
 
 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

Abstrakt: 

Předmětem diplomové práce je posouzení návratnosti investic spojených se zavedením 

půdního dmýchání na tandemových pecích. V teoretické části diplomové práce jsou popsány 

základní principy a rozdíly ve způsobu dmýchání s ohledem na technickou, technologickou a 

investiční část jednotlivých způsobů dmýchání. Praktické části projektu předcházel výzkum, 

který probíhal ve spolupráci odborníků z podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. a  VŠB- TU 

Ostrava. Samotná praktická část obsahuje výsledky z provedených zkoušek, na jejichž 

základě bylo možné dojít jak k ekonomickému posouzení půdního dmýchání v tandemové 

peci, tak k  závěrům s perspektivou využití nabytých poznatků v dalším působení podniku. 

Klí čová slova: 

dmýchání, dmyšna, analýza, spotřeba, náklady  

 

Abstract:  

Subject of this diploma work is investment return assessment related to bottom blowing at 

Tandem furnaces. In theoretical part of that work there are described a basic principles and 

differences in blowing system regarding to technical, technological and investment ways of 

blowing. A research which proceeded in cooperation of ArcelorMittal and VŠB-TU Ostrava 

specialists preceded to practical part. The practical part contetns both some performed trial 

results on their basis has been possible to know economical assessment of the bottom blowing 

inside Tandem furnaces. Practical part contents also conclusions and knowledges that are 

possible to use at company in future.  
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1. ÚVOD  
 

     Neustále se zvyšující nároky odběratelů ocelových výrobků vedou ke snaze plně 

uspokojovat jejich požadavky, a to jak v oblasti kvality, tak v nabízeném portfoliu.  

U tandemové pece, vzhledem k její konstrukci a specifikám, je problematické vyrábět 

nízkouhlíkové oceli. Posun zájmu odběratelů k ocelím s vyššími užitnými vlastnostmi 

vyvolává nutnost vývoje a aplikace nových konstrukčních prvků, a to i v oblasti výroby oceli. 

 

Tandemová pec, vzhledem ke své současné konstrukci [15], není schopna dosahovat 

některých parametrů nutných pro výrobu kvalitativně nejjakostnějších ocelí, přičemž 

požadavky trhu na tyto oceli neustále stoupají.  Jedním z hlavních trendů vývoje, výstavby a 

provozování ocelářských agregátů je půdní dmýchání inertních plynů. 

 Aplikace půdních dmyšen na nístěji tandemové pece umožní dmýchání inertních plynů, a tím 

dosažení značných efektů [4], které výrobu tohoto žádaného sortimentu umožňují.  

Jedná se především o dosažení následujících parametrů: 

 

• vyšší teplotní i chemická homogenita lázně vlivem pohybu a míchání proudem inertního 

plynu  

• snížení obsahu oxidu železnatého ve strusce a snížení aktivity kyslíku v oceli, což je 

základním předpokladem bezproblémového mimopecního zpracování a následného plynulého 

odlévání   

• zlepšení čistoty oceli, a to jak co do obsahu nekovových vměstků, tak obsahu plynů, které 

významně negativně ovlivňují výsledné materiálové vlastnosti ocelových výrobků   

• zkrácení doby tavby a zvýšení výkonu tandemových pecí  

• možnost dosažení nižších obsahů uhlíku a fosforu ve vyrobené oceli. 

 

Nelehké rozhodnutí o zavedení půdního dmýchání do TP se bude opírat o řadu 

skutečností, které vypovídají pro i proti. Naproti ověřené současné technologii stojí nejistá 

cesta zavedení něčeho nového, co přináší řadu komplikací a neočekávaných problémů. 

Největší obavy mají oceláři z poruchovosti a životnosti tandemové pece. Zabudování půdních 

dmyšen znamená významné narušení celistvosti půdní vyzdívky a zvýšení nebezpečí úniku 

kovu. Kromě toho, že dmyšny narušují vyzdívku půdy, hrozí i nebezpečí opotřebení půdy 
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erozivním účinkem injektovaného plynu. To vše ohrožuje kalendářní využití pece a celou 

produkci oceli. 

Pro zavedení inertního plynu do praxe bude nutno přepracovat celou pecní technologii 

a upravit řadu výrobních technologických předpisů. 

Modernizace si vyžádá investiční náklady, jejichž výše může být pro realizaci projektu 

rozhodující. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit přípravu, průběh a dosažené výsledky projektu. 

Ekonomickým posouzením projektu vyhodnotit, zda se zavedení půdního dmýchání (pro 

tepelnou a chemickou homogenizaci tavby) v tandemové peci podniku ArcelorMittal Ostrava, 

a.s. vyplatí. 
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2. PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

 

2.1. Společnost ArcelorMittal  
 

Společnost ArcelorMittal je nejvýznamnější ocelářskou firmou na světě a ve více než 60 

zemích zaměstnává téměř 320000 lidí. Společnost vznikla spojením dvou největších 

ocelářských firem: Arceloru a Mittal Steel. ArcelorMittal je lídrem na všech globálních trzích, 

včetně automobilového, stavebního, domácích spotřebičů a obalů. Společnost disponuje 

špičkovým výzkumem a vývojem, stejně jako vysokokapacitními dodávkami surovin a 

vynikající distribuční sítí. 

Průmyslová přítomnost ve 27 evropských, asijských a afrických zemích zajišťuje přístup na 

všechny klíčové trhy, od rozvíjejících se až po vyspělé. Tyto své pozice bude společnost chtít 

upevnit zejména na dynamických trzích v Indii a Číně. 

 

2.2. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s 
 

Společnost vznikla dne 31. prosince 1951 v Ostravě-Kunčicích pod názvem Nová huť 

Klementa Gottwalda, národní podnik. V roce 1989 došlo ke změně názvu společnosti na 

NOVÁ HUŤ, státní podnik. O tři roky později, dne 22. 1. 1992, bylo při založení akciové 

společnosti zapsáno její obchodní jméno jako NOVÁ HUŤ, a.s. Dne 31. 1. 2003 byla 

společnost privatizována, od 11. 4. 2003 byla přejmenována na ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., dne 

28. 2. 2005 bylo zapsáno její nové jméno Mittal Steel Ostrava a.s. a po uskutečnění fúze 

společnosti Mittal Steel se společností ARCELOR byl dne 1. 8. 2007 zapsán současný název. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší 

světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny 

tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Zaměstnává 

5950 lidí, dohromady s dceřinými společnostmi téměř 7300 lidí. Největšími akcionáři jsou: 

ArcelorMittal Holdings A. G. (82,548 % akcií) a Harvton Investment Ltd. (13,881 % akcií).  

V účetním roce 2008 (1. 4. 2008 – 31. 12. 2008) společnost vytvořila konsolidovaný zisk po 

zdanění 6,077 mld. Kč při výnosech 50,5 mld. Kč. ArcelorMittal Ostrava je jedním z 

největších plátců daní v ČR. 
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Rozhodující majetkové účasti ArcelorMittal Ostrava a.s. jsou zaznamenány v tabulce 1. 

Tab. 1 Majetkové účasti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 
 

Stav k 1. 7. 2009 

 

Výstavba akciové společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. zahrnuje metalurgický kombinát s 

uzavřeným hutním cyklem zahrnujícím koksárenské baterie, vysoké pece včetně úpravy 

vsázky, ocelárenské pece, válcovny, rourovny, dopravu, strojírenský závod a energetiku. 

 

 

 

 

 

Přehled společností, ve kterých má ArcelorMittal Ostrava a.s. rozhodující vlastnický podíl 
(ovládané společnosti) 

Název společnosti : 
Podíl ArcelorMittal 
Ostrava a.s. 

Základní 
kapitál 

  (v %) (v tis. Kč) (v tis. Kč) 

NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s r.o. 100,00 100 100 

NOVÁ HUŤ - OSTRAHA, spol. s r.o. 100,00 100 100 

Hoteltrans s.r.o. 100,00 114 814 114 814 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 100,00 688 241 688 241 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 100,00 602 000 602 000 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 100,00 7 496 000 7 496 000 

ArcelorMittal Distribution Solutions Czech 
Republic, s.r.o. 

100,00 200 200 

NOVÁ HUŤ HUNGÁRIA Rt. 60,00 1 213 2 022 

M e z i s o u č e t   8 902 669 8 903 477 
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Organizační schéma společnosti je znázorněno v obr. 1. 

Obr. 1 Organizační schéma společnosti 
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2.2.1. Závod 10 - Koksovna 

 Závod 10 – Koksovna je největším výrobcem koksu v České republice. Dvě koksárenské 

baterie s pěchovaným provozem a velkoprostorová koksárenská baterie se sypaným provozem 

mají roční produkci cca 1,5 mil. tun koksu. V chemické části závodu jsou vyráběny chemické 

produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, koksárenský plyn, kapalná 

síra), které jsou úspěšně expedovány na domácí i zahraniční trhy. Technologie koksovny je 

vysoce ekologizována. Proces výroby koksu a koksochemických výrobků je certifikován 

společností RW TÜV a splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a 14001. Od roku 2000 

je závod 10 oprávněn používat označení "Bezpečný podnik“.  

2.2.2. Závod 12 - Vysoké pece 

 Závod 12 – Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. V současné době je pro 

naplnění požadavků odběratelů surového železa dostatečný provoz tří vysokých pecí s roční 

kapacitou výroby přes 3 miliony tun surového železa. Tři čtvrtiny produkce tekutého 

surového železa jsou spotřebovány závodem 13 – Ocelárna, přibližně pětina výroby je 

dodávána do akciové společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a objemově nejmenší podíl 

produkce surového železa je při přebytku kapacity zpevňován na licím stroji, a to v několika 

sortimentech dle požadavků zákazníků na chemické složení těchto pevných, převážně 

slévárenských surových želez. Vysokopecní rudná vsázka je ze tří čtvrtin zajišťována 

spékáním prachových rud ve vlastním provoze Aglomerace, zbývající část rudné vsázky tvoří 

pelety, kusové rudy a rovněž druhotné suroviny. Vysokopecní koks je dodáván sousedním 

závodem 10 – Koksovna, část metalurgického koksu a tekutá paliva jsou nakupována z 

externích zdrojů. Mimo výrobu surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní 

spotřebu, jsou externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak 

struskové kamenivo v několika granulometrických sortách vyráběných zejména pro stavební 

účely a dále vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. Sortiment 

výroby surového železa i struskových výrobků splňuje požadavky ČSN ISO 9001 a je 

pravidelně od roku 1998 certifikován Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. 

Tento certifikační orgán potvrdil shodu systému řízení jakosti pro výrobu a dodávání 

ocelárenského a slévárenského surového železa a výrobků z vysokopecní strusky s normou 

ČSN EN ISO 9001 : 2000.  
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2.2.3. Závod 13 - Ocelárna 

 Závod 13 – Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocel se vyrábí 

kyslíkovým pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční produkcí přes 3 mil. tun. Po 

odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro lití na pánvových pecích. Dále se tekutá 

ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram či bramek. Veškerý 

sortiment výroby oceli a kontislitků splňuje požadavky EN ISO 9001:2000, závod je již 

dlouhodobě certifikován dle EMS auditorskou společností RW TÜV podle EN ISO 14001. 

Rovněž Český úřad bezpečnosti práce v roce 2003 oprávnil závod 13 – ocelárnu používat 

označení „Bezpečný podnik“.  

2.2.4. Závod 14 - Válcovny  

 Závod 14 vyrábí a dodává dlouhé válcované výrobky určené pro stavby a konstrukce na 

tuzemském i zahraničním trhu. 

Hotovní tratě prezentují dvě profilové tratě a drátová trať, které zajišťují široký sortiment 

profilů a drátů. 

Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových 

přes tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také profily ocelových 

výztuží a plochou ocel šířky 130 až 150 mm. 

Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla o průměrech 5 – 14 mm a tyče pro 

výztuž do betonu menších průměrů. 

Středojemná válcovna vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků - 

jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém 

provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm a některé 

speciální profily.  

2.2.5. Závod 16 - Minihuť pásová 

Výroba za tepla válcovaných plochých výrobků má dlouholetou tradici. V roce 1999 byla 

dokončena zásadní modernizace výrobního zařízení (bramového kontilití a nová širokopásová 

válcovací trať P1500 typu Steckel) s roční produkci tratě P1500 přes 1,1 mil. tun. Pás je 

vyráběn z ocelí konstrukčních, konstrukčních se zvýšenou pevností, konstrukčních pro tváření 

i pro hluboké tváření za studena, konstrukčních uhlíkatých, konstrukčních nízkolegovaných 

(se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi; pro elektrotechnické účely; dvoufázových), 

mikrolegovaných. Pás je vyráběn v tloušťkách od 1,5 do 15 mm, v šířkách od 740 do 1575 
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mm, v provedení s hladkým povrchem, nebo s oválnými výstupky. Svitky o max. hmotnosti 

33 t za tepla válcovaných pásů jsou dodávány přímo zákazníkům (cca 40 %) nebo 

zpracovávány na podélných, příčných a profilovacích linkách v rámci závodu 16. 

Odběratelem pásů je rovněž ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., který je používá pro 

výrobu spirálově svařovaných trub. Od června roku 2006 je součástí závodu 16 také provoz 

165 Svodidla, kde se vyrábějí důlní ocelové výztuže a silniční ocelová svodidla. Součástí 

provozu je žárová zinkovna.  

 2.2.6. Závod 3 - Servis 

 Závod 3 - Servis představuje výrobně opravárenský a údržbářský komplex, zajišťující krytí 

potřeb závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. při údržbě, opravách, modernizacích 

výrobního zařízení a investiční výstavbě. Poskytuje služby závodům a útvarům akciové 

společnosti, ale taktéž partnerům v rámci skupiny Arcelor Mittal, příp. tuzemským a 

zahraničním zákazníkům.  

Závod Servis sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Základní sortiment strojírenských 

výrobků tvoří návrh a výroba strojních dílů, zařízení a ocelových konstrukcí, výroba 

železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výroba odlitků z oceli a 

litiny.  

Dalším rozhodujícím segmentem činností závodu Servis jsou opravy a montáže strojních 

zařízení hutí a příbuzných oborů; opravy elektrických strojů; projektování, dodávky, montáž a 

údržba elektrických zařízení; provádění, rekonstrukce a údržba staveb; provádění a údržba 

žáruvzdorných vyzdívek hutních, koksárenských a energetických zařízení a to v rozsahu 

komplexní údržby a oprav výrobních agregátů. 

Pro technickou podporu uvedených činností, ale i mimo ně závod zajišťuje diagnostická 

měření, nedestruktivní zkoušky, inspekce, revize a zkoušky strojních a elektrických zařízení 

včetně staveb. Součástí závodu je metrologické středisko s akreditovanou kalibrační laboratoří 

a akreditovaný inspekční orgán pro inspekce strojních a elektrických zařízení. Dále závod řídí 

a poskytuje služby v oblasti prevence a likvidace havárií, výcviku svářečského personálu, 

ubytování ...  
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Závod 3 - Servis je pro provádění výrobních a opravárenských činností certifikován řadou 

renomovaných společností, přičemž jeho celková způsobilost je pravidelně prověřována 

společností TÜV NORD. 

 2.2.7. Závod 4 - Energetika 

 Závod 4 – Energetika představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se 

speciálním zaměřením na potřeby hutního průmyslu. V oboru vodního hospodářství, 

teplárenství, plynárenství, elektro-energetiky a výroby technických plynů je tento závod 

svými fyzickými výkony plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými subjekty 

podnikajícími na energetickém trhu České republiky. Převážná část dodávek energetických 

médií směřuje ze závodu 4 - Energetika do ostatních závodů akciové společnosti, část je 

určena externím kupujícím.  

2.2.8. Závod 5 - Doprava 
 
 Závod 5 - Doprava zajišťuje služby v oblasti interní železniční a silniční dopravy a přepravy 

pro jednotlivé organizační útvary společnosti, pro společnost jako celek a pro externí 

podnikatelské subjekty sídlící v areálu společnost. 

Závod 5 - Doprava se člení na jeden úsek (Technika), provoz kolejové dopravy a provoz 

silniční dopravy. 

K základním funkcím dopravního závodu patří provozování dráhy a drážní dopravy dle 

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a jeho prováděcích vyhlášek na základě udělených 

úředních povolení a licencí, obchodní činnost v oblasti tuzemské železniční přepravy, 

komerční a celní služby, metodika nakládkové činnosti a hospodaření s ložným prostorem, 

koordinace zaměstnanecké dopravy v rámci a. s., péče o základní majetkové fondy (dopravní 

prostředky, dopravní infrastruktura, ostatní majetek), výkon funkce operativního správce 

hlavních komunikací v areálu a. s., a výkon správce studeného odvalu a. s. 

Železniční dopravní cestu tvoří celkem 199 km kolejiště a 52,5 km silnic, nacházejících se 

v areálu společnosti. 

Činnost dopravního závodu v oblasti provozování dráhy a drážní dopravy je zajišťována 

odborně a zdravotně způsobilými a speciálně vyškolenými zaměstnanci a dozorována orgány 

státní správy – Drážním úřadem a Drážní inspekcí. Bezpečnost drážní dopravy je zajišťována 

instalovaným zabezpečovacím zařízením. 
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V oblasti silniční dopravy provádí dopravní závod rovněž opravy a údržbu silničních vozidel 

včetně speciálních a poskytuje další služby jako např. kontrolu emisí, technické prohlídky, 

přípravu na technickou kontrolu vozidla, mytí vozidel apod. 

Závod 5 - Doprava je členem zájmových svazů a sdružení ČR v oblasti dopravy a zapojuje se 

do řešení rozličných dopravních projektů. 

2.3. Ekologie 

1. Stručná charakteristika jednotlivých složek životního pr ost ředí 

V oblasti ochrany ovzduší jsou všechny emisní limity, stanovené platnými prováděcími 

předpisy k zákonu č. 86/2002 Sb. – o ochraně ovzduší v platném znění, plněny u všech 

provozovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Zároveň jsou plněna i další legislativní 

ustanovení pro provoz velkých, středních i malých zdrojů znečišťování ovzduší. 

V oblasti nakládání s odpady  jsou plněny veškeré legislativní požadavky stanovené 

zákonem č. 185/2001 Sb. platném znění a jeho prováděcími vyhláškami. Cílem ArcelorMittal 

Ostrava a.s. je maximálně využívat velkoobjemové odpady tj. zejména vysokopecní a 

ocelárenskou strusku a elektrárenský popílek. V závodě 3 – Servis je provozováno “Zařízení 

pro nízkoteplotní úpravu zaolejovaných okují a okujových kalů”  (dále jen zařízení). Na 

zařízení je zpracováván veškerý výskyt zaolejovaných okují a okujových kalů, vznikajících ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a dále pak obdobný materiál dodávaný jinými 

externími firmami. Po úpravě, při níž jsou okuje a okujové kaly zbavovány olejových příměsí, 

jsou tyto dále využívány jakožto významný kovonosný materiál pro výrobu surového železa v 

závodě 12 – Vysoké pece. Tím je naplňován jeden z environmentálních cílů společnosti, který 

je zaměřen na plné využití okují a okujových kalů.  

V oblasti nakládání s obaly  jsou plněny veškeré legislativní požadavky stanovené 

zákonem 477/2001 Sb. (dále zákon) v platném znění. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

uvádí na trh ČR pouze tzv. „průmyslové obaly“, které nejsou určeny spotřebiteli; vlastnictví 

obalů je dle § 13 odst. 1) písm. b) zákona převáděno na jinou osobu (firmu).  

V oblasti ochrany vod je hlavním cílem dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích v platném znění. S příslušnými vodoprávními úřady byly projednány nové 
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podmínky pro nakládání s vodami ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., které mají vést k 

naplnění cílů Evropského společenství v oblasti vodní politiky.  

 

2.4. Další přínosy společnosti ArcelorMittal Ostrava  
 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost, která 

významnou měrou přispívá k zaměstnanosti a sociálnímu klidu v ostravském regionu.  

 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. se snaží o budování pozitivních vztahů s vlastními 

zaměstnanci, s laickou i odbornou veřejností, s městem Ostrava, ostravským regionem, 

Moravskoslezským krajem a Českou republikou.  

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. podporuje sportovní, kulturní a společenský život nejen 

v regionu, ale v i v celé České republice. Se jménem ArcelorMittal Ostrava a.s. jsou již 

tradičně úzce spjaty koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, charitativní akce či řada 

sportovních událostí a turnajů.  
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3. TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ POPIS 

PROJEKTU A REALIZACE P ŮDNÍHO DMÝCHÁNÍ 

3.1. Srovnání LD konventorů a OBM konventorů pro využití zavedení 
dmýchání na TP 

 

Již v  padesátých létech, kdy po zavedení výroby v kyslíkových konvertorech dochází 

k mohutnému rozmachu výroby oceli, se hledá nejvýhodnější způsob výroby. Nové kyslíkové 

LD ocelárny, u nichž se kyslík foukal do lázně shora [2], musely být většinou stavěny na 

„zelené louce“, neboť výrobní agregáty se rozměrově nevešly do starých, výškově 

nevyhovujících hal. Nový výrobní způsob měl řadu předností – ohromný nárůst výroby a 

produktivity práce, zlepšení technologie, snížení výrobních nákladů a vytvoření vhodných 

podmínek pro automatizaci a řízení technologie i výroby nastupující érou počítačů. Velkou 

nevýhodou však byly vysoké investiční náklady potřebné na postavení nové ocelárny. 

Odpovědí byly OBM konvertory foukané zdola (též Q-BOP nebo LWS) [2], které se 

začaly stavět v šedesátých létech minulého století. OBM konvertory kvůli svým výhodám, 

které měly z hlediska svého nároku na potřebný prostor, se nejdříve prosadily ve starších 

martinských ocelárnách. Tyto nebyly většinou schopny, bez vysokých investičních 

prostředků, instalovat moderní LD konvertory do hal, které měly pro tento způsob výroby 

nedostatečnou potřebnou manipulační výšku. Naopak konvertory foukané zdola se daly 

umístit uvnitř stávajících budov martinské ocelárny. Podle J. Pierce hrály investiční náklady 

na vybudování ocelárny foukané spodem důležitou roli. Jestliže postavení nové ocelárny LD 

s roční produkci 2,5 Mt oceli na „zelené louce“ představuje investiční náklady 100%, pak u 

technologie OBM, resp. BOP, činí pouze 86,5%. Při rekonstrukci martinské ocelárny na LD 

proces jsou náklady cca 79% a při přestavbě na OBM představují pouze 54-69%. 

Ovšem nebyla to jenom tato příčina, která umožnila v krátké době rychlý nárůst počtu 

OBM oceláren. Vedly k tomu i důvody metalurgické, sortimentní, výrobní a ekonomické. 

Spodem foukané OBM konvertory měly ve srovnání s LD konvertory řadu výhod: 

• nižší obsah Fe ve strusce a lepší výtěžek tekuté oceli (+0,7%), 

• menší spotřebu kyslíku (-1,0 m3/t), 

• lepší rozdělení fosforu a síry mezi kovem a struskou, 
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• vyšší obsah manganu ke konci foukání (+0,12%) a tím i menší spotřebu FeMn      

(-1,6 kg/t), 

• nižší obsah kyslíku v oceli, což znamenalo nižší spotřebu desoxidovadel a 

feroslitin, 

• možnost výroby taveb s nižším obsahem uhlíku a dusíku, 

• klidný průběh foukání a dokonalé rozpuštění veškerého šrotu, 

• podstatně lepší zhodnocení odpadních konvertorových plynů (+305 x 103kJ/t), 

• kratší dobu foukání kyslíku cca o 1 – 2 min., 

         Na druhé straně, ve srovnání s LD konvertory, měly zase některé nevýhody, 

které však nepřevýšily výše uvedené jejich přednosti:   

• menší spotřebu šrotu, 

• problémy při výrobě taveb s vyšším obsahem uhlíku, 

• větší opotřebení dna konvertoru, 

Rozdíl mezi konvertory foukanými shora LD a zdola OBM je dán především 

rozdílným mechanizmem přenosu kyslíku na kov a strusku a rozdílnými podmínkami pro 

průběh uhlíkové reakce. U LD konvertorů dochází během zkujňování k přenosu kyslíku do 

železa podle dvou mechanizmů. Za prvé přímým přenosem kyslíku do kovu v reakční oblasti 

pod kyslíkovou tryskou, a za druhé nepřímým přenosem kyslíku přes strusku do kovových 

kapek suspendovaných v emulzi struska – kov. Poměr těchto mechanizmů závisí na 

konstrukci trysky, intenzitě foukání kyslíku, zavedeném výrobním postupu a na fyzikálně 

chemickém stavu strusky.  

U OBM konvertorů se kyslík fouká do kovu tryskami zabudovanými ve dně 

konvertoru. Proud injektovaného kyslíku je v přímém styku s tekutým kovem. Jelikož kyslík 

reaguje přímo s  kovem a podstatně méně se struskou, vzniká často suchá, málo reaktivní 

struska. Aby se urychlila reakce mezi kovem a struskou a vytvořily se podmínky pro rychlý 

vznik tekuté aktivní strusky, vhání se do konvertoru prachové vápno, a to buď shora, nebo 

zdola. Pro vhánění vápna a kyslíku dnem konvertoru je však třeba mít k dispozici poměrně 

složitou aparaturu. Také tepelná bilance kolem každé dmyšny je velmi napjatá a příliš moc 

nebo málo chladícího média v poměru k dmýchanému kyslíku může vážně poškodit spodní 

trysky, kterých bývá ve dně KK obvykle 14-22. Oblast spodních trysek je proto limitujícím 
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faktorem pro provoz konvertoru. Využití konvertoru závisí na životnosti vyzdívky dna i 

trysek. 

Přehledné srovnání charakteristických ukazatelů u klasických, horem foukaných konvertorů 

LD a  spodem dmýchaných OBM je znázorněno v následující tabulce 2 [2]. 
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Hodnoty: lepší 

                  horší 

Tab.2 Srovnání charakteristických ukazatelů u klasických horem foukaných 

konvertorů LD a  spodem dmýchaných OBM 

Parametr Jednotka LD OBM 

Fe celkové ve strusce při 0,04-0,05% C,        %          17 - 22            10 - 15 

Fe ztráty v prachu kg/t tek.oc. 10 2 

Měrný  průtok zkujňovacího kyslíku   m3/min.t          3,0 - 3,5 do 5,5 

Měrná spotřeba kyslíku       m3/t            48-60 45-55 

Kyslík v lázni při 0,04 - 0,05% C         %       0,050 - 0,080 0,035 - 0,040 

Minimální C na konci foukání         %         0,03 - 0,04 0,01 

Součin  [C] x [O]      0,0029 - 0,0030        0,0020- 0,0022 

      větší rozdíl u nízkouhlíkových ocelí 

Úspora hliníku         %       standard +10 

Obsah vodíku v lázni při 0,04 - 0,05% C                        ppm           2 - 3 4 - 5 

Obsah dusíku v lázni při 0,04 - 0,05% C      ppm         20 - 40 15 - 30 

Koeficient rozdělení kyslíku mezi struskou a           8 - 10 1 

Obsah manganu v lázni při 0,04 - 0,05% C                                        %      0,10 - 0,15 0,25 - 0,30 

Rozděl. koeficient fosforu při 0,04 - 0,05% C          70 - 80 100 - 120 

Rozděl.  koeficient síry při 0,04 - 0,05% C         4,5 - 6,0 7,0 - 8,0 

CO spálený nad lázní         % 5 2 - 3 

CO2 v konvertorovém plynu         %         12 - 15 3 - 5 

PCO při 0,05% C     MPa            0,1 0,06 

Šrot v celkové vsázce při 1,5% Si v SŽ        %          32 - 33 27 - 28 

Výhoz  prakticky značný vyjímečně 

Výtěžek tekuté oceli       %       standard +0,7 - +1,5 
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Proces oduhličování.  V první části zkujňování je oduhličovací rychlost větší u OBM 

konvertorů. U konvertorů LD je v této fázi značná část kyslíku vázaná ve strusce. V konečné 

fázi zkujňování se rychlost oduhličování snižuje, a to zejména u LD konvertorů. Příčinou je 

slabší intenzita míchání tekuté lázně.  

U OBM  konvertoru je míchání lázně mnohem intenzivnější než u LD, neboť 

podstatně větší část kinetické energie injektovaného kyslíku se využije k míchání tekutého 

kovu. U obou výrobních pochodů k míchání lázně napomáhají bublinky CO, které se tvoří při 

probíhající uhlíkové reakci. Vlivem intenzivnějšího míchání dochází u OBM procesu i 

k hlubšímu oduhličení. Po sfoukání se před odpichem běžně dosahuje obsah C 0,01 – 0,02%, 

a to při mnohem nižší aktivitě kyslíku, než je tomu u LD procesu. U LD konvertorů bývá 

obvykle před odpichem C  0,03 – 0,04 %. Jestliže aktivita kyslíku se u OBM konvertoru 

pohybuje v závislosti na obsahu uhlíku pod rovnovážnou křivkou, pak u LD konvertoru, právě 

kvůli slabšímu míchacímu účinku, se aktivita nachází nad rovnovážnou křivkou, vypočtenou 

pro teplotu 16000 C a parciální tlak (CO + CO2) = 0,1 MPa. Obě závislosti, včetně rovnovážné 

křivky, jsou zakresleny na diagramu.      

U spodem dmýchaných konvertorů si lze vysvětlit menší aktivitu kyslíku tím, že 

parciální tlak CO + CO2 je u tohoto procesu nižší, neboť ve vyplouvající bublince je parciální 

tlak těchto plynu snížen o parciální tlak vodíku. Vodík vzniká rozkladem uhlovodíků, které u 

tohoto procesu tvoří chladící médium k ochraně vlastní kyslíkové trysky i dna konvertoru. 

Tvorba strusky.  U horem foukaných konvertorů hraje struska velmi významnou roli. 

Nepodílí se jenom z velké části na oduhličení, ale i oxidace manganu a fosforu probíhá 

v emulzi struska – kov mnohem lépe a rychleji.     

Regulace složení strusky je u LD mnohem flexibilnější než u OBM. Je také známo, že 

i teplota strusky i kovu je u LD konvertorů vyšší. Vysoký obsah železa, rychlé rozpouštění 

vápna a vysoká teplota strusky podporuje tvorbu stabilní emulze strusky, která zajišťuje 

včasné odfosfoření; to je důležité u taveb vyráběných na „chytačku“. 

U spodem dmýchaných konvertorů je obsah (Fe)C nižší po celou dobu foukání. Stejně 

tak je tomu i u teploty. Jestliže se použije kusové vápno, je potom prakticky nemožné vytvořit 

reaktivní strusku po celou dobu foukání. Pracuje-li se s nízkofosfornatým železem, dochází 

k velkým výhozům husté strusky, která obsahuje značné množství kovových granálií. Tomuto 

nežádoucímu jevu se předchází náhradou kusového vápna vápnem prachovým. Vápno se 

vhání spodními tryskami do konvertoru společně s kyslíkem. I tak je po převážnou dobu 



17 
 

foukání struska „suchá“. Zpracovává-li se surové železo s vysokým obsahem fosforu 

k výhozům nedochází, ani při použití kusového vápna. Vysvětluje se to nižší teplotou tavení 

strusky obsahující vyšší obsah P2O5.      

Ke konci foukání se struska u spodem dmýchaného konvertoru stává tekutou, a 

poněvadž je míchání lázně intenzivnější, pak také reakce mezi fosforem a manganem, probíhá 

dokonaleji. Potom konečné hodnoty P i Mn se přibližují svému rovnovážnému stavu mnohem 

lépe, než je tomu u konvertorů foukaných horem, u nichž je v poslední fázi foukání intenzita 

míchání mnohem slabší. Totéž platí i pro síru.  

Oceláři vyrábějící ocel v LD kyslíkových konvertorech si uvědomili nebezpečnou 

konkurenci, která jim hrozí od spodem foukaných konvertorů. Zjistili, že jejich hlavní 

nevýhodou je malá intenzita míchání lázně, neboť LD konvertory mají ve srovnání s OBM 

konvertory intenzitu až 10x menší!  

Jelikož rekonstrukce LD na OBM konvertory by byla příliš nákladná, došli k závěru, 

že v případě, že se jim podaří zlepšit intenzitu míchání, dosáhnou výhod spodem foukaného 

konvertoru a přitom jim zůstanou výhody LD konvertoru. Problém vyřešili zavedením malého 

množství plynu (cca 1 – 5%) dnem LD konvertoru. A tak v druhé polovině sedmdesátých let 

byla velká část LD oceláren doplněná o způsob kombinovaného dmýchání. Jeho velkou 

výhodou je, že se lépe řídí reakce mezi kovem a struskou a lze také potlačit nežádoucí výhoz 

strusky z konvertoru.  

Správné rozhodnutí vyžaduje i správnou odpověď na klíčové otázky, které se vztahují 

k řešené problematice. Při hledání odpovědi je možné vycházet ze zkušeností získaných 

v konvertorových ocelárnách. Z těchto zkušeností vyplývají určité výhody i nevýhody: 

 

Výhody 

• lepší teplotní i chemická homogenita lázně, 

• menší obsah celkového železa ve strusce, 

• nižší obsah kyslíku v oceli, 

• vyšší obsah manganu v konečné zkoušce, 

• nižší spotřeba desoxidovadel a některých legur, 

• nižší spotřeba vápna a tavidel, 

• lepší výtěžek tekuté oceli, 
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• nižší obsah uhlíku v hotové oceli při nižším obsahu kyslíku, 

• menší zmetkovitost díky menšímu množství vměstků, 

• rozšíření sortimentu o náročnější a ekonomicky výhodnější značky oceli, 

• klidnější průběh tavby, 

• možná práce s jednou struskou, 

Nevýhody 

• investiční náklady na pořízení celého systému, 

• náklady na úseku energetiky, které bude nutno vynaložit na zajištění zásobování 

ocelárny inertním plynem, 

• náklady na inertní plyn, 

• náklady na dmyšny, 

• náklady na keramický materiál (renovace vyzdívky exponované části půdy?), 

• náklady na obsluhu a údržbu systému, 

 

Důležitá bude odpověď na otázku, zdali vůbec bude možné zavedení dmýchání plynu 

půdními dmyšnami na tandemových pecích.  

Otázka úzce souvisí s umístěním půdních dmyšen v tandemové peci. 

Nosná ocelová konstrukce spodní části pece neumožňuje umístit dmyšny v libovolném (resp. 

optimálním) místě nístěje. Jejich rozmístění je předem dáno ocelovou konstrukcí. Podle 

prozatímních informací by tomuto účelu vyhovovala mezi nosníky půdního roštu 4 místa 

v nístěji. Jak takové umístění dmyšen bude vyhovovat z hlediska míchání lázně, na to by 

mohla dát částečnou odpověď modelová studie, kterou zpracovává VŠB – TU Ostrava. 

Možná, že se najdou pro trysky ještě další vhodná místa. 

Předběžný návrh ocelárny na zavedení trysek do rohů nístěje řeší problém „mrtvých 

rohů“, v nichž je míchání taveniny nejslabší. Způsob zavedení je trochu diskutabilní, a ač je 

na první pohled jednoduché, nezdá se být ideální. Přívod plynu přes vyzdívku několikrát 

ohnutou ocelovou trubkou nebudí dojem optimálního řešení. Rozdílná roztažnost 

keramického materiálu a ocelové nerez trubky, dále značné nebezpečí poškození nebo 

prasknutí trubky, v níž se nachází plyn pod vysokým tlakem, nezajistí spolehlivý a bezpečný 

provoz. V tomto případě by bylo nutno pracovat s jednootvorovou trubkou, která má řadu 

nevýhod a nebylo by možné použít úsporné dmyšny. Takové se mohou použít pouze při 
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běžném, klasickém a přímém bočním usazení dmyšny ve vyzdívce nístěje. Vyzdívka v těchto 

místech by se musela upravit podobným způsobem jako u odpichového otvoru. S  ohledem na 

způsob vyzdívání půdy v této části pece by to znamenalo mnohem vážnější narušení 

celistvosti zdiva, nežli v případě zavedení dmyšen dnem. Umístění dmyšen v rozích by však 

mělo velkou výhodu v tom, že přívodní trubky a hadice by nebyly tak silně namáhané 

sálavým teplem tekuté strusky. 

Velmi zajímavé by bylo umístění dmyšen u zadní stěny v blízkosti odpichového 

otvoru. Dmyšny by mohly během odpichu paralyzovat vortexové proudění, ke kterému 

dochází při výtoku oceli z odpichového otvoru, a tím vytvořit příznivé podmínky pro 

bezstruskový odpich. Druhou výhodu by měly při vypouštění strusky. Vyvolaným prouděním 

by hnaly strusku ven z pece a urychlily stahování strusky. Realizace takového opatření je 

možná, ale hodně problematická. V blízkosti odpichu totiž dochází k velkému opotřebení 

vyzdívky erozivním účinkem vytékajícího kovu a strusky. Bezstruskový odpich by sice toto 

nebezpečí snížil, ale strusku by v takovém případě bylo nutno stáhnout předem, těsně před 

odpichem. Výsledek by si vyžádal ověření v praxi.  

 

3.2. Výzkumný úkol, modelové zkoušky 

Realizaci půdního dmýchání předcházel výzkumný úkol [15] ve spolupráci s VŠB – 

Technická univerzita Ostrava. 

 

Modelové zkoušky, výpočty a měření byly zaměřeny na zjištění kvality míchání, především 

v kritických místech tandemové pece. Proto byly měřicí sondy rozmístěny v rozích a na okraji 

(viz obr. 2). Pro kontrolu jsou tři sondy uprostřed modelu pece. Vzhledem k symetrickému 

tvaru pece je provedeno měření na polovině modelu pece [15].  
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Obr. 2 Modelové měření kvality míchání v tandemové peci 

 

Způsob vyhodnocování byl proveden takto. Naměřená data byla linearizována po úsecích 10s. 

Tím se získala možnost automatického hodnocení naměřených dat.  

Prvním kritériem bylo zjistit, jak rychle se začne pohybovat kapalina v místě sondy.  

 

Základní rozpis měření na modelu nístěje tandemové pece 

 

 

Číslo měření Přetlak před tryskou [mm vod. sl.] 

1 260 

2 360 

3 460 

4 560 

Obr. 3 Rozmístění dnových trysek 1 

 
 
 

 

Číslo měření Přetlak před tryskou [mm vod. sl.] 

1 260 

2 360 

3 460 

4 560 

Obr. 4 Rozmístění dnových trysek 2 
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Číslo měření Přetlak před tryskou [mm vod. sl.] 

1 260 

2 360 

3 460 

4 560 

Obr. 5 Rozmístění dnových trysek 3 

 

 
 
Hodnocení měření na modelu tandemové pece vychází z homogenity prostředí (tento 

předpoklad nebude v praxi splněn). Z výsledků měření vyplývá, že při přetlaku 560 mm vod. 

sl. dochází k lepšímu míchání u dvou trysek (viz obr. 5), než u čtyř trysek (viz obr. 4). Je to 

možné vysvětlit tak, že při čtyřech tryskách se stoupající bublinky spojí a vytvoří sloupec 

vzduchu o měnícím se průměru, který s vodou hýbe do stran, ale nevytváří proudění. 

 
 

 

 3.2.1. Výsledky fyzikálního modelování 
 
Použití dnových dmyšen vytváří míchání kapaliny zespod nahoru, ve tvaru vějíře. Počet 

dmyšen ovlivňuje kvalitu dmýchání, ale tato závislost není lineární. Větší počet dmyšen a 

větší tlak nezajistí lepší míchání. V některých případech je kvalita míchání při použití čtyř 

dmyšen (místo dvou) jen o něco lepší, ale toto zlepšení je za cenu dvounásobné spotřeby 

plynu. 

 
 

 
 
Obr. 6 Optimální tlak a možný způsob míchání lázně v TP 
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3.2.2. Výsledky matematického modelování 
 
 

 
 
Obr. 7 Dvě dmyšny umístěné asymetricky  
 
 
 
 

 
 
Obr. 8 Dvě dmyšny umístěné v diagonále 
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Obr. 9 Čtyři dmyšny umístěné v rozích 

 
VŠB-TU provedla měření na modelu nístěje T-pece.  V modelu T-pece byly umístěny měřící 

sondy pro zjištění rychlosti proudění v kritických místech T-pece. Vzhledem k symetrickému 

tvaru nístěje bylo provedeno měření na polovině modelu. Samotné měření zjišťovalo rychlost 

proudění v místě sondy. Z tohoto měření byla zjištěna rychlost proudění, odezva na začátek 

dmýchání a čas pohybu lázně po ukončení dmýchání. 

Proudění  dmyšen bylo uvedeno v různých variantách. Nejlepších výsledků proudění bylo 

dosaženo u konfigurace dmyšen „kombinace do úhlopříčky“(viz obr. 8).  Dle provedeného 

rozboru v okamžiku současného dmýchání všech čtyř dmyšen (viz obr. 9) nedochází k  

rozšíření kužele plynů směrem k povrchu lázně. Rozšíření je vyvoláváno tlakovou změnou 

směrem k hladině a zvýšením teploty plynu. Obě tyto změny dle Boylova zákona vyvolávají 

zvýšení objemu plynu, který má za následek lokální zvýšení hladiny v místě vyústění plynu a 

zahájení procesu proudění. V případě dmýchání 4 dmyšen nedochází k rozšíření kužele plynu, 

ale k jeho pulsaci. K expanzi plynu dochází až těsně pod povrchem lázně, což by teoreticky 

zapříčinilo výhoz oceli nad hladinu, ale bez žádoucího míchacího efektu.  

Dle názoru odborných pracovníků VŠB-TU je nutno během tavby pracovat se  

4 dmyšnami, na závěr a před odpichem již jen se 2 dmyšnami. 
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3.2.3. Navrhované řešení na základě výsledků výzkumného úkolu 
 

V rámci řešení výzkumného úkolu byly analyzovány možnosti dmýchání inertních plynů 

do nístěje T-pece. Vzhledem k uskutečněným jednáním pokročil tento návrh z teoretické 

roviny k možnosti vlastní realizace. 

Návrh umístění a počtu půdních dmyšen 

Dle původního záměru daného zadáním VÚ mělo být umístění půdních dmyšen dle 

provedeného fyzikálního a matematického modelování. Tento záměr bylo ale nutno 

korigovat, neboť nístěj TP tvoří žebrování potažené pancířem, které  libovolné umístění 

půdních kamenů neumožnilo. Na základě konzultací s  projekcí byla vybrána místa, která 

umožňovala zabudování dmyšen.  

 

 

 

 

Obr. 10 Umístění půdních dmyšen s respektováním stávajícího konstrukčního 
uspořádání nístěje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

 

 

 

sázecí dvířka obrys T-pece 

nosníky 

- navržené umístění dmyšen 

- možné umístění dmyšen (s respektováním nosníků) 
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3.3. Technický popis projektu 
 

Uvedené zařízení se skládá ze směšovací stanice, umístěné pod jižní lafetou zkujňovacích 

trysek (viz obr. 11, obr.12), ovládací skříně, umístěné na velínu, propojovacího potrubí a 

vlastní dmyšny zabudované v půdě jižní nístěje [15]. Okolí dmyšny, včetně celé levé nístěje 

TP bylo zadusáno vybraným materiálem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schéma umístění dmyšny pohled shora 
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Obr. 12 Schéma umístění dmyšny pohled zepředu 
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Způsob upevnění dmyšny 

 

Dmyšna bude umístěna na rozhraní trvalé a pracovní vyzdívky pece. Otvor skrze trvalou 

vyzdívku bude pouze pro přívodní trubku plynu o max. světlosti dle specifikace dodavatele.  

Provedení přívodní trubky ve vyzdívce pece bude dle specifikace vybrané firmy. 

Místem napojení na přívodní potrubí pece ze strany AMO bude vývod trubky na plášti pece 

(viz.obr.13). 

 

Obr. 13 Přívod inertního plynu 

 

 

 

Přívodní potrubí 

Přívodní potrubí a hadice musí odolávat veškerým vlivům, kterým je vystaveno na plášti TP, 

jako je sálání tepla z chlazení strusky, rozstřiku kovu apod. Dále musí být dimenzováno na 

příslušný tlak a množství, dle doporučení vybrané firmy. 

 

Dodávka plynu - napojení na pec 

Dodávka plynu může být kryta z pojízdné talkové stanice dodavatele plynu pro AMO nebo 

z vlastního rozvodného potrubí v rámci ocelárny, popřípadě kombinací obou těchto systémů. 

Návrh řešení bude stanoven  dle cenového rozkladu pro jednotlivé varianty přívodu plynu a 

kapacity hlavních přívodních potrubí.  

Ar, N2 



28 
 

3.4. Technologický popis projektu 
 

Z hlediska srovnání technologií půdního dmýchání u elektrických pecí a pecí s kyslíkovým 

procesem, je nutno uvést, že u elektrické pece je půdní dmýchání použito pro posílení 

míchacího účinku, a tím zkrácení doby tavby z důvodu lepšího prohřevu lázně elektrickým 

obloukem. Také celkové dmýchané množství u elektrické pece je ve špičce 10x menší než u 

kyslíkového procesu. 

U kyslíkového procesu ,což je i případ TP, není nutno kalkulovat s míchacím účinkem, 

protože reakce v oceli, vytvářející CO ve formě plynu, dokáží zajistit velmi bouřlivý var oceli. 

Proto je u kyslíkového procesu intenzita dmýchání během zkujňování oceli nízká [4]. 

Hlavním důvodem půdního dmýchání u kyslíkového procesu je ovlivnění chemického složení 

strusky (protože struska u kyslíkového procesu, na rozdíl od strusky v  elektrické peci, 

neodtéká z pece volně), čímž dochází ke snížení podílu kovu, snížení obsahu FeO a snížení 

aktivity O2 ve strusce a oceli. Tím je možno zvýšit výtěžek menším podílem Fe ve strusce a 

dále snížit propaly legujících prvků do pánve v průběhu odpichu, protože se sníží celkový 

obsah kyslíku, který tento propal zvyšuje a zhoršuje využití legujících prvků. 

Z hlediska technologie je možno končit dmýchání při vyšších obsazích uhlíku v lázni a jeho 

další snížení provést pouze intenzivním promícháním oceli a strusky, která obsahuje vysoké 

procento O2. Takto se současně šetří vyzdívka pece, protože není nutno tavby sfoukávat na 

velmi nízký uhlík, čímž nedochází k vysokému obsahu FeO, který nadměrně opotřebovává 

vyzdívku TP. 

Přínos půdního dmýchání inertního plynu do nístěje TP přináší několik následujících benefitů, 

které je nutno zhodnotit z hlediska celkového přínosu: 

 

1. Snížení obsahu FeO ve strusce a zvýšení výtěžku kovu z reakce FeO+C → Fe + CO - 

přínos je stanoven výpočtem dále. 

2. Snížení obsahu železa ve strusce. 

3. Z titulu reakce mezi FeO a C lze dosáhnout snížení obsahu C v tavbě zvláště u jakostí 

s nejnáročnějšími požadavky na obsahy C (např. trafo oceli). Přínos z titulu zajištění 

požadovaného obsahu C a eliminace problémových taveb nebude zatím kalkulován až 

do provedení provozních zkoušek. 

4. Snížení obsahu FeO v odpichového strusce a celkové aktivity kyslíku v lázni 

v průběhu odpichu - nižší spotřeba legujících a uklidňujících přísad z titulu propalu 

legur. 
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Na druhé straně bude mít zavedení této technologie i následující nákladové položky: 

 

I.     Spotřeba plynu pro homogenizaci Ar, N2 (spotřeba dle typu dmyšen). 

II.      Použití speciálních keramických dmyšných kamenů  

III.  Použití speciálního keramického zásypu pro ukotvení kamenů v půdě pece. 

IV.  Přívodní potrubí a regulační systém 

V.   Chlazení oceli dmýchaným plynem 

 

 

Použitá provozní média 

Pro provozní zkoušky a trvalý provoz je možno požít následující plyny: Ar, N2 a CO2.  

 

CO2 

Z technologického hlediska je nejvýhodnější CO2, který ale není v huti zaveden a proto s ním 

pro provozní zkoušky nemůžeme počítat. 

Ar 

Použití Ar je limitováno max. výrobou tohoto plynu a v ocelárnách se u půdního dmýchání 

používá z důvodu vysoké ceny až v závěru tavby.  

N2 

Nejlevnější plyn, hrozí zde nebezpečí nadusičení oceli, proto se provádí v závěru tavby 

přepnutí na Ar. Z hlediska bezpečnosti provozu je nutno zajistit nízký obsah O2 v dusíku, aby 

nedošlo k poškození půdních dmyšen.  
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4. TEORETICKÝ NÁVRH, ZD ŮVODNĚNÍ A POPIS 

METODIKY TECHNICKOEKONOMICKÉHO 

POSOUZENÍ 

 

Zavedení a využití výsledků dmýchání inertního plynu do konvertoru půdními 

dmyšnami se obvykle posuzuje podle celkového ekonomického přínosu. Při zavedené a 

úspěšně zvládnuté technologii lze snížení nákladu očekávat v oblasti jakosti oceli, spotřeby 

struskotvorných přísad, desoxidovadel, výtěžku tekuté oceli. Technologie však vyžaduje i 

určité vícenáklady na inertní plyny, půdní dmyšny a údržbu systému 

4.1. Snížení nákladů  

Jakost oceli – z metalurgického hlediska lze touto technologií vyrábět oceli s nižším 

obsahem fosforu, síry a při dostatečné intenzitě dmýchání i s nižším obsahem uhlíku [3]. Tyto 

přednosti nejenom zlepšují jakost vyráběné oceli, ale umožňují uvažovat i o rozšíření 

výrobního sortimentu o značky ekonomicky atraktivní. Nižší obsah aktivního kyslíku v oceli 

snižuje propal desoxidačních prvků i legur, to vede i k nižšímu obsahu vměstků v tekuté oceli.  

Struskotvorné přísady – spodním dmýcháním se dociluje lepšího míchání kovu se 

struskou, což má za následek, že reakce odfosfoření i odsíření se přibližují více ke svému 

rovnovážnému stavu. Potom při menší spotřebě vápna lze vyrobit ocel s vyhovujícím 

obsahem fosforu i síry. Promícháváním se struska udržuje lépe v tekutém stavu, a tak i 

spotřeba tavidel jako kazivce apod. je nižší. 

Desoxidovadla – jelikož je nižší obsah kyslíku v kovu i ve strusce je i menší propal 

desoxidačních i legujících prvků s velkou afinitou ke kyslíku To vede ke snížení spotřeby 

zejména hliníku, ferosilicia a feromanganu. Jelikož se ocel také odpichuje s vyšším obsahem 

manganu v poslední zkoušce, je tím spotřeba FeMn dále příznivě ovlivněna.  

Výtěžek tekuté oceli – nižší obsah kyslíku a menší množství strusky, jakož i menší 

spotřeba desoxidovadel a legur vede k lepšímu výtěžku oceli. Výtěžek pozitivně ovlivňuje i 

klidnější průběh tavby, neboť nedochází k nežádoucím výhozům a neplánovaným výtokům 

strusky. 
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Kromě těchto nesporných výhod se podle situace a technologického vybavení 

výrobního agregátu může docílit některých dalších úspor. 

Šrot – dmýchání plynu během sázení umožňuje lepší výměnu tepla mezi tekutou lázni 

a pevným šrotem, čímž se urychluje proces tavení a vytváří příznivější podmínky pro využití 

tepla. Klidný průběh tavby také dovoluje pracovat s  vyšší polohou zkujňovací trysky, což 

podporuje lepší dospalování CO v konvertorovém plynu. 

Zvýšení výroby – zkrácení doby zkujňování o 1,0 – 1,5 minut, snížení počtu dofuků, 

přesnější chytání konečného obsahu uhlíku i teploty vede ke zvýšení výkonu výrobního 

agregátu. K určitému prodloužení tavby dochází u taveb, u nichž je z jakostních důvodů  

prodloužená doba probublávání. 

 

4.2. Zvýšení nákladů 

Inertní plyny – náklady [3] jsou ovlivněny množstvím a druhem použitého inertního 

plynu. Nejdražší z nich je argon a proto se jej snaží oceláři omezit na nejmenší možnou míru. 

Používá se pouze tam, kde si to vyžadují sortimentní a jakostní důvody. V těchto nutných 

případech se fouká pouze v poslední fází foukání zkujňovacího kyslíku a při probublávání. 

Nevyžaduje-li to jakostní předpis, pak se dmýchá jiný, cenově výhodnější plyn, jako např. 

dusík, kysličník uhličitý, zemní plyn apod. Spotřeba argonu bývá proto minimální a přibližně 

konstantní. U ostatních plynů je jejich spotřeba hodně ovlivněna prostoji, které nebývají 

plánovány. Celková spotřeba plynů je hodně ovlivněná použitými půdními dmyšnami. Tyto 

mohou spotřebu plynů významně ovlivnit v těch fázích tavby, kdy je možno do konvertoru 

dmýchat minimální množství plynu Tato možnost se nabízí po převážnou dobu tavby. Jako 

nejvýhodnější se v tomto směru jeví MHP a prodyšné dmyšny. 

Půdní dmyšny – tvoří součást vyzdívky konvertoru. Dno i stěny konvertoru se 

v poslední době vyzdívají z vysoce kvalitního žáruvzdorného materiálu a k jejich údržbě se 

používají nové progresivní metody. Tím se výrazně prodloužila délka kampaně konvertoru a 

významně snížila spotřeba keramického materiálu, místy až pod 1,5 kg/t oceli. Po půdních 

dmyšnách se samozřejmě vyžaduje, aby vydržely ve funkčním provozu po celou kampaň 

konvertoru. Aby tomu tak bylo, musí být vyrobeny z kvalitního materiálu a jejich údržbě 

během provozu musí osádka agregátu věnovat maximální pozornost a příslušnou péči.  

Ze začátku zavedení dmýchání inertního plynu spodem znamenalo určité snížení 

životnosti dna konvertoru i zkrácení celé kampaně. Po vyhodnocení nedostatků a zjednání 
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potřebných úprav, zejména v použitém keramickém materiálu a v technologii mezitavbových 

oprav se situace výrazně zlepšila a dosažené výsledky překračují původně dosahované 

hodnoty.   

Údržba systému – malé náklady si vyžaduje i údržba celého systému, tj. potrubí, 

měřící a indikační aparatury a příslušné výpočetní techniky.  

Investiční náklady – jsou poměrně malé a jejich návratnosti se dá dosáhnout za dvě 

kampaně. 

 
Stanovení nákladů na vsázku  
 
Pro stanovení nákladů na vsázku z pohledu různých vsázkových poměrů  tekutého surového 

Fe a pevného ocelového odpadu je v prvé řadě nutno respektovat max. kapacitu odtahového 

traktu TP.  

Pro výpočet množství spalin v případě použití kyslíko-palivových hořáků byl vytvořen 

algoritmus změny poměru vsázky mezi tekutým surovým  Fe a ocelovým odpadem [15]. 

Rozmezí poměru bylo stanoveno od 155 do 75 tun nalitého surového Fe. Pro dopočet pevné 

vsázky byla zvolena tonáž 230 tun. Na základě takto zvolených mezí byla vytvořena 

závislost mezi (tekutým surovým  Fe x ocelový odpad) a doplňkovým příkonem energie.  

 
Návrh chlazených panelů 
 
V rámci řešení byl vytvořen projekt a výpočet vodou chlazených klenbových panelů. Na 

základě výpočtu bylo zjištěno, že by v případě úplné náhrady cihel za vodou chlazenou 

klenbu došlo k neúměrně vyšší spotřebě tekutého surového Fe. Proto byla provedena 

konstrukční úprava řešení.  

 

Návrh provedení provozní zkoušky půdních dmyšen 

Původní záměr tohoto VÚ nepředpokládal provedení provozní zkoušky. Vzhledem 

k uskutečněnému rozsahu prací bylo rozhodnuto o provedení provozní zkoušky na vybrané 

TP.  
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Předpokládané náklady na provedení provozní zkoušky 

 

Pro provedení zkoušky se počítá se zabudováním 4 ks dmyšen. Každá z dmyšen je 

instalována ve 4 usazovacích kamenech (celkem 16 ks). Pro zabudování se počítá celkem s 1 

tunou fixačního cementu. K tomu je nutno započítat  náklady na regulační jednotku a 

vypracování výkresové dokumentace (viz tab. 3). 

 

Tab.3 Sumace 

   

počet položka cena / jednotku cena celkem 

4 ks dmyšna 1.200 € 4.800 € 

16 ks usazovací kámen *** 284 € 4.544 € 

800 kg fixační cement 1.312 €  1.050 € 

1 ks regulační jednotka 500.000 Kč 500.000 Kč 

1 ks projektová dokumentace 100.000 Kč 100.000 Kč 

SUMACE (po přepočtu na Kč) 911.820,-Kč 

*** b ěhem opravy se mění pouze jeden horní usazovací kámen, zbývající 3 zůstávají trvale 

v peci 

 

 

Změna projektu 
 
VÚ předpokládal finanční účast státu na rekonstrukci TP formou grantového projektu. 

Současná nevyjasněná situace financování tohoto projektu pomocí grantu nutí podnik provést 

zkoušky ve vlastní režii. Z tohoto důvodu proběhnou první zkoušky půdního dmýchání pouze 

s 1 dmyšnou.   
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5. VÝSLEDKY ZKUŠEBNÍHO PROVOZU A VSTUPNÍ 

DATA PRO HODNOCENÍ 
 

5.1. Průběh zkoušky 

 
Ve fázích 0 a 1 byly požadované hodnoty průtoku dusíku upraveny z původních 150 l/min 

na hodnoty 300l/min (pro fázi 0) a 200 l/min (pro fázi 1). Důvodem těchto úprav je větší 

nebezpečí ucpání dmyšny zbytkem kovu a strusky při naklopení TP zpět do nulové polohy 

po odpichu TP, a při sázení pevného Fe. U žádné fáze nebylo možné dosáhnout 

požadovaného průtoku z důvodu menšího tlaku plynu na vstupu do soustavy. Hodnota 

protitlaku v této době činila 11,3 barů. Při nabírání 1. zkoušky bylo vizuální kontrolou 

zaznamenáno mnohem menší rozčeření hladiny oceli (viz obr. 14), než jaké bylo 

pozorováno na začátku provozu TP.  

 
Obr. 14 Fáze 6, čeření hladiny při nabírání 1. zkoušky 
 

 

 

Rovněž před odpichem bylo vizuální kontrolou zaznamenáno menší čeření hladiny 

 (viz obr. 15). 

 



35 
 

Obr. 15 Fáze 8, menší čeření hladiny před odpichem, dmýcháno 122 l/min, 
 nastavená hodnota při této fázi je 150 l/min. 

 

 

 

 

Po prvním odpichu bylo možno zkontrolovat stav zdiva, půdy a okolí dmyšny (viz obr. 16) 

Obr. 16  Dmyšna po prvním odpichu TP 
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Dle DTP je průměrná doba tavby za standardních podmínek (bez propalování odpichového 

otvoru, bez dolévání a prodloužené úpravy lázně) 76 minut. 

 

Nastavené hodnoty dmýchání jsou vyobrazeny v tabulce 4. 

Dmýchání dusíku : ve fázích 0 – 5, celková doba do nabírání první zkoušky je v průměru 

44 minut ( průměr dmýchání u nastavené hodnoty je 200 l/min, u reálné hodnoty 123 

l/min). 

Dmýchání argonu : ve fázích 6 – 8, celková doba od první zkoušky do odpichu je 

v průměru 32 minut (průměr dmýchání je u nastavené hodnoty 217 l/min, u reálné hodnoty 

118 l/min). 

          
Tab. 4  Nastavené a reálné hodnoty dmýchání 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.2. Vyhodnocení zkoušky a vstupní data pro hodnocení 
 

Byly vypočítány a porovnány průměrné tonáže taveb na obou nístějích (na nístěji 

s dmyšnou a na nístěji bez dmyšny) TP u nejvíce vyráběných jakostí (A01 a B02) a 

předváhy u těchto taveb. Na základě těchto srovnání můžeme konstatovat, že v nístěji 

s dmyšnou bylo během zkušebního období vyrobeno podle údajů „uvolněné hmotnosti“ u 

jakosti A01 průměrně o 2,8 t oceli na tavbu více. U hmotnosti „na žlábek“ tento rozdíl činil 

2,2 t ve prospěch nístěje s dmyšnou. U jakosti B02 tento rozdíl činil 1,2 t u hmotnosti 

„uvolněné“ a 1,1 t u hmotnosti „na žlábek“ ve prospěch dmýchané nístěje.  

Hmotnost „na žlábku“ je vypočtená hmotnost, která se skládá z hmotnosti uvolněné, zbytku 

v LP, MP, technologického odpadu a okují.  

Hmotnost uvolněná je hmotnost odlitých plynule litých předlitků. Srovnáme-li předváhy na 

obou nístějích u nejvíce vyráběných jakostí ocelí (A01 a B02), hodnoty jsou opět 

příznivější u nístěje s dmyšnou.  

Fáze TP 0 1 2- 4 5- 7 8 Jedn. 

Přednastavené 
hodnoty 

300 200 150 250 150 l/mn 

Reálné hodnoty   
tavby 

106 126 130 118 114 l/min 
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Analýza výtěžku kovu 

Analýzy odebraných vzorků oceli a strusky z licí pánve po odpichu a analýzy prvních 

vzorků odebraných na pánvové peci potvrdily předpoklad vyššího výtěžku a menšího 

propalu u nístěje s dmyšnou v porovnání s nístějí bez dmyšny. 

 

• Struska: obsah FeO a Fe2O3 je menší u nístěje s dmyšnou,  

 

• Ocel: obsah Si je větší u nístěje s dmyšnou (jak po odpichu, tak i v pánvové peci), 

 

Výše výtěžku kovu je částečně závislá na množství dmýchaného inertního plynu. Při této 

zkoušce byly hodnoty reálného dmýchání na poloviční hodnotě, proto je třeba provést další 

zkoušku, u které podpoříme dmýchání další dmyšnou, čímž se dosáhne uspokojivějších 

výsledků. 

 

Analýza úspory nákladů na tavbu 

 

Variabilní náklady jsou pro jakost A01 = 10458,20 Kč/t a pro B01 = 9400,20 Kč/t.  

Pokud počítáme s průměrnou hmotností tavby 200 t, úspora na jednu tavbu bude u jakosti 

A01 = 29126,67 Kč: 

 

KčA 67,291269946627,02,104588,2
6,1236

1230
20,104588,201 =∗∗=







∗∗=
[15]

 

 

Úspora na jednu tavbu bude u jakosti B01 = 11195,9 Kč: 

 

KčB 9,111959925242,020,94002,1
9,1203

9,1194
20,94002,102 =∗∗=







∗∗=  

           [15] 
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Spotřeba plynných médií 

 

Dle DTP ocelárny je celková doba jedné tavby cca 76 minut, z tohoto celkového času 

připadá na fáze 0 – 5 cca 44 minut a na fáze 6 – 8 cca 32 minut. Na základě těchto údajů a 

při dmýchání na přednastavených hodnotách, lze vypočítat průměrnou spotřebu dusíku ve 

fázích 0 – 5, což činí 8800 litrů a průměrnou spotřebu argonu ve fázích 6 – 8, která má 

hodnotu 6940 litrů na jednu tavbu.  

 

Ovšem reálné dmýchání bylo nedostatečné, a proto skutečná spotřeba inertního plynu byla 

u tavby na nižších hodnotách. Spotřeba dusíku ve fázích 0 – 5 je 5427 litrů, spotřeba argonu 

ve fázích 6 – 8 je 3744 litrů. 

 

Cena dusíku je 1,055 Kč/m3 (0,001055 Kč/l) a argonu 8,65 Kč//m3 (0,00865 Kč/l). 

 

Spotřeba při nastavených hodnotách:   dusík = 9,284 Kč (8800·0,001055)  

                                                             argon = 60,03 Kč (6940·0,00865) 

 

Při reálných podmínkách dmýchání je spotřeba dusíku 5,725 Kč/tavba a spotřeba 

argonu 32,386 Kč/tavba. Tyto položky jsou zcela zanedbatelné.  

 

Analýza úspory legur u jakosti A01 

 

U nístěje s dmyšnou  je podle analýz vzorků z licí pánve po odpichu a z 1. analýzy na 

pánvové peci vyšší obsah Si, což poukazuje na nižší propal a teoretickou úsporu na vsázce 

ferosilicia. 

 

Teoretická úspora: při porovnání jednotlivých prvních vzorků na pánvové peci u jakosti 

A01 vychází vyšší Si až o 37 bodů (viz tab. 5), na 1 bod Si v lázni potřebujeme 3,06 kg 

rafinovaného Fe – Si ve vsázce na pánvové peci, jehož cena je 40 590 Kč za 1 tunu 

( 1 bod = 0,001%, 3,06kg /1 bod). V tomto případě je úspora 4595,6 Kč na tavbu. 
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            Tab. 5 Úspora legur na základě obsahu Si  

 

 

 

 

 

 

( )

KčÚspora

kgSiFe

6,459559,4022,113
1000

40590
22,113

22,11306,33706,327332770

=∗=






∗=

=∗=∗−=−

[15]

 

 

Analýza úspory legur u jakosti B02 

 

U nístěje s dmyšnou  je podle analýz vzorků vyšší obsah Mn , což opět potvrzuje nižší 

propal a teoretickou úsporu na vsázce affine Fe-Mn. 

 

Teoretická úspora: z analýz vzorků oceli je u nístěje s dmyšnou vyšší Mn o 4,030769 

bodů (viz. tab.6), na 1 bod (0,01%) potřebujeme 25 kg affine Fe-Mn ve vsázce, jehož cena 

je 37397,76 Kč/t . Úspora je 3768,57 Kč na tavbu. 

 

          Tab. 6 Úspora legur na základě obsahu Mn  

Průměr z 1.analýzy na pánvové peci 

TP Jakost Průměr Mn Rozdíl Úspora legur (kg) 

Bez dmyšny B02 51,2b 

4,030769b 100,7692308 S dmyšnou B02 55,23076923b 

 

 

KčÚspora

kgMnFe

57,376839776,3777,100
1000

76,37397
77,100

77,10025030769,425)2,5123076923,55(

=∗=






∗=

=∗=∗−=−
 

          [15]  

 

 

Průměr z 1.analýzy na pánvové peci 

nístěj Jakost Průměr Si  Rozdíl  Úspora legury na PP (kg) 

Bez dmyšny A01 2733b 

37b 113,22 S dmyšnou A01 2770b 
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Spotřeba hliníku 

 

Stanovení úspory hliníku bylo možné vyčíslit na základě porovnání spotřeby hliníku na 

obou nístějích. Úspora u nístěje s dmyšnou vychází  903,- Kč na tavbu (viz tab. 7). 

 

Tab. 7 Úspora hliníku 

 Nístěj Al gr./t  Al drát/t  Recal/t hm.tavby/t 

S dmyšnou, spotřeba 0,196 0,009 0,291 199,7 

Bez dmyšny, spotřeba 0,198 0,02 0,298 198,5 

Cena t/Kč 23064 51622 28830   

Náklady Kč   

S dmyšnou 4521 465 8390   

Bez dmyšny 4567 1032 8591   

Celkové náklady Al / Kč na 1 tunu na 200t   

S dmyšnou 13375 66,973821 13395   

Bez dmyšny 14190 71,488423 14298   

Úspora na tavbu    903 Kč     

  

 

 

 

Celkové úspory legur u obou jakostí jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tab. 8  Úspora legur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspora / jakost B02 A01 

 Úspora na legurách 4671,543508 4595,5998 

Výtěžek 11195,9 29126,67 

Celková úspora (Kč/t) 78,94250501 167,7724866 

Celková úspora (Kč/tavbu) 15867,44351 33722,2698 
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Ve prospěch dmýchání inertních plynů poukazují údaje, uvedené v tabulkách 9 a 10.   

 
Tab. 9  Výroba s dmyšnou a bez dmyšny, jakost A01 
 

Tavba Nístěj Jakost Hm.Uvoln ěná/t Hm.Žlábek/t Předváha/kg 

94829 Bez dmyšny A01  196,2 198,5 1263 

94832 Bez dmyšny A01 196,2 206,1 1209 

94844 Bez dmyšny A01 200,9 202,6 1228 

94886 Bez dmyšny A01 200,3 202,1 1233 

94916 Bez dmyšny A01 196,2 198,4 1250 

94917 Bez dmyšny A01 196,2 203 1237 

Průměr 197,7 201,7 1236,6 

94843 S dmyšnou A01 200,9 203,1 1284 

94830 S dmyšnou A 01 196,2 197,8 1271 

94845 S dmyšnou A 01 208,3 215,1 1158 

94885 S dmyšnou A01 200,3 202,6 1222 

94887 S dmyšnou A01 201,3 207 1194 

94915 S dmyšnou A01 196,2 197,9 1251 

Průměr 200,5 203,9 1230 

Rozdíl 2,8 2,2 6,7 
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Tab. 10  Výroba s dmyšnou a bez dmyšny, jakost B02 
 

Tavba Nístěj Jakost Hm.Uvoln ěná/t Hm.Žlábek/t Předváha/kg 

94833 S dmyšnou B02  212,6 215,2 1106 

94835 S dmyšnou B02  180,1 181,5 1305 

94847 S dmyšnou B02  183,4 197,7 1206 

94889 S dmyšnou B02  182 183,4 1301 

94891 S dmyšnou B02  188,2 199,9 1196 

94893 S dmyšnou B02  186,8 199,8 1187 

94901 S dmyšnou B02  181,7 183,2 1289 

94903 S dmyšnou B02  213,8 215,4 1106 

94905 S dmyšnou B02  213,8 215,4 1103 

94907 S dmyšnou B02  205,5 220,7 1076 

94918 S dmyšnou B02  187,3 189,4 1238 

94920 S dmyšnou B02  161,8 184,3 1284 

94922 S dmyšnou B02  207,4 209,1 1137 

Průměr 192,6 199,6 1194,9 

94834 Bez dmyšny B02  166,8 179,1 1327 

94836 Bez dmyšny B02  184,4 200,8 1186 

94842 Bez dmyšny B02  200,9 205,3 1159 

94846 Bez dmyšny B02  187,9 190,4 1263 

94848 Bez dmyšny B02  205,5 211,2 1132 

94888 Bez dmyšny B02  182 184,2 1287 

94890 Bez dmyšny B02  208,3 209,8 1139 

94892 Bez dmyšny B02  190,8 199,6 1193 

94900 Bez dmyšny B02  207,8 220,7 1074 

94902 Bez dmyšny B02 160,3 171,7 1376 

94904 Bez dmyšny B02  213,8 215,4 1103 

94906 Bez dmyšny B02  187,1 188,5 1258 

94919 Bez dmyšny B02  211,4 213,1 1116 

94921 Bez dmyšny B02  173,9 185 1272 

94923 Bez dmyšny B02  189,9 202,4 1174 

Průměr 191,4 198,5 1203,9 

Rozdíl 1,2 1,1 9 
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6. EKONOMICKÉ POSOUZENÍ PROJEKTU 
 

Zkouška potvrdila, že dmýchání inertního plynu má přímý pozitivní vliv na výtěžek oceli.  

Z analýz je patrné, že u nístěje s dmyšnou je větší obsah Si (o 0,037%) v oceli a menší 

obsah FeO a   Fe2O3  ve strusce, což potvrzuje menší propal kovu, legovacích přísad a vyšší 

výtěžek, který byl u nístěje s dmyšnou vyšší o 2,8 t u jakosti A01 a o 1,2 t u jakosti  B02 na 

jedné tavbě. 

 

U nístěje s dmyšnou jsou odhadnuty úspory u jakosti A01 na 29126,67 Kč na tavbu (145,- 

Kč/t vyrobené oceli), u B02 je úspora 11195,9 Kč na tavbu (57,-Kč/t vyrobené oceli). 

Úspora legovacích přísad (ferosilicium) Fe - Si u jakostí řady A01 je odhadnuta na cca 

4595,6 Kč na tavbu (23,-Kč/t). 

Úspora legovacích přísad affine Fe – Mn u jakostí řady B02 je 3768,57 Kč na tavbu (18,75 

Kč/t), u hliníku je úspora 903 Kč na tavbu (4,49 Kč/t). 

 

Celkový odhadnutý přínos dmyšny: 

 

jakost A01: 145 + 23 = 168,- Kč/t ( 33768,- Kč / tavbu) 

jakost B02: 55,7 + 18,45 + 4,49 = 79 ,- Kč/t ( 15867,- Kč / tavbu) 

 

Náklady přímo spojené s implementací dmýchání zahrnují projektovou část,dmyšnu a dusací 

hmotu.  Projektová část představuje jednorázovou investici, náklady na dmyšnu a dusací 

hmotu se budou opakovat při každé výměně dmyšny, tedy každou kampaň (cca28 dní). 

Výhody a nevýhody vyplývající ze zavedení půdního dmýchání na TP jsou zaneseny do 

tabulky 11. 

Další přínos dmyšny z hlediska snížení opotřebení zdiva tandemové pece nebyl v této fázi 

zkoušky vyhodnocován, nicméně potenciál snížení nákladů a úspor je i v této oblasti 

značný. 

Vzhledem k nutnosti ověřit životnost dmyšny při standardním chodu tandemových pecí, 

provoz výroby oceli doporučuje pokračovat v započaté zkoušce a požaduje materiál na 

realizaci 2 dmyšen v jedné nístěji, což předpokládá větší přínos ve všech ohledech.  
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Tab. 11 Vyhodnocení výhod a nevýhod půdního dmýchání v období jedné kampaně 

výhody nevýhody 
snížení ztráty kovu v Fe ve strusce  
 
úspora 5,1 mil.Kč 
 

náklady na dmyšnu  
70.000,-Kč 

snížení propalu legur Al z titulu snížení 
obsahu FeO a aktivity kyslíku  
(12,3 t/kampaň) 
681.063,-Kč 

zvýšení nákladů na dusací hmotu  
752.640, -Kč  

 

snížení počtu taveb s překročeným min. 
obsahem C u výroby nejnáročnějších jakostí 

regulační systém pro plyn cca 2 mil.Kč 
(jednorázový náklad) 

 přívodní plynové potrubí cca 500 tis. Kč 
(jednorázový náklad) 

 ztráty tepla lázně plynem  
 spotřeba Ar a N2 – cca 3887,-Kč 
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7. ZÁVĚR 

 
Vzhledem ke změně řady okolností týkajících se zavedení půdního dmýchání na TP 

není možné v ekonomickém posouzení projektu jednoznačně vyčíslit návratnost investic, 

konečné náklady a jednoznačně předpokládané zisky. 

Zásadní odchylku od původního plánu projektu zapříčinila změna financování, kdy 

podnik nemohl využít původně přislíbený státní grant a projekt financoval z vlastních zdrojů.  

S takto omezenými zdroji se projekt uskutečnil pouze s jednou dmyšnou, namísto se 

zamýšlenými dvěma dmyšnami. 

Další okolnost, která nepřála projektu, byla finanční krize, která významně zasáhla 

hutní průmysl a tedy i ArcelorMittal Ostrava, a.s. Tato krize byla příčinou výrazného snížení 

výroby, proto ani půdní dmýchání nemohlo být otestováno v plném zatížení. 

I přes ztížené podmínky došlo ke zkušebnímu provozu půdního dmýchání na TP a 

dílčí výsledky jednoznačně potvrzují správnost tohoto rozhodnutí. Půdní dmýchání, byť s 

jednou dmyšnou, přineslo nemalé zisky vyčíslené v ekonomickém posouzení projektu. 

Dokončení projektu se 2 dmyšnami se určitě vyplatí a návratnost investic jednoznačně 

urychlí.  

Za přínos zavedení půdního dmýchání na TP je možné označit zvýšení 

konkurenceschopnosti, a to prostřednictvím rozšíření nabízeného portfolia produktů, 

dosaženého zvýšením jakosti vyráběné oceli. 

Nezanedbatelnou výhodu této náročné  inovace vidím ve získaných zkušenostech, 

které bude možné zúročit na novém zařízení, jehož výstavbu podnik plánuje 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

 

TP  tandemová pec 

OBM  konvertory foukané zdola  

LD  konvertory foukané shora 

KK  kyslíkový konventor 

VÚ  výzkumný ústav 

DTP  detailně technologický postup 

LP  licí pánev 

MP  mezipánev 

 


