li použit nevhodný typ výlevky – náporová 
výlevka) a zanáší směsnou ocel hlouběji do předlitku. Z tohoto důvodu se promísení zvětšuje 
směrem k centrální části bramy, kde ocel utuhne nejpozději [1]. 

 

 

     Obr. 20: Porovnání modelového a naměřeného složení bramy [1] 

 O stejné problematice je diskutováno v příspěvku [14]. Provozní verifikace modelu 
mezipánve na základě přímého měření složení kruhového předlitku malého průřezu byla 
provedena v ocelárně SIDERICA S.A.I.C během sekvenčního odlévání dvou odlišných 
značek oceli. 

 První série experimentů byla realizována pro podmínky lití, které jsou uvedeny 
v tab. 2 a chemické složení obou ocelí je uvedeno v tab. 3. Z této tabulky je zřejmé, že nová 
značka oceli má přísné omezení v obsahu bóru a titanu. Z tohoto důvodu byly oba prvky 
v první sérii pokusů vybrány jako kritické. 

Tab. 2: Podmínky odlévání pro první sérii experimentů [14] 

Wmezipánve 15,4 t 
Wmin.1 3,0 t 
W1 6,0 t 
Wmin.2 4,0 t 
Qustálený 1,30 t.min-1 
Qdd.1 3,05 t.min-1 
Qdd.2 0,57 t.min-1 
Qdd.3 3,56 t.min-1 
Průměr předlitku 0,170 m 
Rychlost lití 2 m.min-1 

vzdálenost podél bramy (m) 
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Tab. 3: Chemické složení obou ocelí pro první sérii experimentů [14] 

 Stará značka oceli Nová značka oceli 

Prvek Minimum Maximum Skutečné Minimum Maximum Skutečné 
C 0,2400 0,2700 0,2600 0,27 0,3000 0,2900 

Mn 1,3000 1,4500 1,3300 1,25 1,4000 1,3100 
S 0,0000 0,0100 0,0020 0,00 0,0100 0,0060 
P 0,0000 0,0250 0,0160 0,00 0,0200 0,0190 
Si 0,2500 0,3500 0,2900 0,30 0,4000 0,3600 
Ni 0,0000 0,1500 0,0600 0,00 0,1500 0,0600 
Cr 0,0000 0,2000 0,0300 0,00 0,1600 0,0500 
Mo 0,0000 0,0800 0,0200 0,00 0,0800 0,0100 
V 0,0000 0,0100 0,0030 0,00 0,0100 0,0020 
Nb 0,0000 0,0050 0,0010 0,00 0,0050 0,0010 
Ti 0,0150 0,0350 0,0220 0,00 0,0140 0,0030 
Al 0,0100 0,0350 0,0210 0,10 0,0300 0,0180 
B 0,0015 0,0025 0,0018 0,00 0,0005 0,0001 
N 0,0000 0,0090 0,0048 0,00 0,0090 0,0040 
Ca 0,0000 0,0100 0,0013 0,00 0,0100 0,0017 
Cu 0,0000 0,2200 0,1400 0,00 0,2500 0,1700 

 Po odlití dvou desetimetrových směsných předlitků byly odebrány z každého 
degradovaného kusu čtyři vzorky z vnější i vnitřní části, celkem bylo tedy odebráno šestnáct 
vzorků. Koncentrace obou prvků na těchto šestnácti vzorcích byla měřena ve středové části, 
na povrchu a také v bodě mezi středem a povrchem. Srovnání naměřených hodnot ukázalo, že 
rozdíly ve složení napříč předlitkem jsou zanedbatelné a nejsou tedy v tomto případě k určení 
rozsahu směsné oblasti důležité [14]. 

Koncentraci Ti, B, S a Cr jako funkci délky odlévaných předlitků od okamžiku 
otevření licí pánve s novou značkou oceli udává obr. 21. Plnou čárou jsou vykresleny 
výsledky numerického modelu a symboly představují výsledky experimentálního měření. 
[14].  

 

Obr. 21: Srovnání modelových výsledků (čáry) a provozních výsledků (symboly) 
chemického složení tyčí pro čtyři relevantní prvky: Ti (x 1 000); B (x 1 000);  

S (x 1 000); Cr (x 100) pro první sérii experimentů [14] 
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 Z tohoto obrázku je možné usoudit (pozn. autora: zrovna nejlepší shody zde tedy 
nedošlo a ke konečnému hodnocení by bylo třeba mít více analýz z dalších délek po změně 
jakosti), že došlo k dostatečné shodě mezi modelovými a experimentálními výsledky. To 
znamená, že model je schopen správného stanovení pozice a délky směsné oblasti [14]. 

Následně byla provedena druhá série experimentů pro odlišné podmínky lití i odlišné 
chemické složení obou ocelí – tab. 4 a tab. 5. V tomto případě byly kritickými prvky zvoleny 
Cr, Mo, Mn a Si. 

Tab. 4: Podmínky odlévání pro druhou sérii experimentů [14] 

Wmezipánve 13,0 t 

Wmin.1 5,1 t 

W1 7,3 t 

Wmin.2 5,3 t 

Qustálený 1,0 t.min-1 

Qdd.1 2,9 t.min-1 

Qdd.2 0,1 t.min-1 

Qdd.3 3,5 t.min-1 

Průměr předlitku 0,148 m 

Rychlost lití 2 m.min-1 

Tab. 5: Chemické složení obou ocelí pro druhou sérii experimentů [14] 

 Stará značka oceli Nová značka oceli 

Prvek Minimum Maximum Skutečné Minimum Maximum Skutečné 
C 0,09 0,1300 0,1200 0,110 0,1400 0,1300 

Mn 0,40 0,5000 0,4600 1,000 1,1500 1,0300 
S 0,00 0,0100 0,0010 0,000 0,0050 0,0050 
P 0,00 0,0150 0,0100 0,000 0,0200 0,0120 
Si 0,12 0,2300 0,1700 0,300 0,4000 0,3200 
Ni 0,00 0,1500 0,0000 0,000 0,1500 0,0000 
Cr 2,03 2,1300 2,1100 0,000 0,1600 0,1100 
Mo 0,92 0,9700 0,9400 0,000 0,0800 0,0100 
V 0,00 0,0100 0,0050 0,000 0,0100 0,0010 
Nb 0,00 0,0050 0,0040 0,000 0,0050 0,0010 
Ti 0,00 0,0050 0,0020 0,000 0,0050 0,0040 
Al 0,01 0,0350 0,0230 0,015 0,0400 0,0280 
B 0,00 0,0005 0,0001 0,000 0,0005 0,0001 
N 0,00 0,0100 0,0057 0,000 0,0080 0,0048 
Ca 0,00 0,0100 0,0024 0,000 0,0100 0,0016 
Cu 0,00 0,1500 0,0060 0,000 0,2000 0,1600 

 Stejně jako v první sérii byly z každého degradovaného kusu odebrány čtyři vzorky 
z vnější a z vnitřní části. Předešlé experimenty ukázaly, že rozdíly ve složení napříč 
předlitkem nejsou k určení směsné oblasti důležité, proto bylo tentokrát u každého vzorku 
provedeno pouze jedno měření. To znamená, že naměřené hodnoty je možné považovat za 
průměrné hodnoty napříč vzorkem (předlitkem) [14]. 
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Obr. 22: Srovnání modelových výsledků (čáry) s provozními výsledky (symboly)  
pro Cr, Mn, Mo a Si pro druhou sérii experimentů [14] 

 Obr. 22 poté ukazuje srovnání mezi výsledky, které byly poskytnuty numerickým 
modelem a experimentálními výsledky. Také u tohoto srovnání modelu s experimentem je 
vidět dostatečná shoda (pozn. autora: Zde jsou výsledky až na některé výkyvy, možnost 
špatného měření, skutečně průkaznější.). Z těchto uvedených informací lze vyvodit 
následující poznatky [14]. 

 Při sekvenčním odlévání odlišných značek oceli je model schopen nejen správně 
předpovědět proudění oceli v mezipánvi, a tedy i pozici a délku směsné oblasti, ale také 
koncentrační profil podél předlitku. Navíc model dokáže stanovit i optimální sled jakostí oceli 
a tím minimalizovat produkci směsné oceli [14]. 

 Modelové výsledky také prokázaly, že při odlévání předlitků menších rozměrů 
dochází k největšímu promíchávání oceli v mezipánvi. Tento jev je pravděpodobně způsoben 
tím, že v případě plynulého odlévání předlitků menších rozměrů je objem tekutého jádra ve 
srovnání s většími předlitky relativně malý [14]. 

  Pokud dojde mezi modelovými a provozními výsledky k dostatečné shodě, je model 
schopen simulovat různé modifikace vnitřní konfigurace mezipánve a rovněž i podmínky 
odlévání (např. snížení licí rychlosti, případně rychlosti vstupujícího proudu oceli do 
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mezipánve atd.) (pozn. autora: není 100 %, vždy je nutné provést provozní verifikaci, protože 
není zaručeno, že proudění v modelu dokáže shodně jako na díle reagovat na změny). Tímto 
postupem lze dále optimalizovat proudění oceli v mezipánvi, což může následně vést ke 
zmenšení rozsahu směsné oblasti a také ke zlepšení podmínek pro vyplouvání nekovových 
vměstků apod. [14]. 

2.3.1 Přímé provozní ov ěření modelu s využitím vnit řní konfigurace 
mezipánve 

 Jak je uvedeno v jedné z předcházejících kapitol, nejpoužívanějšími modifikátory 
proudění jsou v současné době různé typy dopadových desek, horních a dolních přepážek, 
případně víceotvorových (děrovaných) přepážek typu baffle. Všechna tato zařízení, jsou-li 
správně použita, pozitivně ovlivňují proudění oceli v mezipánvi a tím zlepšují podmínky 
odlévání.  

 Provozní verifikaci fyzikálního modelu mezipánve s využitím dopadové desky typu 
Turbostop popisuje studie [16]. Fyzikální model mezipánve byl zkonstruován z průhledného 
plexiskla v měřítku 1:3. Řídícím kritériem bylo zvoleno Froudeho kritérium. Následně byly 
provedeny modelové experimenty s využitím C-křivek a F-křivek, jejichž průběh byl vizuálně 
zaznamenán na kazety: 

a) Analýza C-křivek – tato analýza poskytla klíčové informace popisující charakter proudění 
oceli v mezipánvi (minimální retenční čas, objem pístového toku, mrtvý objem). 

b) Analýza F-křivek – přechodová křivka byla použita při hodnocení průběhu změny 
chemického složení oceli při sekvenčním lití různých jakostí oceli k určení rozsahu směsné 
oblasti. 

 Dopadová deska typu Turbostop byla vyvinuta pro zlepšení charakteru proudění oceli 
v mezipánvi. Také by měla snižovat objem směsné oceli, aniž by došlo ke snížení pracovní 
hladiny v mezipánvi či snížení licí rychlosti [16]. 

 V době těchto experimentů uplatňovala ocelárna nedostačující postup při snižování 
ztrát během radikální změny složení oceli při sekvenčním odlévání oceli. Využívala pouze 
vkládání deskového separátoru do krystalizátoru bez použití jakýchkoliv modifikátorů 
proudění. Poté byl tento fyzikální model na základě výsledků vodního modelování ověřen 
přímo v ocelárně. Provozní experimenty byly provedeny pro tři různé vnitřní konfigurace, 
z nichž byla nakonec zvolena nejvhodnější konfigurace mezipánve – viz obr. 23. 
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Obr. 23: Rozsah směsné oblasti během výměny licí pánve s použitím  
tří různých vnitřních konfigurací mezipánve [16] 

 První série experimentů ukazuje hmotnost směsné oceli bez použití zařízení k řízení 
toku oceli v mezipánvi s výměnou pánve se starou značkou oceli za pánev s novou značkou 
oceli. Rovněž nedošlo ke snížení hladiny oceli, ke snížení licí rychlosti ani k použití 
deskového separátoru. Tento postup je využíván v případě sekvenčního odlévání oceli 
podobného chemického složení [16]. 

 V druhé sérii experimentů, stejně jako v prvním případě, nebylo při výměně staré licí 
pánve za novou použito k řízení toku oceli v mezipánvi žádného modifikátoru proudění. 
Avšak došlo ke vložení deskového separátoru do krystalizátoru a také ke snížení hladiny oceli 
v mezipánvi a snížení licí rychlosti [16]. 

 Závěrečná série provozních experimentů ukazuje množství směsné oceli při využití 
dopadové desky typu Turbostop v mezipánvi. Narozdíl od předešlé série experimentů nedošlo 
ke snížení hladiny oceli v mezipánvi ani ke snížení licí rychlosti. Jak je vidět na obr. 23, tento 
způsob je nejefektivnější. Na základě těchto výsledků byla dopadová deska typu Turbostop 
uvedena do provozu a v dnešní době je v mezipánvi plně využívána [16]. 

 Výsledky ocelárny prokázaly, že použití dopadové desky typu Turbostop zmenší 
rozsah směsné oblasti při sekvenčním odlévání odlišných značek oceli, čímž dojde i k poklesu 
konečné produkce směsné oceli. Kromě výše uvedených provozních a kvalitativních zlepšení 
realizovala ocelárna také každoroční zvýšení produktivity o 3,3 %. Tato skutečnost byla 
způsobena redukcí zpomalování licí rychlosti při odlévání delších sekvencí. Ocelový odpad, 
vzniklý odléváním odlišných značek oceli v jediné sekvenci, byl snížen o 0,4 %. Dalším 
přínosem byl nárůst zakázek o 1,8 % z důvodu zlepšení kvality předlitků [16]. 
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 Změnou charakteru proudění oceli v mezipánvi v závislosti na její vnitřní konfiguraci 
se zabývali také autoři následujícího příspěvku [23]. Stejně jako v předchozím případě byl 
fyzikální model vyroben z průhledného plexiskla a byly na něm provedeny modelové 
experimenty. I v tomto případě bylo k získání informací o charakteru proudění a rozsahu 
směsné oblasti využito C-křivek a F-křivek. Poté byl sestaven i matematický model 
mezipánve a byla sledována míra odlišnosti výsledků u obou modelů. Následně byl tento 
model ověřen v provozních podmínkách. 

 K provozním experimentům byla použita mezipánev jednoduchého obdélníkového 
tvaru, která zásobovala ocelí pouze jeden krystalizátor. Při běžných provozních podmínkách 
je schopna pojmout přibližně 28 tun oceli [23]. 

 K měření docházelo v krystalizátoru od okamžiku otevření licí pánve s novou značkou 
oceli. V první fázi lití byly vzorky odebírány v půlmetrových intervalech odlité oceli. 
V dalších fázích lití v metrových intervalech a v závěrečné fázi byly vzorky odebírány již jen 
v intervalu dvou metrů odlité oceli. Při každé změně třídy oceli bylo takto odebráno nejméně 
10 vzorků. Jako sledovaný prvek byl v tomto případě zvolen uhlík, neboť změna v obsahu 
uhlíku mezi odlévanými ocelemi byla zcela jasná (pozn. autora: využití prvků s vysokou 
segregační schopností, mj. uhlíku, sebou nese riziko získání zkreslených výsledků v případě, 
že daný provoz nemá zvládnutou problematiku řízení segregačních jevů). Výsledky 
provozního experimentu byly poté porovnány s modelovými výsledky [23]. 

 

Obr. 24: Srovnání modelových výsledků s provozními výsledky při použití  
dopadové desky Turbostop během změny třídy oceli [23] 

Obr. 24 zobrazuje srovnání provozních experimentálních výsledků s modelovými 
výsledky při použití dopadové desky Turbostop. Z obrázku vyplývá, že provozní výsledky se 
na počátku přechodu od modelové křivky mírně liší, následně pak ale kopírují křivku téměř 
přesně. Tento rozdíl však není významný a je tedy možné tvrdit, že srovnání modelových 
výsledků s výsledky provozního experimentu je velmi dobré a model je tudíž schopen 
poskytovat poměrně přesné výsledky [23]. 
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2.3.2 Metoda k řížového nalegování dvou po sob ě odlévaných ocelí 

 V případě, že se provozní experiment neprovádí při sekvenčním odlévání odlišných 
značek oceli, lze využít alternativní způsob, jehož princip spočívá v tzv. křížovém mírném 
nalegování dvou po sobě odlévaných ocelí chromem a niklem (pozn. autora: obecně je vždy 
dobré využít prvků, které mají nízký index segregace a jejichž případná změna v obsahu 
nezpůsobí komplikace v dodržení požadavků na chemickou čistotu výsledného předlitku). Po 
odlití těchto dvou taveb jsou opět odseparovány předlitky, ve kterých se předpokládá vzniklá 
směsná oblast. Následně jsou tyto předlitky rozřezány na vzorky předem určených rozměrů. 
Na získaných vzorcích je poté provedena analýza obsahu chromu a niklu pomocí mobilního 
spektrometru, a to jak na povrchu vzorků, tak i na příčných řezech [24]. 

 Výsledky provozního experimentu získané touto metodou jsou rovněž srovnány 
s výsledky fyzikálního modelování – viz obr. 25. Z obrázku je zřejmé, že mezi výsledky 
provozního experimentu a modelovými výsledky došlo k poměrně dobré shodě, i když v horní 
části grafu lze vidět částečné rozdíly [24]. 

 

Obr. 25: Porovnání experimentálních výsledků s výsledky z fyzikálního modelování (licí 
proud č. 6) [24] 

 Výsledky této metody prokázaly, že výše zmíněný postup umožňuje určit poměrně 
přesnou koncentraci daných prvků na povrchu předlitku. Kromě toho je schopen téměř přesně 
odhadnout penetraci nově přiváděné oceli do tekutého jádra předlitku [24]. 

2.3.3 Porovnání numerického a fyzikálního modelu a následná provozní 
verifikace 

 Přímá provozní verifikace modelu poskytuje cenné informace o přesnosti predikce 
modelu, nemusí být však vždy realizována v provozních podmínkách (v některých případech 
to ani není možné). Autoři [25] popisují ve své práci vývoj a ověření numerického modelu na 
fyzikálních modelech dvou provozních mezipánví odlišného tvaru. 
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 Původní model vyvinutý Huangem a Thomasem byl průlomový, protože dokázal 
předpovědět směsnou oblast během několika sekund. Jeho nevýhodou však byla nutnost 
definovat 8 proměnných v závislosti na geometrii či konfiguraci mezipánve, proudění apod. 
Dvě z těchto konstant bylo možné určit z předešlých studií, avšak stále zbývalo šest 
proměnných, které bylo zapotřebí definovat pro každou mezipánev zvlášť. V tomto příspěvku 
je navržen jednoduchý směsný model mezipánve, který má v závislosti na geometrii 
mezipánve minimální počet proměnných. Došlo tak ke značnému zjednodušení této 
problematiky, jelikož nový model má pouze jednu proměnnou (f), která se určuje pomocí 
numerického či vodního modelování nebo na základě provozního experimentu [25]. 

 Pro verifikaci numerického modelu byl použit fyzikální model se dvěma typy 
mezipánve – obr. 26. Mezipánev typu A má jeden vstup a jeden výstup, zatímco mezipánev 
typu B má jeden vstup a čtyři výstupy – obr. 27. Maximální objem obou mezipánví je 3,3 m3, 
což ve skutečnosti odpovídá mezipánvi o objemu 20 tun [25]. 

 

Obr. 26: Fyzikální model použitý při experimentu [25] 

 
Obr. 27: Schéma použitých typů mezipánve při experimentu [25] 

 Při experimentu byla mezipánev naplněna na provozní hladinu. Poté začala voda 
proudit přes výlevku do krystalizátoru a hladina se snižovala. Výlevka licí pánve byla přitom 
stále uzavřena. Jakmile hladina dosáhla požadované úrovně (2 472 kg), došlo k otevření 
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stínicí trubice a do mezipánve začala proudit slaná voda známé koncentrace, přičemž 
výtoková rychlost z licí pánve byla vyšší než výtoková rychlost z mezipánve. Po nárůstu 
hladiny mezipánve na provozní úroveň se rychlost přiváděné a odváděné vody vyrovnala. 
Koncentrace na výstupu z mezipánve byla monitorována pomocí vodivostní sondy [25]. 

 Konstanta f byla následně určena metodou nejmenších čtverců s využitím modelových 
výsledků. Numerický model poté stanovil tři hodnoty konstanty f: f = 1,00, f = 1,18, f = 1,36. 
Po srovnání numerických výsledků s výsledky vodního modelování bylo zřejmé, že optimální 
hodnotou pro mezipánev typu A je f = 1,18. Pro ověření byl proveden další experiment, 
tentokrát však pouze pro hodnotu f = 1,18, přičemž hmotnost vody v mezipánvi byla oproti 
předešlému experimentu snížena na 1 708 kg. Z obr. 28 lze usoudit, že srovnání mezi 
numerickými a experimentálními výsledky je velice přesné a že konstanta f = 1,18 byla 
stanovena správně. Je tedy možné tvrdit, že pro predikci proudění oceli a rozsahu směsné 
oblasti u mezipánve typu A je tato hodnota konstanty f vhodná [25]. 

  

Obr. 28 a 29: Srovnání koncentračních profilů na výpusti mezipánve mezi  
modelem a experimentem (pro mezipánev typu A a hmotnost vody  

1 708 kg a mezipánev typu B a hmotnost vody 1 458 kg) [25]  

 Pro mezipánev typu B byly experimentální i numerické výsledky stanoveny stejným 
způsobem jako v předchozím případě. Rozdíl spočívá jen v tom, že mezipánev typu B má 
čtyři výtokové otvory. Protože je však symetrická, stačí monitorovat pouze dva výtokové 
otvory. Experimentem bylo poté zjištěno, že rozdíl v koncentraci u obou výtokových otvorů 
není významný, je možné ho tedy zanedbat. Numerickým modelem byla u tohoto typu 
mezipánve stanovena konstanta f = 1,00. Srovnání modelových výsledků s výsledky 
experimentu je zobrazeno na obr. 29. Mezi těmito výsledky lze pozorovat dostatečnou shodu 
a je tudíž zřejmé, že pro mezipánev typu B je hodnota konstanty f = 1,00 optimální [25].  

 I v tomto případě nakonec došlo k verifikaci modelu v provozních podmínkách, a to 
při odlévání bramy o rozměrech 0,25 m x 0,35 m. Při provozním experimentu byla použita 
mezipánev typu B (f = 1,00). Koncentrace jednotlivých prvků byla měřena podél vyrobené 
bramy, a to jak na povrchu, tak i v osové části. Zkoumanými prvky byly v tomto případě Cr 
a Mn, jejichž koncentrace byla poté přepočítána na bezrozměrovou koncentraci podle 
rovnice (4). Z provozních výsledků bylo zjištěno, že koncentrace zkoumaných prvků se na 
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povrchu a ve středu bramy liší jen nepatrně. Z toho vyplývá, že k největšímu promísení obou 
značek oceli dochází v tomto případě v mezipánvi. 

  

  

Obr. 30 a 31: Srovnání mezi modelovou a provozní koncentrací podél směsné bramy  
(pro skutečnou mezipánve typu B a zbytkovou hmotnost oceli 4 tuny a 8 tun) [25] 

 Z obr. 30 a 31 lze usoudit, že mezi modelovými a provozními výsledky došlo k dobré 
shodě. Toto zjištění vede k závěru, že nově vyvinutý směsný model je u předlitků menších 
rozměrů schopen poměrně přesně určit rozsah směsné oblasti, a že hodnota konstanty f může 
být stanovena podle tvaru zkoumané mezipánve [25]. 

       V tomto příspěvku byl navržen nový směsný model mezipánve, který dokáže 
předpovědět proudění oceli v mezipánvi a rovněž i koncentraci na výstupu z mezipánve 
během změny jakosti oceli. Nově vyvinutý model je navržen tak, že má pouze jednu 
proměnnou závislou na geometrii mezipánve. Ve srovnání s modelem vyvinutým Huangem 
a Thomasem je pak daleko jednodušší a efektivnější. Po srovnání nově vyvinutého modelu 
s výsledky vodního i provozního experimentu došlo téměř k přesné shodě. Z výsledků je tedy 
zřejmé, že model byl sestaven správně [25]. 
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3 SOUHRN LITERÁRNÍCH POZNATK Ů Z OBLASTI STUDIA 
LÁZNĚ V MEZIPÁNVI A MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ 
JEJÍHO CHARAKTERU PROUD ĚNÍ 

Proudění oceli v mezipánvi má zásadní vliv na kvalitu a produkci plynule odlévané  
oceli a proto je neustále předmětem rozsáhlých studií. Tyto studie jsou prováděny s cílem 
pochopit a následně optimalizovat proudění oceli v mezipánvi. Z výše uvedených poznatků, 
týkajících se studie chování ocelové lázně a možností ovlivnění jejího charakteru proudění, je 
možné vyvodit tyto závěry: 

1) Mezipánev je jedním z nejdůležitějších zařízení při plynulém odlévání oceli. Slouží jako 
zásobník tekuté oceli, homogenizuje teplotu a chemické složení oceli, rozděluje ji 
k jednotlivým licím proudům apod. Mezipánev se rovněž značnou mírou podílí na 
vyplouvání nekovových vměstků a v případě sekvenčního odlévání odlišných značek 
oceli je důležitým mezičlánkem, který ovlivňuje rozsah a umístění směsné oblasti ve 
finálním produktu. 

2) Vyplouvání nekovových vměstků z oceli a rozsah směsné oblasti jsou velice závislé na 
charakteru proudění oceli v mezipánvi, které lze obecně rozdělit na aktivní a pasivní 
objem. V praxi existuje snaha dosáhnout zvětšení objemu s pístovým tokem na úkor 
promíchávaného a především pak mrtvého (pasivního) objemu. 

3) Pokud do mezipánve vstupuje ocel s téměř stejnou teplotou jako má ocel v mezipánvi, 
jedná se o izotermické proudění. Může však nastat situace, že během odlévání vstupuje 
do mezipánve ocel s odlišnou teplotou než ocel již přítomná v mezipánvi. Tento děj je 
nazýván neizotermickým prouděním, při němž do mezipánve vstupuje ocel s vyšší nebo 
nižší teplotou než má ocel v mezipánvi (vzniká tak kladný nebo záporný teplotní 
gradient). 

4) Jelikož je při kladném teplotním rozdílu vlivem vztlakové síly proud usměrňován 
k hladině, vytváří se tak lepší podmínky pro odstraňování nekovových vměstků z oceli 
a dochází i k omezení vzniku nežádoucího zkratového proudění. V případě záporného 
teplotního rozdílu se vztlakové síly vlivem nižší hustoty nově přiváděné oceli chovají 
opačně, což znamená, že podmínky pro odstranění vměstků jsou daleko horší a navíc 
hrozí nebezpečí zkratového proudění. 

5) Aby došlo k eliminaci zkratového proudění, ke zlepšení podmínek pro odstranění 
vměstků z oceli a také ke zmenšení rozsahu směsné oblasti, je nutné optimalizovat 
charakter proudění oceli v mezipánvi úpravou její vnitřní konfigurace. K tomuto účelu se 
v současné době nejčastěji používají různé druhy dopadových desek, horních nebo 
dolních přepážek či víceotvorových přepážek typu baffle. 

6) Ke změně charakteru proudění oceli v mezipánvi lze využít i inertní plyn, který je do 
mezipánve dmýchán pomocí porézní tvárnice umístěné na jejím dně. Dmýcháním 
inertního plynu dochází k usměrnění proudu oceli k hladině mezipánve a vytváří se tak 
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lepší podmínky pro odstranění nekovových vměstků. Aby však byl efekt maximální, je 
velice důležité zvolit optimální rychlost průtoku plynu. 

7) K navržení optimální vnitřní konfigurace mezipánve je však třeba využít modelových 
experimentů. Význam modelových experimentů spočívá v rychlejším a hlavně 
jednodušším studování určité problematiky. Modelování lze tedy obecně chápat jako 
nahrazení studovaného systému systémem jednodušším. K modelování proudění oceli 
v mezipánvi se využívá fyzikální nebo matematické modelování. 

8) Fyzikální modelování se provádí na experimentálním zařízení, přičemž model mezipánve 
je sestrojen v určitém geometrickém měřítku. Podobnost mezi dílem a modelem je 
zajišťována pomocí různých podobnostních kritérií. U modelových experimentů se 
vychází z podobnosti kinematické viskozity vody o pokojové teplotě s ocelí při 1 600 °C. 
Charakter proudění lze následně fyzikálně modelovat sledováním šíření koncentrace 
stopovací látky. 

9) K fyzikálnímu modelování charakteru proudění se používá dvou základních metod. První 
spočívá v injektáži určitého množství stopovací látky a výsledkem je tzv. C-křivka. 
Principem druhé metody je trvalá změna koncentrace, při níž je získána tzv. F-křivka. 

10) Při numerickém modelování se využívají úplné fyzikální rovnice, kterými je možné 
proudění oceli v mezipánvi popsat. Nejčastěji se používají rovnice přenosu hmoty, 
hybnosti, energie, rychlosti apod. V dnešní době je k řešení této problematiky využíváno 
speciálních výpočetních CFD programů, které dokáží simulovat proudění tekutin, plynu 
atd. 

11) Po provedení modelových experimentů je nutné ověřit přesnost modelu. Nejvhodnějším 
postupem je v tomto případě přímé provozní ověření modelu, které je ve většině případů 
založeno na koncentrační metodě. 

12) Princip přímé provozní verifikace většinou spočívá v sekvenčním odlévání odlišných 
značek oceli. Nejdříve jsou ale určeny prvky, jejichž obsahy budou sledovány. Poté je 
pomocí modelové F-křivky stanoven předpokládaný rozsah směsné oblasti. Směsné 
předlitky jsou po vychladnutí odseparovány, rozřezány na vzorky a podrobeny analýze.  

13) Aby mohly být výsledky analýzy porovnány s modelovými výsledky, musí být složení 
vzorků přepočteno na bezrozměrovou koncentraci. Hodnota 0 pak odpovídá staré značce 
oceli a hodnota 1 nově přiváděné značce oceli. Oblast mezi těmito dvěmi hodnotami 
udává směsnou oblast. 

14) Po přepočtení složení vzorků na bezrozměrovou koncentraci jsou výsledky provozního 
ověření srovnány s výsledky modelových experimentů. Dojde-li mezi těmito výsledky 
k dostatečné shodě, lze tvrdit, že byl model sestaven správně. 

15) Pokud se modelová predikce s provozními výsledky shoduje, je následně možné provádět 
další modelové experimenty, které mohou simulovat jakoukoliv vnitřní konfiguraci 
mezipánve, případně podmínky odlévání. Tímto způsobem lze dále optimalizovat 
charakter proudění oceli v mezipánvi a vytvářet tak i lepší podmínky pro odstraňování 
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nekovových vměstků z oceli, což vede i k produkci jakostnějších oceli. V případě 
sekvenčního odlévání odlišných značek oceli lze takto zmenšovat rozsah směsné oblasti 
v plynule litých předlitcích. 

16) Modelové experimenty týkající se problematiky proudění oceli v mezipánvi tak mohou 
značně snížit produkci nežádoucí směsné oceli a rovněž pozitivně ovlivnit výslednou 
kvalitu finálních produktů. 

 Povedená analýza literatury týkající se studie chování ocelové lázně potvrdila 
nezbytnost využití metod modelování k další optimalizaci charakteru proudění oceli 
v mezipánvi, ať už je zaměřena na minimalizaci rozsahu směsné oblasti, omezení mrtvých 
objemů, zkratového proudění nebo snížení počtu nekovových vměstků vnikajících do 
krystalizátoru.  

 
 
  
  



 

 
Sikora, V. Fyzikální modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci 

dopadového místa. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, 2010. 
 

39 

4 PROVEDENÍ FYZIKÁLNÍHO MODELOVÁNÍ 
CHARAKTERU PROUDĚNÍ OCELI V MEZIPÁNVI PŘI 
MODIFIKACI DOPADOVÉHO MÍSTA 

Na katedře metalurgie byla nedávno provedena experimentální studie popisující vliv 
dvou odlišných modifikací dopadového místa na charakter proudění oceli v mezipánvi. 
K modelovým experimentům byla využita dopadová deska typu Turbostop a víceotvorová 
přepážka typu baffle. Srovnáním modelových výsledků obou variant bylo zjištěno, že i přes 
obecně uznatelný pozitivní vliv dopadových míst typu Turbostop bylo při použití přepážky 
typu baffle dosaženo lepšího charakteru proudění – pro daný design mezipánve. 

4.1 Cíl experimentu a popis experimentálního za řízení 

Cílem této práce bylo tedy navázat na dříve provedenou experimentální práci 
a posoudit vliv různých modifikací přepážky typu baffle na optimalizaci proudění oceli 
v mezipánvi. V rámci experimentální části této práce bylo využito tří modifikací přepážky 
baffle, které byly označeny jako Baffle 1, Baffle 2, Baffle 3. Modifikace jednotlivých 
přepážek baffle jsou zobrazeny na obr. 32. 

Modifikace Baffle 1 Modifikace Baffle 2 

    

 
Modifikace Baffle 3 

  

Obr. 32: Modifikace jednotlivých přepážek baffle použitých při experimentech  
(vyšrafované části byly během experimentů zaslepeny) 
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 Z obr. 32 je patrné, že původní varianta využívala přepážky umístěné mezi stínicí 
trubicí a jí nejblíže uloženými výlevkami a sestávala se ze základního návrhu rozložení otvorů 
(Baffle 1). Poté byl proveden odborný rozbor výsledků těchto experimentů. Na základě 
rozboru charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci Baffle 1 bylo přistoupeno 
k zaslepení části otvorů u přepážky na straně k LP3, LP2 a LP1. Cílem bylo zpomalení 
odezvy na změnu koncentrace u LP3 a LP2. Modifikace Baffle 2 má také pozitivně ovlivnit 
rychlost odezvy na LP1.  

Práce se poté zaměřila na prověření, zda je možné zrovnoměrnit rychlost odezvy na 
obou stranách mezipánve. Za tímto účelem bylo k zaslepení části otvorů u přepážky směřující 
k LP3 přistoupeno k uzavření pečlivě vybraných otvorů na straně k LP4 a LP5. Výsledky 
provedených experimentů a jejich diskuse je provedena v dalších částech této diplomové 
práce. 

Předmětem experimentů byl model provozní mezipánve vyrobený z průhledného 
plexiskla v geometrickém měřítku 1:4. Jedná se o pětiproudou mezipánev s asymetrickým 
umístěním vtokové části, což znamená, že dopadové místo se nachází mezi třetí a čtvrtou 
ponornou výlevkou. Dopadové místo je navíc posunuto vůči rovině výlevek. Schéma této 
mezipánve je zobrazeno na obr. 33. 

 
Obr. 33: Schéma mezipánve použité při 

modelových experimentech 
 

 
Obr. 34: Experimentální zařízení použité 

při modelových experimentech 

 Součástí modelu mezipánve jsou vodivostní sondy, teplotní sondy a indukční 
průtokoměry, které slouží ke snímání teploty, koncentrace a průtoku na vstupu a na všech 
výstupech z mezipánve. Modelové experimenty posuzující charakter proudění v mezipánvi 
v závislosti na jednotlivých modifikacích přepážky baffle byly prováděny na experimentálním 
zařízení, které je uvedeno na obr. 34. Toto zařízení se nachází v laboratoři N 713, katedry 
metalurgie, FMMI, VŠB-TU Ostrava. 
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4.2 Popis odvozování technických parametr ů fyzikálního modelu 

Z výše uvedené kapitoly 2.1.1 je zřejmé, že za řídící kritérium bylo vybráno kritérium 
Froudeho. 

( ) 0=Frϕ                                                                                                                       (4) 

Na základě Froudeho kritéria lze poté definovat měřítka objemového průtoku a času 
ve vztahu k použitému délkovému měřítku. Aby však bylo dosaženo přibližné fyzikální 
podobnosti, je nutné splnit podmínky identity Froudeho kritéria pro dílo i model. Z toho tedy 
vyplývá, že: 

rFFr ′=                                                                                                                        (5)    

lg

w

lg

w
′⋅′

′
=

⋅

22

                                                                                                                  (6) 

Je však jasné, že gg ′=  a je tedy možné tento člen zanedbat, čímž dojde po úpravě ke 
zjednodušení na následující tvar: 
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2
wl MM =                                                                                                                       (8) 

kde: lM  je měřítko délek, 

         wM  –  měřítko rychlostí. 

 Pro časové relace platí: 
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kde:  τM  je  časové měřítko. 

 Měřítko objemového průtoku je možné odvodit pomocí délkového měřítka a časového 
měřítka následujícím způsobem: 

 2/5
2/1

33
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M ===
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                                                                                        (12) 

 5/2
Ql MM =                                                                                                                  (13) 

 Výše uvedené vztahy lze následně použít ke stanovení technických parametrů 
modelování na fyzikálním modelu mezipánve sestaveném v délkovém měřítku lM  1:4 (0,25). 
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Modelové experimenty simulovaly odlévání kvadrátu 300 mm x 350 mm licí rychlostí 
0,7 m.min-1. 

 Minutovou produkci předlitků o rozměrech 300 mm x 350 mm na všech pěti licích 
proudech udává následující vztah: 

 7792562735,030,07,05 =⋅⋅⋅⋅=mQ  kg.min-1
→ 7,166  t.hod-1                               (14) 

 Je-li uvažovaná hodnota hustoty roztavené oceli 7 000 kg.m-3, je možné přepočtením 
na objemový průtok zjistit celkový průtok oceli z licí pánve do mezipánve následujícím 
způsobem: 

 3970,0
0007

7792 ==VQ  m3.min-1                                                                                  (15) 

 V případě délkového měřítka lM  1:4 lze pomocí rovnice (12) stanovit celkový průtok 

z licí pánve do modelu mezipánve následovně: 

 0124,03970,025,0 2/5 =⋅=′VQ  m3.min-1 → 4,12  l.min-1                                            (16) 

 Pokud jde o časové měřítko, je tedy za předpokladu ustáleného proudění nutné 
vycházet ze skutečnosti, že v případě modelování 4,12=′VQ  l.min-1 byla splněna podmínka 

podle rovnice (5). 

 Co se týče rovnice (10), je poté: 

 5,025,0 2/12/1 === lMM τ                                                                                         (17) 

 Shrnutím všech výše uvedených výpočtů je možné tvrdit, že při tomto způsobu 
přibližného fyzikálního modelování se bude proudění modelové kapaliny v modelu 
mezipánve realizovat na drahách, které jsou vůči provozní mezipánvi čtyřikrát kratší. Co se 
týče rychlostí proudění, bude modelová kapalina oproti provozní mezipánvi proudit 
rychlostmi dvakrát nižšími a podobné stavy budou dosaženy za dvakrát kratší dobu.    

4.3 Popis provedení experiment ů 

 K fyzikálnímu modelování proudění oceli v mezipánvi byla z důvodu podobnosti 
kinematické viskozity s ocelí při 1 600 °C zvolena voda. K získání informací o charakteru 
proudění bylo využito simulace sekvenčního odlévání odlišných značek oceli – metody trvalé 
změny koncentrace, jejíž princip je popsán v kapitole 2.1.1. Nově přiváděnou značku oceli 
simuloval roztok KCl o stejné teplotě jako voda v mezipánvi, což znamená, že veškeré 
modelové experimenty byly realizovány za podmínek izotermického proudění. 

 Experimenty byly provedeny tak, že nejdříve došlo k poklesu hladiny mezipánve na 
úroveň 168 mm (v další sérii experimentů na 187 mm). Po snížení na hladinu 168 mm či 
187 mm následovalo doplňování roztokem KCl na provozní hladinu 243 mm (v další sérii 
experimentů 262 mm), přičemž objemový průtok činil pokaždé 32 l.min-1. Jakmile hladina 
dosáhla provozní úrovně, objemový průtok klesl na 12,4 l.min-1 a bylo dosaženo ustáleného 
stavu. Modelové parametry a jim odpovídající provozní parametry jsou uvedeny v tab. 6. 
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Tab. 6: Jednotlivé modelové parametry a jim odpovídající provozní parametry 

Modelové parametry Parametry díla 

výška hladiny 168 mm 23 t 

výška hladiny 187 mm 26 t 

výška hladiny 243 mm 35 t 

výška hladiny 262 mm 38 t 

objemový průtok Qv = 32 l.min-1 hmotnostní průtok Qm = 7 t.min-1 

objemový průtok Qv = 12,4 l.min-1 hmotnostní průtok Qm = 2,7 t.min-1 

Z tab. 6 je patrné, že doplňování z hladin 168 mm (resp. 187 mm) na hladiny 243 mm 
(resp. 262 mm) objemovým průtokem 32 l.min-1 odpovídalo provoznímu doplňování z 23 t 
(resp. 26 t) na 35 t (resp. 38 t) hmotnostním průtokem 7 t.min-1. Po dosažení provozní hladiny 
243 mm (35 t) nebo 262 mm (38 t) byl objemový průtok snížen na 12,4 l.min-1, což odpovídá 
skutečnému hmotnostnímu průtoku 2,7 t.min-1 (pro licí rychlost 0,7 m.min-1 pro kvadrát 
předlitku 300 mm x 350 mm). Průběh změny koncentrace na jednotlivých výstupech 
z mezipánve byl snímán pomocí kombinace teplotních a vodivostních sond. Výsledkem 
tohoto měření byly přechodové křivky (F-křivky) jednotlivých licích proudů, které byly 
zaznamenány pomocí PC. Studiem F-křivek byly získány důležité informace o charakteru 
proudění v mezipánvi, které byly pomocí časového měřítka následně převedeny na podmínky 
skutečného zařízení plynulého odlévání oceli.  

           Výše zmíněným postupem byly pro každou modifikaci přepážky baffle provedeny 
čtyři experimenty s různými variantami doplňování. Všechny simulované varianty doplňování 
pro jednotlivé modifikace přepážky baffle jsou uvedeny v tab. 7.   

Tab. 7: Simulované varianty doplňování pro jednotlivé modifikace přepážky baffle  

Baffle 1 Baffle 2 Baffle 3 

26 t → 35 t 26 t → 35 t 26 t → 35 t 

23 t → 35 t 23 t → 35 t 23 t → 35 t 

26 t → 38 t 26 t → 38 t 26 t → 38 t 

23 t → 38 t 23 t → 38 t 23 t → 38 t 

Aby však byly získány objektivní informace, byl každý experiment opakován třikrát. 
Celkem bylo tedy provedeno 36 modelových experimentů. S cílem posoudit charakter 
proudění u jednotlivých modifikací přepážek baffle byly přechodové křivky zkoumány 
v několika časových okamžicích napříč celým průběhem odlévání tavby – minimální retenční 
čas a časy dosažení bezrozměrových koncentrací 0,1; 0,5; 0,9. Tím, že byly u každé varianty 
doplňování provedeny tři experimenty, jsou všechny níže uváděné hodnoty v tabulkách 
průměrnými hodnotami, získanými z těchto tří zmíněných experimentů. 
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4.4 Diskuze charakteru proud ění v mezipánvi v závislosti na 
různých modifikacích p řepážky typu baffle   

 Kvalitu finálních výrobků značně ovlivňuje teplotní a chemická homogenita oceli 
v jednotlivých výlevkách mezipánve, která úzce souvisí s variabilitou jednotlivých časových 
parametrů. Při optimalizaci charakteru proudění v mezipánvi je potřebné docílit toho, aby 
variability všech sledovaných časových parametrů dosahovaly nízkých hodnot. K posuzování 
homogenity všech čtyř časových parametrů byl použit tzv. variační koeficient. Tento ukazatel 
je při statistické kontrole kvality laboratorních experimentů využíván velice často a je 
definován následujícím vztahem: 

 
x

s
Vx

2

=                                                                                                                    (18) 

kde:  xV   je  variační koeficient proměnné x, 
         2s   –  rozptyl proměnné x, 
         x    –  střední hodnota výběrového souboru proměnné x. 

 Je-li tento variační koeficient následně vynásoben stem, je tímto způsobem získána 
variabilita. Při modelových experimentech je tedy snahou dosažení takových podmínek 
odlévání, aby variabilita všech sledovaných časových parametrů byla co nejnižší. Je-li však 
variabilita zkoumaných dat vyšší než 40 %, případně 50 %, je tato hodnota jistým projevem 
nehomogenity charakteru proudění oceli v mezipánvi, čemuž odpovídá nerovnoměrnost změn 
koncentrace na jednotlivých výstupech z mezipánve.   

4.4.1 Hodnocení minimálních reten čních časů 

 Při hodnocení přechodových křivek byl jako první časový parametr vybrán minimální 
retenční čas, který poskytuje důležité informace o charakteru proudění oceli v mezipánvi, 
zvláště pak o tzv. zkratovém proudění. Dochází-li ke zkratovému proudění, ocel prakticky 
ihned proudí nejbližší cestou k výlevce, což je při plynulém odlévání oceli velice nežádoucí.  

Aby však k takovému proudění nedocházelo, je nutné optimalizovat proudění oceli 
v mezipánvi tak, aby hodnoty minimálních retenčních časů byly co možná nejvyšší. Pokud se 
jedná o víceproudou mezipánev, je rovněž žádoucí, aby minimální retenční časy nebyly pouze 
vysoké, ale aby byly jejich hodnoty na jednotlivých licích proudech také srovnatelné. 
Srovnání minimálních retenčních časů pro jednotlivé modifikace přepážek baffle a jednotlivé 
varianty doplňování je uvedeno v tab. 8 a na obr. 35. 

 Při posuzování proudění ve víceproudých mezipánvích jsou zkratovým prouděním 
vždy nejvíce ohroženy licí proudy, které se nacházejí nejblíže stínicí trubici. V tomto případě 
je to tedy LP3 a LP4. Jak lze vidět na obr. 35, optimalizace proudění oceli pomocí bočních 
přepážek baffle vede k prodloužení a ke zrovnoměrnění symetricky umístěných licích proudů 
a je tedy možné nežádoucímu zkratovému proudění u všech zkoumaných variant doplňování 
bezpečně předejít 
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 Tab. 8: Minimální retenční časy jednotlivých licích proudů při posuzování  
modifikací přepážky baffle pro různé varianty doplňování 

τmin jednotlivých LP na díle; s Doplňování 
mezipánve 

Konfigurace 
mezipánve LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 

Variabilita; 
% 

Baffle1 106 54 60 80 60 29,7 
Baffle2 91 56 60 71 59 21,3 26→35 t 
Baffle3 84 46 50 66 57 25,1 
Baffle1 117 53 44 51 52 47,6 

Baffle2 88 37 48 58 53 33,4 23→35 t 
Baffle3 80 36 48 52 48 30,7 
Baffle1 116 58 72 79 74 27,3 

Baffle2 91 67 57 68 43 27,1 26→38 t 
Baffle3 78 48 59 59 49 20,8 
Baffle1 124 67 62 72 75 31,1 

Baffle2 89 36 41 47 60 38,2 23→38 t 
Baffle3 83 42 47 54 48 29,5 

Ze srovnání variabilit posuzovaných případů lze vyvodit, že minimální retenční časy 
jsou ve všech případech homogenní. Nejvíce homogenního proudění lze však kromě varianty 
doplňování z 26 t na 35 t dosáhnout použitím Baffle 3, a to o 2 % až 17 % (rozdíl 
jednotlivých variabilit uvedených v tab. 8). Co se týče doplňování z 26 t na 35 t, je proudění 
nejvíce homogenní při použití Baffle 2, a to o 4 % až 8 %. 

 
Obr. 35: Závislost minimálních retenčních časů na jednotlivých modifikacích  

přepážky baffle a na variantách doplňování mezipánve 



 

 
Sikora, V. Fyzikální modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci 

dopadového místa. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, 2010. 
 

46 

 Na obr. 35 lze u některých variant doplňování rovněž pozorovat (při použití Baffle 2 
a Baffle 3) zkrácení minimálních retenčních časů, což však není významné. Nicméně použití 
Baffle 2 a Baffle 3 snižuje vzájemné promísení u symetrických licích proudů. Tento jev má za 
následek mnohem rovnoměrnější distribuci oceli k jednotlivým licím proudům, což rovněž 
způsobuje i to, že ocel mnohem rychleji dosahuje LP1. V případě asymetricky umístěného 
LP1 je urychlená distribuce oceli velice žádoucí, jelikož urychlením proudění oceli směrem 
k LP1 lze omezit riziko zatuhnutí oceli v oblastech u tohoto asymetricky umístěného licího 
proudu. 

 Modifikace Baffle 2 snižuje ve srovnání s Baffle 1 minimální retenční časy LP1 
o 15 s až 35 s. Použitím Baffle 3 dochází oproti Baffle 1 k ještě většímu poklesu minimálních 
retenčních časů, a to o 22 s až 41 s.  

 Ačkoliv je při doplňování z 23 t na 35 t a z 26 t na 38 t rozdíl mezi dolní a horní 
úrovní hladiny v obou případech 12 t, z obr. 35 lze usuzovat, že míra homogenity proudění je 
odlišná. Ze srovnání obou variant je zřejmé, že variabilita proudění u doplňování  
z 26 t na 38 t je v průměru o 12 % nižší. Nicméně je nutné přihlédnout k tomu, že u obou 
těchto variant doplňování dosahují jednoznačně nejnižší variability modifikace Baffle 3, a to 
o 3 % až 17 %.  

 V případě doplňování oceli z 26 t na 35 t je dosahováno více homogenního charakteru 
proudění, než při doplňování z 23 t na 35 t oceli v mezipánvi. Lze tedy říci, že z hlediska 
zajištění homogenity proudění oceli v mezipánvi je výhodnější v provozních podmínkách 
otevřít nově přiváděnou licí pánev s následující tavbou již při dosažení vyšší ze dvou 
snížených hmotností (26 t). To platí pro obě případné cílové provozní hmotnosti mezipánve 
(35 t i 38 t). 

 Vůbec nejlepší variantou ze všech posuzovaných je případ doplňování z 26 t na 38 t 
oceli v mezipánvi při použití Baffle 3. Dochází zde k nejhomogennějšímu charakteru 
proudění, minimální retenční čas u rizikového asymetrického LP je nejnižší, zkratovému 
proudění je zamezeno a symetrické licí proudy dosahují v podstatě totožných hodnot 
minimálních retenčních časů – vysoká míry uniformity proudění. 

4.4.2 Hodnocení časů při dosažení bezrozm ěrové koncentrace 0,1 

 Druhým okamžikem, který bylo pro posuzování charakteru proudění oceli 
v mezipánvi na přechodové křivce vybráno, je čas dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1. 
Tato bezrozměrová koncentrace znamená, že na jednotlivých výstupech z mezipánve je 
složení, které odpovídá 90 % předešlé značky oceli a 10 % následně odlévané značky oceli. 
Srovnání časů dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1 pro jednotlivé modifikace přepážky 
baffle a varianty doplňování je uvedeno v tab. 9 a na obr. 36. 
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Tab. 9: Časy dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1 jednotlivých licích proudů při 
posuzování modifikací přepážky baffle pro různé varianty doplňování 

τ0.1 jednotlivých LP na díle; s Doplňování 
mezipánve 

Konfigurace 
mezipánve LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 

Variability; 
% 

Baffle1 108 54 64 81 65 28,4 

Baffle2 93 78 68 82 65 14,6 26→35 t 

Baffle3 88 60 62 73 61 17,9 

Baffle1 120 54 51 59 57 42,7 

Baffle2 92 39 52 61 55 32,9 23→35 t 

Baffle3 82 40 55 58 51 26,8 

Baffle1 119 65 81 83 81 23,2 

Baffle2 94 63 66 80 59 19,9 26→38 t 

Baffle3 82 60 74 67 54 16,5 

Baffle1 124 67 67 74 79 29,0 

Baffle2 93 40 47 55 63 34,7 23→38 t 

Baffle3 89 43 58 62 54 28,1 

 Stejně jako v případě minimálních retenčních časů, lze z tab. 9 usuzovat, že proudění 
je při použití všech modifikací přepážky baffle a všech variant doplňování homogenní. Kromě 
doplňování z 26 t na 35 t jsou obdobně jako v předešlém případě hodnoty variability nejnižší 
při použití Baffle 3, a to o 1 % až 16 % (rozdíl jednotlivých variabilit uvedených v tab. 9). Při 
doplňování z 26 t na 35 t je proudění nejvíce homogenní u modifikace Baffle 2, a to o 3 % až 
14 %.  

 
Obr. 36: Závislost časů dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1 na jednotlivých  

modifikacích přepážky baffle a na variantách doplňování mezipánve 
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Proudění oceli v mezipánvi, s čímž rovněž úzce souvisí i změna koncentrace, je tedy 
v případě Baffle 2 a Baffle 3 ve srovnání s Baffle 1 rovnoměrnější. Rovnoměrnějším 
prouděním tak dochází i k rychlejší distribuci oceli k asymetricky umístěnému LP1, což 
u použití Baffle 2 snižuje časy na LP1 o 15 s až 31 s, v případě Baffle 3 o 20 s až 38 s. 

Z obr. 36 je zřejmé, že po dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1 je homogenita 
proudění při doplňování z 23 t na 35 t a z 26 t na 38 t odlišná. Po srovnání obou těchto variant 
je možné tvrdit, že u doplňování z 26 t na 38 t je variabilita tentokrát nižší v průměru o 14 %, 
přičemž došlo u této varianty i k prodloužení časů na symetricky umístěných licích proudech 
o 3 s až 30 s. 

Srovnáme-li homogenitu proudění v mezipánvi u těchto dvou variant doplňování  
z hlediska použitých modifikací, dosahují nejnižších hodnot variability konfigurace Baffle 3, 
a to o 3 % až 16 %. 

4.4.3 Hodnocení časů při dosažení bezrozm ěrové koncentrace 0,5 

 Třetím místem, které bylo pro posuzování charakteru proudění oceli v mezipánvi na 
přechodové křivce vybráno, je čas, při němž bezrozměrová koncentrace dosáhla hodnoty 0,5. 
Dosažení této bezrozměrové koncentrace znamená, že na jednotlivých výstupech z mezipánve 
je složení, které odpovídá 50 % dříve odlévané značky oceli a 50 % následně odlévané značky 
oceli. Srovnání časů dosažení bezrozměrové koncentrace 0,5 pro jednotlivé modifikace 
přepážky baffle a varianty doplňování je uvedeno v tab. 10 a na obr. 37. 

Tab. 10: Časy dosažení bezrozměrové koncentrace 0,5 jednotlivých licích proudů při 
posuzování modifikací přepážky baffle pro různé varianty doplňování 

τ0.5 jednotlivých LP na díle; s Doplňování 
mezipánve 

Konfigurace 
mezipánve LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 

Variabilita; 
% 

Baffle1 308 211 217 241 261 15,7 

Baffle2 300 235 246 269 273 9,5 26→35 t 

Baffle3 329 223 214 279 286 17,9 

Baffle1 187 146 174 200 160 12,2 

Baffle2 260 173 179 230 232 17,3 23→35 t 

Baffle3 251 148 150 237 221 24,3 

Baffle1 248 183 215 273 246 14,8 

Baffle2 298 206 196 273 278 18,4 26→38 t 

Baffle3 275 203 216 282 298 16,6 

Baffle1 250 171 171 199 181 16,9 

Baffle2 248 164 162 183 171 19,4 23→38 t 

Baffle3 234 149 149 185 197 19,6 

 Je třeba upozornit, že v časech uváděných v tab. 10 je u všech variant doplňování již 
tento proces ukončen a v reálných podmínkách se dynamika hmotnostního přítoku 7 t.min-1 
vytrácí – stabilní hladina je při zvolené licí rychlosti 0,7 m.min-1 udržována hmotnostním 
přítokem 2,4 t.min-1. Nejdéle je doplňování zastaveno u varianty doplňování z 26 t na 35 t, 
kde došlo k dosažení pracovní hmotnosti 35 t po cca 77 s.  
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Při posuzování minimálních retenčních časů a časů dosažení bezrozměrové 
koncentrace 0,1 bylo nejlepších výsledků dosaženo u použití modifikace Baffle 3 v kombinaci 
s režimem doplňování z 26 t na 38 t. Zmiňovaná varianta v další fázi odlévání, a tedy i při 
dosažení bezrozměrové koncentrace 0,5 již tak nevyniká, jako v počáteční fázi odlévání. 
Z obr. 37 je však zřejmé, že její výsledky jsou s ostatními posuzovanými variantami 
srovnatelné. Srovnatelnost výsledků modifikace Baffle 3 v kombinaci s doplňováním z 26 t na 
38 t s ostatními posuzovanými variantami lze usuzovat i z toho, že v okamžiku dosažení 
bezrozměrové koncentrace 0,5 se variabilita pohybuje mezi 9 % a 25 %. 

Na rozdíl od předešlé koncentrace 0,1 jsou však hodnoty variability kromě doplňování 
z 26 t na 35 t nejnižší u konfigurace Baffle 1, a to o 2 % až 12 % (rozdíl jednotlivých 
variabilit uvedených v tab. 10). U doplňování z 26 t na 35 t je poté, stejně jako v obou 
předešlých případech, proudění nejvíce homogenní, je-li k optimalizaci použita modifikace 
Baffle 2, a to o 6 % až 8 %. 

 Nízká variabilita je zřejmě důsledkem menšího promíchávání u symetrických licích 
proudů, což se pozitivně projevuje na LP1. Z obr. 37 je tedy zřejmé, že u všech jednotlivých 
variant doplňování je bezrozměrové koncentrace 0,5 dosahováno v mnohem srovnatelnějších 
časech než u předchozích sledovaných charakteristických časů.     

 
Obr. 37: Závislost časů dosažení bezrozměrové koncentrace 0,5 na jednotlivých  

modifikacích přepážky baffle a na variantách doplňování mezipánve 

 Z obr. 37 lze rovněž usuzovat, že při doplňování z hladiny 26 t dochází na rozdíl od 
doplňování z 23 t u symetricky umístěných licích proudů k prodloužení časů, a to o 12 s až 
107 s. Je však nutné si uvědomit, že v další fázi odlévání, a tudíž i při dosažení bezrozměrové 
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koncentrace 0,5, je na rozdíl od minimálních retenčních časů a časů dosažení bezrozměrové 
koncentrace 0,1 pomalejší změna koncentrace nežádoucí. Rychlejší změna koncentrace je 
následkem zvětšení objemu s pístovým tokem, což je v případě sekvenčního odlévání 
odlišných značek oceli velice výhodné. Zvětšením objemu pístového toku dochází rovněž 
i k vytvoření lepších podmínek pro vyplouvání nekovových vměstků z oceli.   

 Srovnáním variant doplňování, u nichž je rozdíl mezi dolní a horní hladinou 12 t 
(doplňování z 23 t na 35 t a z 26 t na 38 t) je patrné, že homogenita proudění oceli se v obou 
posuzovaných případech již tolik neliší. Rozdíl variabilit je u těchto dvou porovnávaných 
variant v průměru pouze 1 %. 

4.4.4 Hodnocení časů při dosažení bezrozm ěrové koncentrace 0,9 

 Posledním místem, které bylo pro posuzování charakteru proudění oceli v mezipánvi 
na přechodové křivce vybráno, je čas, při němž bezrozměrová koncentrace dosáhla hodnoty 
0,9. Dosažení této bezrozměrové koncentrace znamená, že na jednotlivých výstupech 
z mezipánve je složení, které odpovídá 10 % dříve odlévané značky oceli a 90 % následně 
odlévané značky oceli. Srovnání časů dosažení bezrozměrové koncentrace 0,5 pro jednotlivé 
modifikace přepážky baffle a varianty doplňování je uvedeno v tab. 11 a na obr. 38. 

Tab. 11: Časy dosažení bezrozměrové koncentrace 0,9 jednotlivých licích proudů při 
posuzování modifikací přepážky baffle pro různé varianty doplňování 

τ0.9 jednotlivých LP na díle; s Doplňování 
mezipánve 

Konfigurace 
mezipánve LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 

Variabilita; 
% 

Baffle1 1780 1712 1336 1380 1412 13,5 

Baffle2 1717 1694 1549 1362 1397 10,6 26→35 t 

Baffle3 1714 1656 1640 1282 1400 12,1 

Baffle1 1613 1520 1281 1250 1336 11,3 

Baffle2 1600 1577 1673 1251 1321 12,5 23→35 t 

Baffle3 1644 1837 1633 1212 1294 17,2 

Baffle1 1857 1665 1596 1372 1504 11,3 

Baffle2 1888 1641 1788 1335 1373 15,3 26→38 t 

Baffle3 1685 1592 1648 1323 1399 10,4 

Baffle1 1697 1495 1210 1195 1306 15,5 

Baffle2 1533 1505 1413 1200 1326 9,8 23→38 t 

Baffle3 1701 1665 1708 1337 1403 11,4 

 Z tab. 11 je zřejmé, že v okamžiku, kdy na jednotlivých výstupech z mezipánve 
dosáhla bezrozměrová koncentrace hodnoty 0,9, se variabilita pohybovala mezi 10 % a 17 %. 
Takto nízké hodnoty znamenají, že proudění je oproti koncentraci 0,1 a 0,5 mnohem více 
homogenní. Z hlediska variability jsou tedy všechny posuzované varianty velice podobné 
a lze konstatovat, že na homogenitu proudění (po dosažení bezrozměrové koncentrace 0,9) 
nemá zvolená varianta doplňování či modifikace přepážky baffle již tak zásadní vliv.   

 Na rozdíl od bezrozměrové koncentrace 0,5 však dochází u LP2 a LP3 ve srovnání 
s LP4 a LP5 k menšímu promísení, což způsobuje, že ocel rychleji dosahuje LP1. V některých 
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případech dokonce dosahují LP1, LP2 a LP3 bezrozměrové koncentrace 0,9 téměř ve stejném 
čase. Na druhou stranu větší promísení a rychlejší dosažení bezrozměrové koncentrace 0,9 
u LP4 a LP5 negativně ovlivňuje homogenitu proudění oceli v mezipánvi. Toto na první 
pohled negativní působení však svědčí o urychlení procesu promíchávání, které bylo v časech 
dosažení bezrozměrové koncentrace 0,5 naopak pomalejší než u LP2 a LP3. 

 I při dosažení bezrozměrové koncentrace 0,9 je nutné přihlédnout k tomu, že je 
výhodnější rychlejší změna koncentrace, která je úzce spjata se zvětšením pístového objemu. 
Ze srovnání časů jednotlivých modelových variant je zřejmé, že časy dosažení bezrozměrové 
koncentrace se pohybují mezi 1 533 s a 1 888 s, z čehož vyplývá, že i velikost objemu 
s pístovým tokem je u posuzovaných variant dosti rozdílná. V případě sekvenčního odlévání 
odlišných značek oceli by pomalejší změna koncentrace znamenala zvětšení rozsahu směsné 
oblasti, a tedy i zvýšení produkce nežádoucí směsné oceli. 

 Co se týče modifikace Baffle 3 v kombinaci s režimem doplňování z 26 t na 38 t,  
jsou časy dosažení bezrozměrové koncentrace 0,9 s ostatními posuzovanými variantami 
srovnatelné, v některých případech i mnohem příznivější. 

 
Obr. 38: Závislost časů dosažení bezrozměrové koncentrace 0,9 na jednotlivých  

modifikacích přepážky baffle a na variantách doplňování mezipánve 

 Z obr. 38 vyplývá, že modifikace Baffle 3 v kombinaci s doplňováním z 26 t na 38 t je 
při dosažení bezrozměrové koncentrace 0,9 s ostatními modelovými variantami prokazatelně 
srovnatelná. Z toho je možné usuzovat, že volba optimální modifikace přepážky baffle 
a optimálního režimu doplňování bude tedy nejvíce záviset na minimálních retenčních časech 
a časech dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1.     
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ZÁVĚR 

 Předložená diplomová práce se zabývala problematikou proudění oceli v mezipánvi 
a možnostmi jeho ovlivňování pomocí různých modifikátorů proudění. Použitím těchto 
zařízení dochází k výrazné změně charakteru proudění, což následně vede ke zlepšení procesu 
odlévání a podmínek pro odstraňování nekovových vměstků z oceli. Z poznatků, které jsou 
v této práci zmíněny, rovněž vyplývá, že v případě sekvenčního odlévání odlišných značek 
oceli může vést použití vhodného modifikátoru ke snížení produkce nežádoucí směsné oceli. 
Dále se tato práce zabývala studiem proudění oceli v mezipánvi pomocí metod fyzikálního 
a numerického modelování a možnostmi verifikace modelů v provozních podmínkách. 

 V experimentální části této práce bylo popsáno provedení fyzikálního modelování 
charakteru proudění oceli v mezipánvi při modifikaci dopadového místa. Hlavním cílem bylo 
posouzení vlivu jednotlivých variant přepážky baffle na charakter proudění oceli v mezipánvi. 
Modelové experimenty byly realizovány metodou trvalé změny koncentrace pro tři 
modifikace přepážky baffle (Baffle 1, Baffle 2, Baffle 3) v rámci čtyř různých variant 
doplňování (z 26 t na 35 t, z 23 t na 35 t, z 26 t na 38 t a z 23 t na 38 t). Pro každou modifikaci 
přepážky byly tedy provedeny čtyři modelové experimenty simulující různé způsoby 
doplňování. Zároveň byl každý modelový experiment opakován třikrát, aby bylo zajištěno 
získání objektivnějších a reprodukovatelných výsledků. 

 Předpoklad, že modifikace Baffle 2 pozitivně ovlivní rychlost odezvy na změnu 
koncentrace u LP3 a LP2 byl potvrzen. Použitím této modifikace došlo také k urychlení 
odezvy na LP1. Modifikace Baffle 3 pak umožnila dosáhnout dalšího zrovnoměrnění 
proudění oceli v mezipánvi, tentokrát především zvýšením uniformity rozdělování oceli mezi 
levou a pravou stranou mezipánve.   

1) Výsledkem všech experimentů byly přechodové křivky, které byly zkoumány v několika 
časových okamžicích napříč celým průběhem tavby (minimální retenční čas a časy 
dosažení bezrozměrových koncentrací 0,1; 0,5 a 0,9). Informace získané studiem 
přechodových křivek byly zpracovány pomocí matematických operací v aplikaci 
Microsoft Excel, jejichž výstupem byly tabulky a grafy jednotlivých modelových variant. 
Posouzením výsledných tabulek a grafů bylo pak možné odvodit základní poznatky o 
charakteru proudění oceli v mezipánvi: 

2) Porovnáním tabulek a grafů jednotlivých modifikací přepážky baffle a jednotlivých 
variant doplňování lze usuzovat, že nejlepší výsledky byly u minimálních retenčních časů 
a časů dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1 docíleny při použití modifikace Baffle 3 
v kombinaci s doplňováním z 26 t na 38 t.  

3) Vzhledem k těmto výsledkům byla v další fázi odlévání (časy dosažení bezrozměrové 
koncentrace 0,5 a 0,9) posuzována srovnatelnost zmíněné varianty s ostatními 
modelovými variantami. Ačkoliv při dosažení bezrozměrové koncentrace 0,5 a 0,9 
použití modifikace Baffle 3 v kombinaci s doplňováním z 26 t na 38 t již nevykazuje tak 
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dobré výsledky, jako v počátečních fázích odlévání, je nutné konstatovat, že zmíněná 
varianta je s ostatními variantami prokazatelně srovnatelná. 

4) Jsou-li výsledky při použití modifikace Baffle 3 v kombinaci s režimem doplňování z 26 t 
na 38 t v dalších fázích odlévání srovnatelné s ostatními posuzovanými variantami, je 
volba optimální modifikace přepážky baffle a optimálního režimu doplňování nejvíce 
závislá na minimálních retenčních časech a časech dosažení bezrozměrové koncentrace 
0,1. 

5) Na základě provedených experimentů je tedy možné tvrdit, že optimální variantou je 
modifikace Baffle 3 v kombinaci s doplňováním z 26 t na 38 t, a to z důvodu 
prokazatelně nejlepších dosažených výsledků u minimálních retenčních časů a časů 
dosažení bezrozměrové koncentrace 0,1. 

 Provedením fyzikálního modelování charakteru proudění oceli v mezipánvi lze 
doporučit nejvhodnější posuzovanou modifikaci dopadového místa a rovněž i nejvhodnější 
režim doplňování. K objektivnímu stanovení optimálního uspořádání dopadového místa je 
však nutné provést další experimenty simulující větší počet modifikací přepážky baffle 
v rámci většího počtu zvolených režimů doplňování. Okrajové podmínky režimu doplňování 
je nutné maximálně přizpůsobit konkrétnímu zadání vyplývajícího z potřeb provozní praxe 
daného zařízení plynulého odlévání oceli. 
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