








ABSTRAKT 

 

 

Bakalářská práce se zabývá moderními trendy ve vyzdívání nístěje vysokých pecí, 

přičemž je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na 

hodnocení stavu nístějí vysokých pecí, porovnávání pěchované nístěje s nístěji vyzděnou 

uhlíkovými bloky a konstrukcí nístějů vysokých pecí v České republice. Praktická část práce 

navrhuje konstrukci nístěje vysoké pece v oblasti chlazení, žáruvzdorné vyzdívky a měření 

termočlánky. 
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ABSTRACT 

 

 

The Bachelors work considers progressive trends in Blast furnaces hearth brick lining 

being divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on Blast 

furnaces hearths conditions evaluation comparing the ram method of hearth installation with 

carbon blocks technique lining and with utilization of these methods in Czech Republic. The 

practical part of work suggests the Blast furnace hearth layout in water cooling system area, 

the refractory lining and thermo couples measurement architecture. 
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1. ÚVOD 

 

V dějinách  lidstva se vyčleňují tři období podle materiálů, z nichţ se vyráběly růţné 

nástroje a zbraně: doba kamenná, doba bronzová a doba ţelezná. 

Doba ţelezná se počítá asi od první poloviny 1. tisíciletí před n. l., avšak pouţívání ţeleza 

k výrobě nástrojů bylo známo v Egyptě jiţ v dobách faraónů ve 4. a 3. tisíciletí před n. l. 

Nejstarší kousek ţeleza byl nalezen v roce 1837 ve spárách Cheopsovy pyramidy, postavené 

asi 3 tisíce let před naším letopočtem.  Jde o úlomek ocelového nástroje, vyrobeného 

z meteorického ţeleza. 

K výrobě ţeleza slouţily nejdříve malé šachtové pece, které se stavěly ve svahu, aby se 

vyuţilo přirozeného „tahu“ plynných zplodin hoření. Výška pracovního prostoru byla jen 1,0 

aţ 1,5 m a jako palivo slouţilo dřevěné uhlí, zatímco kovonosnou vsázku tvořily přírodní 

lehce redukovatelné rudy s nízkými obsahy síry a ostatních neţádoucích prvků. Struskotvorné 

přísady se v té době ještě nepouţívaly. Promíchanými surovinami se naplnila pec a uhlí se 

zespodu zapálilo. Protoţe vzduch vstupující  do pece otevřenou struskovou výpustí nebyl 

předehříván  a tepelné ztráty vlivem malé výšky šachty byly vysoké, teplota ve spodní části 

pece ( nístěji ) nepřevyšovala 1200 aţ 1250 
o
C, takţe postačovala jen na vyredukování části 

ţeleza z rud a nikoliv na jeho úplné roztavení. Vyredukované částice ţeleza se vzájemně 

svařovaly v těstovitou hmotu podobnou mořské houbě a prostoupenou struskou, zatímco 

zbylá struska obsahující mnoho oxidů ţeleza vytékala vcelku nerušeně z pece. Z této 

vlastnosti strusky byl odvozen německý názvem pro tyto první pece na výrobu ţeleza 

„Renöfen“, coţ souvisí s dobře „běţící“ struskou. Vyredukované ţelezo se však muselo 

z pece ručně vytahovat pomocí sochorů a protoţe hrouda toho ţeleza prostoupená ţeleznatou 

struskou se nazývala „vlk“, dostaly v češtině tyto pece název „vlčí pece“, viz obr.1.  Protoţe 

ţelezo obsaţné v hroudě mělo poměrně nízkou teplotu, rozpouštělo jen málo uhlíku (nejvýše 

0,5 %) a bylo proto dobře kujné. Důkladným prokováváním se struska z hroudy vycedila 

a získala se tak ocel vhodná pro výrobu nástrojů a zbraní. 

 

 

1 – kamenná obezdívka 

2 – hlína nebo písek 

3 – ţárovzdorná hlína 

4 – pracovní prosto pece 

5 – otevřená výpust strusky 

6 – prostor hoření dřevěného uhlí 

7 – hrouda ţeleza a strusky („vlk“) 

 

 

 

Obr.1:  Vlčí pec  na přímou výrobu ţeleza z rud 
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Dnešní vysoké pece se svou podstatou neliší od původních vysokých pecí, avšak jejich 

uţitný objem se zmnohonásobil a zařízení se zdokonalila. Denní výrobnosti 3000 aţ 4000 t 

surového ţeleza jsou pokládány za pece střední velikosti. V některých státech pracují vysoké 

pece o uţitném objemu větším neţ 5000 m
3 

 a jejich výkonnost dosahuje 12000 aţ 14000 t 

surového ţeleza za den. 

Za posledních dvacet let se ČR svými výsledky řadí na první místa mezi vyspělé 

průmyslové státy. Za tuto dobu se výrobnost vysokých pecí zdvojnásobila a měrná spotřeba 

koksu klesla zhruba o polovinu. Mezi nejdůleţitější opatření, která vedla k dosaţení takových 

výsledků ve světové vysokopecní výrobě patří zejména: 

 Úprava rudných surovin obohacováním, spékáním a peletizací a také 

dokonalejší odtřídění prachových podílů ze vsázky. Zvlášť příznivě se 

projevilo zavedení výroby samohutného aglomerátu a aglomerátu se zvýšenou 

zásaditostí, které umoţnilo prakticky vypustit vápenec z vysokopecní vsázky 

a výrazně tak zlepšit redukční a tepelnou práci vysokých pecí. Velký význam 

mělo také zavedení výroby pelet z jemnozrnných koncentrátů. 

 Injektování uhlovodíkových paliv, zejména zemního plynu a těţkých olejů, do 

nístěje vysokých pecí obvykle současně obohacováním větru kyslíkem. 

 Zvýšení teploty dmýchaného větru na 1100 aţ 1300 
o
C  zdokonalením 

konstrukce ohřívačů větru a pouţitím vysoce ţárovzdorných materiálů. Práce 

ohřívačů byla plně automatizována. 

 Zvětšování uţitečného objemu vysokých pecí a zdokonalování jejich 

pracovního profilu. 

 Široké zavádění mechanizace zejména namáhavých prací, zdokonalování 

technické kontroly vysokopecního pochodu a postupné uplatňování 

automatizace s vyuţíváním moderní výpočetní techniky. 

 Modernizace vysokopecní vyzdívky, na níţ záleţí nejen délka kampaně vysoké 

pece, ale i bezpečnost provozu. Zvlášť nepříznivé jsou podmínky ve spodní 

části vysoké pece, kde jsou nejvyšší teploty a vyzdívka je kromě toho 

vystavena i chemickému působení strusky, surového ţeleza,  plynu 

a mechanickému působení jak klesající vsázky a proudícího plynu v šachtě, tak 

i vířícího koksu v sedle. V horní části vysoké pece se zmírňují teplotní účinky 

plynu na vyzdívku, která je však zde vystavena erozivním vlivům padající 

a klesající vsázky a navíc ještě nebezpečí rozkladu CO v pórech zdiva 

s vylučováním uhlíku, které můţe být příčinou vzniku trhlin ve vyzdívce 

a nakonec i jejího zničení. Tyto různé poměry v jednotlivých částech vysoké 

pece vedou i k různým poţadavkům na vlastnosti pouţitých ţárovzdorných 

materiálů. Z tvarovaných ţárovzdorných materiálů, tzv. bloků se pouţívá 

nejčastěji šamotových, uhlíkových a grafitových bloků, méně často kamenů 

grafito-siliciumkarbido-šamotových (tzv. Plumbago), litých tavených kamenů 

apod. Pokusně se pouţívalo také magnezitu, siliciumkarbidu, mulitu aj. 

Z netvarovaných ţárovzdorných materiálů se pouţívá uhlíkové výdusky 

a v některých případech ţárovzdorného betonu. 

Dnešní profily vysokých pecí, viz obr.2, a její rozměry jsou přizpůsobeny technologii 

procesu.  Spodní válcová část profilu se nazývá nístěj. V ní se hromadí surové ţelezo 

a struska, které se periodicky vypouštějí odpichovými otvory. Do horní části nístěje zasahují 

výfučny, jimiţ se dmýchá horký vítr a přídavná paliva. Na nístěj navazuje sedlo, které má tvar 
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komolého kuţele s horní širší základnou. Tento tvar sedla zabezpečuje potřebný odklon 

ţhavých plynových proudů z oxidačních prostorů od pecní vyzdívky, která by se jinak 

předčasně zničila. Pozvolný přechod sedla do šachty zabezpečuje rozpor. Nejobjemnější částí 

vysoké pece je šachta, která má tvar komolého kuţele, příp. dvou komolých kuţelů. V šachtě 

probíhá předehřev surovin, rozklad uhličitanů, nepřímá redukce a obsahuje kohezivní zónu. 

Horní část pece se nazývá sazebnou a slouţí k plnění pece vsázkou a k odvádění sazebního 

plynu  z pece. Nad sazebnou je umístěno sazební zařízení zvonového, nebo bezzvonového 

typu. 

 

 

 

 Vysokopecní plyn                          

                                                                                                                 

 

                          

                          

                        Sazebna                                                                      Šachta 

                            

                             

                            Koks 

             

 

           Kohezivní zóna   

 

                                                                                                           Rozpor 

                Aktivní koks 

                   Mrtvý muţ                                                                      

               Hoření koksu                                                                      Sedlo  

                            

                            Nístěj 

          Odpichový otvor 

 

 

 

                               

Obr.2:  Jednotlivé zóny a části vysoké pece 
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2. Analýza literárních pramenů a teoretický rozbor řešené 

problematiky 

 

V teoretickém rozboru je řešeno řízení stavu nístějí vysokých pecí pro zajištění 

dlouhodobých a bezpečných kampaní v současných provozních a opravářských podmínkách. 

Ověření stavu mrtvého muţe v nístěji vysoké pece a jejich projevy. Dosavadní zkušenosti 

vyzdívky nístěje a dna vysoké pece. Prodlouţení ţivotnosti vyzdívky a doby kampaně mezi 

generálními opravami. 

 

2.1 Řízení stavu nístějí vysokých pecí pro zajištění dlouhodobých 

a bezpečných kampaní 

 

V současných provozních a opravářských podmínkách je délka provozních kampaní 

vysokých pecí v zásadě závislá na ţivotnosti dna a stěn nístěje. Rozhodnutí o době, kdy je 

třeba pec odstavit do generální opravy, patří mezi nejobtíţnější úkoly vedení vysokopecního 

závodu, protoţe kaţdá odchylka od optimálního termínu přináší ekonomické ztráty. Správné 

určení času zahájení generální opravy vysoké pece můţe usnadnit sledování teplot vyzdívky 

nístěje. Současné rozsáhlé měřicí a informační systémy poskytují nepřetrţité údaje o teplotách 

vyzdívky v rozsáhlém počtu míst. 

Místo dřívějších 10 – 50 termočlánků se nyní do stěny a dna nístěje instaluje 150 – 250 

čidel. Tento počet je nezbytný pro získání dostatečně velkých souborů dat, zajišťujících 

hodnověrné výsledky predikace ţivotnosti nístěje. Termočlánky se umísťují nejhustěji v okolí 

odpichů. Hloubka uloţení čidel ve stěně a dnu pece musí vyhovovat bezpečnosti vyzdívky. 

Při dlouhodobém nasazení nelze vyloučit poruchy termočlánků, proto je ţádoucí výměnné 

provedení. Pro zpracování změřených dat byly vyvinuty matematické modely, které v reálném 

čase vypočítávají tloušťky vyzdívky a zaznamenávají postupný vývoj opotřebení. Modely se 

sestavují na základě poznatků, získaných analýzami dřívějších kampaní a studiem konečného 

stavu vyzdívek sfoukaných pecí. V úvahu se však berou také specifické podmínky současného 

provozu, teplotechnické  vlastnosti vyzdívkových materiálů, konstrukční parametry pece aj. 

Věrohodnost modelů se hodnotí porovnáním vypočtených hodnot s výsledky měření, 

zejména tepelné vodivosti, odvodu tepla chlazením, stěny nístěje a dna pece atd. Významnou 

ověřovací metodou je porovnání výpočtů s výsledky jádrového odvrtání vyzdívky. 

Při důsledném sledování a soustavném srovnávacím hodnocení výsledků měření lze 

získat spolehlivé informace o současném reálném stavu i o vývoji budoucího opotřebení 

vyzdívky, které poskytnou podklady pro rozhodování o dalším provozu či odstavení pece. 

Za ţádoucí se povaţuje kvartální hodnocení stavu vyzdívky, prováděné z těchto 

hledisek: 

 posouzení celkového aktuálního stavu nístěje 

 ověření funkčností a spolehlivosti měřicích čidel a vyhodnocovacího systému 

 zhodnocení speciálních podmínek provozu a poruchových stavů pece 

(zvýšená intenzita práce, změny jakosti vsázky, koksu, plánované i náhodné 

změny postupu zaváţení pece, poruchy chlazení, případně vniknutí vody do 

nístěje, doby stání pece, aj.) 
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S výsledky hodnocení, doplněnými technickými komentáři, je třeba soustavně 

seznamovat osádky pecí. Zvyšuje se tak osobní zainteresovanost pracovníků na dobrém stavu 

pece, která bývá pro dlouhodobou ţivotnost pece základním předpokladem. 

Podle pracovních úkonů, které je třeba nístěji pece věnovat, lze v celkové délce 

provozní kampaně pece určit dvě odlišné časové etapy: 

I. etapa  - normální stav: provádí se běţná kontrola nístěje. Speciální opatření nejsou 

     nutná 

II. etapa  - prodlouţená doba sluţby nístěje: k udrţení provozuschopnosti pece jsou  

  nezbytné technologické zásahy, případně opravy vyzdívky 

Přechod od první ke druhé etapě je pozvolný. Postupně se zvětšuje počet a rozsah 

nápravných opatření, které zpravidla ovlivňují provozní podmínky a zmenšují výrobnost pece. 

U vysoké pece se „standardní“ uhlíkovou nístějí můţe I. část kampaně trvat 5 – 15 let. 

Stav jednotlivých částí vyzdívky nístěje v určitém čase je obvykle různý. Zejména 

v oblasti odpichů je často nezbytné jiţ v prvním údobí kampaně provádět zásahy, typické pro 

II. etapu. Ostatní oblasti vyzdívky při tom mohou vykazovat zcela vyhovující stav a úroveň 

opotřebení, která je úměrná době provozu pece. 

Po úspěšném provedení nápravného zásahu přechází narušená část nístěje z etapy II. 

zpět do etapy I. Přechody stavu vyzdívky v oblasti odpichu, stěny a dna nístěje, 

charakterizované vývojem podílu opotřebení v procentech. Kampaň pece se ukončuje, kdyţ 

většina částí vyzdívky, zejména (neopravitelného) dna, dosáhne stavu, odpovídajícímu etapě 

II. V první etapě kampaně je stav vyzdívky zpravidla zcela vyhovující, i kdyţ dochází 

k postupnému opotřebení. Za mezní, ještě bezpečnou tloušťku uhlíkové stěny se povaţuje cca 

500 mm. (Tento rozměr slouţí jako typický příklad. Skutečná „bezpečná tloušťka stěny“ pro 

určitou vysokou pec se můţe podle provedení nístěje značně lišit.) 

Vyzdívka, rovnoměrně zeslabená na cca 500 mm, zpravidla ještě nevyţaduje nápravná 

opatření. Mimořádně důleţitá je však spolehlivá a přesná evidence teplot, naměřených 

systémem termočlánků nístěje, kterou lze nejlépe zajistit ukládáním souborů dat do databáze 

počítače. 

Pro posouzení stavu vyzdívky je nejdůleţitější informací údaj o postavení izotermy 

450 
o
C ve stěně nístěje. Druhá část provozní kampaně začíná v údobí, kdy teplota vnější 

strany vyzdívky, silné asi 500 mm, tuto teplotu překročí. 

K okamţitým zásahům je nutno přistoupit, kdyţ se teplota vnitřního povrchu vyzdívky 

přiblíţí hranici 1150 
o
C, která vyznačuje „profil opotřebení stěny nístěje“. Při překročení této 

teploty se uplatňují silně agresivní mechanismy opotřebení, významně urychlující zeslabování 

stěny. 

Zastavit nebo zpomalit opotřebení vyzdívky nístěje mohou tato opatření: 

 kontrola těsností chladicích prvků a foukacích armatur 

 zhodnocení vsázkových surovin a optimalizace jejich vlastností, zejména 

jakosti koksu 

 omezení mnoţství náhradních paliv (zmenšením přívodu do kritických 

výfučen) 

 zmenšení průměru oka nebo ucpání výfučen nad horkými místy nístěje 

 zvětšení obsahu Ti ve vsázce 
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 sníţení výrobnosti pece 

 zvýšení intenzity chlazení nístěje (např. v okolí odpichu) 

Délka kampaně současných vysokých pecí je nyní cca 15 let. Jsou však známy případy 

ještě větší ţivotnosti pecí, délky větší neţ 20 let. 

Silná stěna však nemusí vykazovat větší výdrţnost. Teplota vnitřního povrchu stěny 

se zvyšuje úměrně k její tloušťce. Tlustá stěna, s teplejším vnitřním pracovním povrchem, 

snáze podléhá napadení různými mechanismy opotřebení a zeslabuje se rychleji.Teplotní 

poměry ve vyzdívce nístěje jsou závislé na tepelném zatíţení stěny. Srovnávací studie 

prokázaly, ţe mnoţství tepla, přestupujícího do stěny nístěje, je téměř výlučně  ovlivňováno 

podmínkami provozu pece, mezi něţ patří jakost koksu, mezerovitost mrtvého muţe, 

výrobnost pece, technologie vypouštění produktů tavby aj. Konstrukční parametry, včetně 

řešení vyzdívky, se jeví z hlediska tepelného zatíţení jako podstatně méně významné. 

Ke zvýšení tepelného zatíţení dochází v počátečním období provozu po zafoukání 

pece, kdyţ se na stěnách pece ještě nevytvořila ochranná garnisáţ. Nárůst odvodu tepla 

po zafoukání pece byl pozorován bez ohledu na konstrukci její nístěje. Případy, kdy tento jev 

nebyl pozorován, byly vysvětleny nedostatečným vybavením pecí termočlánky pro měření 

teplot nístěje. Při stejném tepelném zatíţení a stejně intenzivním chlazení je vnitřní teplota 

stěny nístěje, vyzděné vodivějšími materiály niţší, protoţe se na ní snáze a rychleji vytváří, 

či obnovuje vrstva nasazeniny. 

V posledních desetiletích byl realizován rozsáhlý výzkum mechanismů, které 

vyvolávají opotřebení keramických a uhlíkových vyzdívkových materiálů. Podrobným 

studiem vzorků, odebraných z nístějí  sfoukaných pecí, se ověřil ničivý účinek ukládání 

mikroskopických částic uhlíku a nebo alkálií na povrchu keramických ţárovzdorných 

materiálů. Uhlíková vyzdívka velmi často obsahuje křehkou, drobivou vrstvu. Její vytváření 

není dosud spolehlivě vysvětleno, i kdyţ uţ byly vysloveny různé hypotézy. 

Vlivy, vyvolávající opotřebení vyzdívky nístěje, jsou v zásadě dvojího druhu, 

termomechanické a chemické. 

Termomechanické opotřebení se projevuje v několika formách: 

 napěťové trhliny, probíhající několika, či větším počtem bloků nebo tvárnic 

 odlupování šupin z jednotlivých bloků nebo tvárnic 

 pronikání surového ţeleza do pórů (silně zvyšující pnutí, vyvolaná tepelnou 

roztaţností) 

 eroze uhlíkových bloků proudící taveninou 

Termomechanické opotřebení se začíná projevovat jiţ při relativně nízkých teplotách. 

Poškození vyzdívky vznikem trhlin a odlupováním šupin, které je důsledkem mechanických 

napětí, vyvolávaných tepelnou roztaţností, se objevuje při teplotách ≈ 500 
o
C. Se zvyšováním 

teploty se opotřebení vyzdívky tímto mechanismem zvětšuje téměř exponenciálně. 

Vnikání surového ţeleza do pórů vyzdívky a mechanická eroze, doprovázená 

rozpouštěním uhlíku v kovu, se uplatňuje na uhlíkové vyzdívce, jestliţe je vystavena bez 

ochranné garnisáţe vlivu kapalné taveniny při teplotě nad 1150 
o
C. Dlouhodobější vystavení 

uhlíkových ţárovzdornin působení nenasyceného surového ţeleza, můţe vést k rychlému 

zeslabení vyzdívky, aţ o několik centimetrů za týden. 
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Vnikání surového ţeleza do pórů, eroze a rozpouštění uhlíku vyzdívky omezuje vnitřní  

nasazenina, která se vytváří při dostatečném chlazení stěny. Pro účinný přestup tepla 

je nezbytné důkladné zaplnění spár mezi uhlíkovými bloky dobře vodivou pěchovkou. 

Výplň mezery mezi vyzdívkou a chlazenou stěnou nístěje je třeba doplňovat pravidelnou 

injektáţi. Protoţe ztrátu vnitřní nasazeniny můţe způsobit vniknutí vody, je nutná důsledná 

kontrola těsnosti chladicího systému a foukacích armatur. 

Chemické napadení vyzdívky účinkem alkálií a zinku začíná rovněţ při poměrně 

nízkých teplotách ≈ 400 
o
C a silně se zvyšuje s teplotou. Oxidace uhlíku vyzdívky reakcí 

s H2O, která potřebuje vyšší aktivační energii, však probíhá za vyšších teplot ≈  700 
o
C. 

Výsledky zkoušek ukládání uhlíku z rozkladu CO na povrchu keramiky typu Al2O3 

v závislosti na teplotě. Uhlík, který se začíná tvořit při teplotě ≈ 450 
o
C vniká do pórů 

materiálu, kde expanduje. Vnitřní napětí vyvolává vznik trhlin, které mohou vyústit 

aţ rozpadem materiálu. Dle zkušeností autorů referátu jsou mikroskopická depozita také 

příčinou vzniku křehkých, drobivých vrstev v uhlíkových ţárovzdorninách. 

Ukládání uhlíku se zvětšuje přísunem čerstvého CO k vyzdívce. Koncentrace oxidu 

uhelnatého v nístěji se zvyšuje při změnách plynového reţimu, vyvolaných zastavováním 

a spouštěním pece. Ukládání uhlíku se přeruší, kdyţ se spotřebuje CO, přítomný v nístěji. 

Kaţdé narušení plynotěsnosti pláště pece umoţňuje přísun nového CO do vyzdívky.  

Příznivé podmínky pro ukládání uhlíku se vytvářejí v odpichovém kanálku, protoţe 

vypouštění tavenin je vţdy doprovázeno výronem pecního plynu, obsahujícího CO. 

S výjimkou oxidace probíhají mechanismy chemického napadení vyzdívky, relativně 

pomalu a rozvíjejí se jen za určitých podmínek. Při teplotě niţší neţ 450 
o
C k chemickému 

napadení ţárovzdorných materiálů nedochází. 

Křehká vrstva vyzdívky má výrazně niţší tepelnou vodivost neţ kompaktní materiál. 

Její přítomnost můţe výrazně zkreslovat informace, poskytované systémem termočlánků 

a znehodnocovat výsledky modelových výpočtů opotřebení vyzdívky. 

V údobí přechodu kampaně pece z etapy I. do etapy II. (zhruba po deseti letech 

provozu) a nebo kdyţ se na záznamech teplot vyzdívky objeví série výrazných špiček, 

je potřebné přistoupit k ověření stavu vyzdívky. Jedinou metodou pro spolehlivé zjištění, zda 

vyzdívka nístěje neobsahuje špatně vodivou křehkou vrstvu, je provedení jádrových vrtů 

stěny nístěje, zaměřených do kritických míst nístěje, zejména do okolí odpichových kanálků, 

míst předpokládaného opotřebení vyzdívky tvaru sloní tlapy atd. Jádrové vrty umoţní také 

zjistit rozloţení ţelezné svině v nístěji a důkladně naplánovat případnou opravu stěny nístěje. 

Vrtání vyzdívky, které se provádí i pod úrovni odpichu, je práce náročná, kterou lze 

svěřit jen zkušeným odborníkům. Pracovníci si musí být dobře vědomi rizika náhlého výronu 

ţhavých hmot a dodrţovat bezpečné postupy. Specializované pracovní kolektivy jiţ 

realizovaly bez jakýchkoliv nehod několik set jádrových vrtů na více neţ 20 vysokých pecích. 

Obvyklý počet, cca 20 vrtů, mohou provést dva pracovní kolektivy během plánovaného stání 

pece v délce 24 hodin. 

Při sprchovém chlazení nístěje se nad místem zamýšleného vrtu přechodně přeruší 

dodávka vody a na plášť pece se navaří ochranná stříška. U pecí s nístějí, vybavenou 

chladnicemi, se vrty vedou v místech mezer mezi nimi. 

Zkušení odborníci jsou schopni dle výsledků chemické, mineralogické, mikroskopické 

analýzy, zjištění měrné hmotnosti, tepelné vodivosti, příp. dalších zkoušek a podle vzhledu 

vzorků spolehlivě posoudit stav vyzdívky a určit rozsah i historii jejího opotřebení vlivem  
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termomechanického a chemického namáhání. Výsledky jejich práce se vyuţívají k ověření 

spolehlivosti a ke zdokonalení matematických modelů. 

Nístěje vysokých pecí se nyní vesměs vyzdívají uhlíkovými materiály. Pancíř se chladí 

povrchovou sprchou, pomalu cirkulující vodou, která zaplňuje cca 100 – 200 mm širokou 

mezeru, vytvořenou mezi pecním a paralelním chladicím pláštěm nebo chladnicemi různého 

druhu. 

Konstrukce vyzdívky můţe být „standardní“ nebo „bezpečná“. Oby typy mohou být 

sestaveny z velkooběmových bloků nebo z malých tvárnic s různou pórovitostí. Rozdílné je 

provedení vnější části vyzdívky. Standardní provedení má mezeru mezi vyzdívkou a pláštěm 

nístěje vyplněnu tepelně vodivou pěchovkou, která však nebývá dostatečně odolná proti 

účinkům proniklého kapalného ţeleza. 

Jestliţe teplota horkého povrchu standardní vyzdívky přesáhne 1150 
o
C, je nutno 

uvaţovat o opravě nístěje. Minimální tloušťka opotřebené vyzdívky tohoto typu, chlazené 

sprchou nebo litinovými chladnicemi, je cca 500 mm. 

Standardně vyzděná nístěj, chlazená měděnými chladnicemi, odolává lépe tepelnému 

zatíţení, protoţe při intenzivním chlazení dobře vodivou mědí se snadněji vytváří a obnovuje 

ochranná nasazenina. Soudí se, ţe měděné chladnice vydrţí i opakovaný přímý styk se 

struskou nebo i s kapalným ţelezem. Nasazení měděných chladnic v nístěji pecí je však dosud 

ojedinělé a krátkodobé, takţe chybí poznatky o jejich skutečném chování za delší časové 

údobí. 

U „bezpečného“ řešení vyzdívky se mezi vyzdívku a plášť nístěje vkládá vrstva velmi 

dobře vodivých grafitových tvárnic, které jsou dostatečně odolné proti tepelným rázům. 

Kapalné ţelezo a struska, které proniknou aţ ke grafitové vrstvě, se rychle ochladí a ztuhnou. 

Provozně ještě bezpečná tloušťka stěny tohoto provedení je 150 – 300 mm. Příkladem 

úspěšného pouţití nístěje této konstrukce je vysoká pec č.6 spol. Corus Ijmuiden, která byla 

odstavena do generální opravy v roce 2002 po 16 letech provozu. 

Opotřebená vyzdívka se odstraní v rozsahu, který umoţňuje napojit novou vrstvu 

menších uhlíkových či grafitových tvárnic a nebo ţárovzdorného betonu, širokou asi 500 mm, 

na původní stěnu v místech, kde má ještě tloušťku nejméně 300 mm. Jsou známy vysoké pece 

u kterých se velkou opravou odpichu prodlouţila kampaň aţ o 5 let. 

Tento náročnější a delší odstávku pece vyţadující postup se osvědčil lépe, neţ 

provádění menších oprav okolí odpichového kanálku, které je nutno opakovat po 6 aţ 

9 měsících. 

Na vysoké peci č.2 spol. Ilva Cornigliano se v roce 1991 bez sfoukání pece a vyklizení 

náplně podobným způsobem postupně (po etapách) opravila silně zeslabená vyzdívka nístěje 

v celém obvodu. Po vypálení části pancíře a odstranění původních litinových chladnic se do 

vyčištěného prostoru instalovaly malé grafitové tvárnice tloušťky 300 mm. Kampaň pece se 

touto opravou prodlouţila o 5 let. 

Úspěšná byla také oprava celé nístěje pece v pásmu opotřebení vyzdívky ve tvaru sloní 

tlapy. Po odstranění uhlíkového materiálu s křehkou vrstvou se usadily grafitové bloky různé 

tloušťky (odpovídající hloubce odstraněné vyzdívky), kterými se opotřebená stěna 

obnovila [1] . 
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2.2 Mrtvý muţ a nístěj vysoké pece, projevy jejich stavu 

 

Vysoká pec Koverhar byla generálně opravena v roce 1995. Nístěj byla vyzděna 

uhlíkovými bloky, doplněnými uhlíkovou výduskou. Do dna, stěny pece a do okolí odpichu 

bylo instalováno 55 termočlánků pro sledování teplotního stavu vyzdívky. Počet výfučen se 

při opravě zvýšil z 15 na 16. 

Po zafoukání pece byly provedeny úpravy technologie. Vsázka se změnila ze 100 % 

aglomerátu na 100 % pelet. Na jaře 1996, kdy byl odstaven do velké opravy ohřívač č.3, se 

teplota větru sníţila na 850 – 900 
o
C. 

Kuţelovitá oblast pomalu klesajícího koksu, sahající od nístěje přes sedlo aţ do různé 

výšky šachty, nazývaná „mrtvý muţ“, ovlivňuje výrazně vysokopecní proces. Sklon jeho 

povrchu je blízký sypnému úhlu koksu stejné jakosti. Za normálního stavu je vrstva koksu 

volně uloţena a mrtvý muţ plave v lázni surového ţeleza. Dna pece se buď nedotýká a nebo 

na dně spočívá jen ve střední části nístěje. Při mezerovitosti cca 0,35 má dostatečnou 

propustnost pro ţelezo a strusku. 

I za nenarušených poměrů koks v oblasti mrtvého muţe sestupuje rychlostí značně 

menší, neţ jaká je obvyklá v ostatních částech pece. Koks, obsaţený v této části pece se 

převáţně spotřebovává nauhličováním surového ţeleza a redukci FeO ze strusky dle (1). 

FeO + C = Fe + CO                    (1) 

Dle běţných odhadů vyţaduje obnova náplně mrtvého muţe cca 4 týdny. Zatím co se 

koks, sestupující obvodovou částí pece, spotřebuje za 2 – 3 dny, ve střední části pece se 

obnoví aţ za 15 – 19 dní. 

Doba potřebná k obměně koksu ve vysoké peci závodu Sollac se zjišťovala 

sledováním času, kdy se projeví: a) změna stability koksu, I40 a výskytu strusky a  b) 

odchylka tepelných ztrát sprchovým chlazením stěny nístěje. Podle prvního kriteria trvá 

obnova koksu 6 týdnů a podle druhého aţ 9 týdnů. 

V nové kampani se na peci Koevrhar  několikrát pozorovaly jevy, které naznačovaly 

sníţení prodyšnosti pro plyn a propustnosti pro kapalné produkty tavby v oblasti mrtvého 

muţe (dále „aktivity mrtvého muţe“). 

Zhoršení aktivity mrtvého muţe aţ jeho úplného zablokování můţe způsobit řada 

vlivů. Nejčastější příčinou je zhoršení jakosti koksu, zejména zmenšení vstupu velikosti kusů, 

pevnosti a CSR. Značně nepříznivě na aktivitu mrtvého muţe působí také delší provoz pece 

při omezené výrobnosti, dlouhodobé odstavení, vniknutí vody do pece, nesprávné rozdělení 

vsázky sazebnou atd. Trvale zhoršenou aktivitu mrtvého muţe můţe způsobit také nevhodná 

konstrukce nebo nadměrné opotřebení nístěje. Neaktivní mrtvý muţ se častěji vytváří ve 

vysokých pecích velkého objemu, ale projevuje se také v pecích menších. Koks, obsaţený 

v neaktivním mrtvém muţi je nakupen těsněji a mezery mezi jeho kusy jsou zaplněny 

koksovým otěrem, ztuhlým surovým ţelezem, struskou a částmi nevyredukované rudy. 

Zablokovaný mrtvý muţ se chová jako kompaktní balvan, usazený ve středu nístěje, 

neplave v surovém ţeleze, ale „sedí“ na dnu pece. Takto způsobené intenzivní obvodové 

proudění surového ţeleza u stěn nístěje, můţe vyvolat škodlivé opotřebení vyzdívky nístěje ve 

tvaru sloní nohy. 

Teplo se do mrtvého muţe přivádí hlavně entalpií prokapávajícího surového ţeleza 

a strusky. Přísun tepla do této oblasti je proto závislý na propustnosti koksové vrstvy. 
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Chlazení stěny, dna nístěje a reakce však spotřebovávají teplo trvale a nezávisle na stavu 

mrtvého muţe. 

Zahřátí mrtvého muţe se zhoršenou propustností na teplotu, nezbytnou pro roztavení 

tuhých materiálů, usazených v mezerách vrstvy koksu, je velmi obtíţné. Kapalné produkty 

tavby stékají do obvodového pásma nístěje po vnějším povrchu koksové náplně  neaktivního 

mrtvého muţe a střed pece nemohou zahřívat. Náprava stavu neaktivního mrtvého muţe trvá 

zpravidla dlouho. 

K ověření stavu mrtvého muţe lze vyuţít starou osvědčenou metodu zavádění ţelezné 

tyče do nístěje přes průzor výfučny. Délka částí tyče, vyhřátých do červeného ţáru, určuje 

rozsah spalovacího prostoru před výfučnou. Podle obtíţnosti, s jakou tyč proniká dále ke 

středu pece, lze posoudit reálný stav náplně střední části pece. Povrch zcela neaktivního 

mrtvého muţe je velmi tvrdý a tyč, zaváděná do pece manuálně, nemůţe do něho vůbec 

proniknout. 

Na vysoké peci Koverhar byly takto zjištěny hloubky spalovacích prostorů za 

normálního stavu 1,6 aţ 2,0 m, ale při neaktivním mrtvém muţi jen 0,9 – 1,5 m. 

Na některých vysokých pecích, vybavených specielně upravenými výfučnami, lze 

zjišťovat stav vnitřní části měřením teplot a odběrem materiálů. Za normálního stavu pece 

byly na úrovni výfučny teploty v rozmezí 1400 – 1600 
o
C, ale při neaktivním mrtvém muţi 

jen 1200 – 1400 
o
C. 

Zhoršování propustnosti a prodyšnosti mrtvého muţe naznačuje řada symptomů, 

zejména: 

 zvyšování teploty stěny nístěje a pokles teplot dna pece 

 nárůst obsahu oxidů (FeO, MnO, atd.) ve strusce 

 zvyšování koncentrace síry v surovém ţeleze 

 sniţování obsahu uhlíku v surovém ţeleze 

 zmenšení výskytu strusky 

 zvyšování teploty surového ţeleza při nezměněné analýze a spotřebě paliva 

 zkrácení hloubky spalovacích prostorů 

 zkrácení odpichového kanálku 

Změny teplot stěny a dna pece jsou vyvolány přesunem proudění surového ţeleza na 

obvod nístěje a sníţeným přestupem tepla do střední části dna při omezeném průtoku kapalin 

pod „sedícím“ mrtvým muţem. Radiální proudění surového ţeleza dále znesnadňuje  

zmenšená mezerovitost vrstvy koksu, zaplněné koksovým otěrem a tuhým materiálem. 

Na vysoké peci Koverhar se sledují teploty dna pece a vypočítává se výšková 

vzdálenost izotermy 1150 
o
C od pancíře dna ve středu pece. 

Klesání teplot dna pece, které probíhá zpravidla velmi rychle, je obvykle doprovázeno 

současným nárůstem teploty surového ţeleza. Zvýšení těchto teplot je prvním a spolehlivým 

ukazatelem zhoršování aktivity mrtvého muţe. Vypočítané zvětšení vzdálenosti izotermy 

1150 
o
C od pancíře dna pece o cca 1 m je posuzováno jako průkaz rozvinuté neaktivnosti 

mrtvého muţe. 

Zvýšení teplot stěny nístěje, způsobené zesíleným obvodovým prouděním surového 

ţeleza, není tak spolehlivý ukazatel stavu mrtvého muţe, jako jsou změny teploty dna pece, 

ale i toto pozorování potvrzuje zjištěný pokles jeho aktivity. Zhoršení aktivity mrtvého muţe 
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se projeví velmi brzy na chemickém sloţení surového ţeleza, zejména na zvýšení koncentrace 

síry a sníţení obsahu uhlíku. 

Za normálního chodu pece a stálých technologických podmínkách procesu má 

rozdělovací koeficient síry hodnotu cca 35 – 40. Při zhoršení aktivity mrtvého muţe se 

zvyšuje obsah oxidů (Feo, MnO, V2O5 atd.) ve strusce. Mechanismus tohoto děje není dosud 

zcela objasněn. Pravděpodobně souvisí s vyšším obsahem FeO ve strusce, která prokapává 

méně koksovou náplní a více jí stéká po povrchu mrtvého muţe. Struska s vyšším oxidačním 

potenciálem má niţší odsiřovací schopnost a hodnota rozdělovacího koeficientu síty klesá. 

Čerstvě vyredukované ţelezo, které absorbovalo síru, obsaţenou v pecním plynu, se při 

prokapávání  vrstvou strusky hůře odsiřuje. 

O zhoršení aktivity mrtvého muţe svědčí také zmenšení poměrného mnoţství 

vytékající strusky. Vrstva koksu s ucpanou mezerovitostí strusku zadrţuje. Doba vytékání 

strusky při vypouštění struskovou výpustí je krátká, a mnoţství strusky, vytékající při odpichu 

surového ţeleza je omezené. Vzhledem k významu sledování poměrného výskytu strusky se 

v závodě Koverhar připravuje zavedení systematického monitorování tohoto provozního 

ukazatele. 

Zvyšování teploty surového ţeleza, které je průvodním jevem zhoršené aktivity 

mrtvého muţe, se jeví na první pohled paradoxní. V nístěji pece se surové ţelezo 

shromaţďuje u dna pece a v prstencovém pásmu mezi stěnou nístěje a kuţelovitým povrchem 

mrtvého muţe. Teplota ţeleza při odpichu je určena niţší teplotou surového ţeleza, 

akumulovaného v nístěji a vyšší teplotou čerstvého surového ţeleza, přitékajícího ze sedla 

pece. Za normálního stavu dolní části pece se teplota surového ţeleza sniţuje účinkem 

chlazení dna a stěn. Při zhoršené aktivitě mrtvého muţe se chlazení dna uplatňuje podstatně 

méně a odpichová teplota se zvyšuje. 

V podmínkách závodu Koverhar se při zhoršené aktivitě mrtvého muţe pozorovalo za 

nezměněné spotřebě paliva a stálého obsahu Si zvýšení teploty surového ţeleza o cca 20 
o
C. 

Hloubku spalovacích prostorů před výfučnami a její změny lze nejlépe hodnotit pravidelnými 

tyčovými zkouškami, popsanými výše. 

Při zhoršování aktivity mrtvého muţe se zpravidla pozoruje zkracování  odpichového 

kanálku. Protoţe je lze omezit pouţíváním jakostnější ucpávací hmoty a zvýšením jejího 

mnoţství, vpraveného do nístěje při uzavírání odpichů, nemusí obsluha pece povaţovat 

zkracování odpichového kanálku za symptom zhoršování aktivity mrtvého muţe. 

Hlavní činitelé, které ovlivňují aktivitu mrtvého muţe, jsou: 

 jakost koksu 

 jakost rudné vsázky 

 rozdělování vsázky sazebnou 

 vniknutí vody do pece 

 zastavení pece na delší dobu 

 nízká úroveň výroby surového ţeleza 

Nejdůleţitějším činitelem, na kterém přímo závisí aktivita mrtvého muţe, jsou 

vlastnosti koksu. Při zaváţce koksu sazebnou a při sestupu horní části šachty je koks vystaven 

hlavně mechanickému otěru. V dolní části pece na koks působí CO2 a alkálie, přítomné 

v pecním plynu v podobě par a obsaţené jako oxidy v popelu koksu. V pásmu vysokých 

teplot se z popela koksu redukuje část SiO2 a uvolňují se alkálie. 
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Chemické reakce, které narušují strukturu koksu, usnadňují oddělování povrchových 

vrstev mechanickou abrazí a vytváření drobné aţ prachové frakce koksu. Mechanická abraze 

je zvláště účinná ve spalovacích prostorech před výfučnami. 

Koksová náplň mrtvého muţe sestává ze zachovaných jader koksu, které nepodlehly 

reakcím a mechanickému otěru. Mezery mezi zbylými kusy jsou ve větší či menší míře 

prostoupeny drobnými frakcemi, které se vytvořily otěrem zeslabených povrchových vrstev. 

Aktivita mrtvého muţe je určována podílem koksové drtě a je tedy přímo závislá na odolnosti 

koksu vůči všem destrukčním vlivům vysokopecního procesu. 

Minimalizace mechanického otěru vyţaduje vysokou otěrovou pevnost za studena, 

která se stanoví např. zkouškou MICUM. Odolnost koksu vůči degradačním vlivům, které se 

uplatňují v oblastech pece s vysokými teplotami, lze posoudit dle hodnot CRI a CSR. 

Na zhoršení aktivity mrtvého muţe se můţe významně podílet také rudná vsázka. 

Nízká redukovatelnost a nevhodné vysokoteplotní vlastnosti rudné vsázky narušují 

prodyšnost náplně pece pro plyn a vedou ke zmenšení rozsahu nepřímé redukce. 

Zvýšený obsah FeO v prvotní i koncové strusce podporuje oxidační reakci uhlíku 

koksu a zhoršuje odsiřování surového ţeleza. Nárůst přímé redukce se projevuje zvýšeným 

ochlazováním nístěje a zvětšením degradace koksu v nístěji. 

Nesprávné rozdělování vsázky sazebnou pece můţe vyvolat zastavení klesání 

(„visení“) plastického pásma. Ze špatně prohřáté a nedostatečně vyredukované vsázky, jejíţ 

kusy mohou sestupovat aţ do pásma výfučen, se vytváří primární struska s vysokým obsahem 

FeO, která skapává do nístěje. Jádrovým vrtáním byly v centru mrtvého muţe zjištěny 

nevyredukované partie aglomerátu. 

Za těchto podmínek se rozvíjí reakce (1), která ochlazuje taveninu, přítomnou mezi 

kusy koksu aţ do jejího ztuhnutí. Zhoršení aktivity mrtvého muţe nesprávným rozdělováním 

vsázky je děj, který se samovolně rozvíjí a zesiluje. Dosáhnout nápravy změnou sypání se 

zpravidla nedaří, protoţe neaktivní mrtvý muţ ovlivňuje proudění pecního plynu významněji, 

neţ úprava postupu zaváţky. 

Zastavení pece do opravy vţdy vytváří podmínky pro zhoršení aktivity mrtvého muţe. 

Při delší odstávce pece můţe dolní vrstva surového ţeleza silně zchladnout aţ ztuhnout 

a znemoţnit proudění kapalin pod spodním povrchem mrtvého muţe. Intenzivní chlazení dna 

pece zvyšuje nebezpečí ztráty aktivity mrtvého muţe v průběhu odstávky pece. 

Velkoobjemové vysoké pece s vysokou tepelnou kapacitou nístěje, jsou vůči delšímu stání 

méně citlivé, neţ pece malé. 

Význam jednotlivých parametrů pro zvýšení teploty mrtvého muţe a seřadit je dle 

důleţitosti takto: 

 zlepšení jakosti koksu a zastavení vsázky drobného koksu 

 cílená zaváţka hrubého kusového koksu (+ 60 mm) do středu pece 

 zvýšení mnoţství větru a obohacení kyslíkem 

 zmenšení nebo zastavení injektáţe oleje a jiných náhradních paliv 

 omezení intenzity chlazení dna pece 

Nejdůleţitější se jeví rychlá náhrada koksové náplně mrtvého muţe koksem 

s dostatečně velkou kusovostí a nízkým podílem otěru. Proto se zaváţí do středu pece dobře 

stabilizovaný koks s co největší kusovostí. V roce 1995 se na peci Koverhar vsázel do středu 

pece hrubý koks v rozsahu 10 % celkové spotřeby. V roce 1998 se pro obnovení aktivity 
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mrtvého muţe zaváţel středově koks velikosti + 60 mm. Vsázka drobného koksu se vţdy 

zcela zastavila. 

Další opatření ke zvýšení teploty mrtvého muţe spočívá v posílení přestupu tepla do 

střední části pece. Foukáním co největšího mnoţství větru s vysokou teplotou a obohaceného 

kyslíkem se zvýší teoretická teplota spalování a zvětší se průtok sedlového plynu. Omezení 

nebo zastavení injektáţe náhradního paliva, na vysoké peci Koverhar, topného oleje, se 

projeví rovněţ zvýšením teploty spalování  a přesunem tepla hlouběji do nístěje. Nezbytným 

opatřením je zvýšení zásaditosti strusky, zvětšení jejího výskytu a zvětšení spotřeby paliva, 

které přispějí nejen k přestupu tepla, ale také k udrţení ţádoucí jakosti surového ţeleza. 

V krajních případech lze omezit nebo zastavit chlazení dna pece. Na peci Koverhar se 

vypnuly ventilátory a chladicí kanály se ucpaly keramickou vlnou. 

I při pouţití těchto opatření si obnovení aktivity mrtvého muţe vyţádá dobu 3 – 5 

týdnů. Postupné tavení ztuhlých materiálů v nístěji pece lze kontrolovat sledováním teplot, 

měřených termočlánky, umístěnými ve dnu a ve stěně nístěje. Cenné jsou výpočty postavení 

izotermy 1150 
o
C nad pancířem dna pece [2, 5] . 

 

2.3 Vyzdívka nístěje a dna vysoké pece 

 

Na základě dosavadních zkušeností ze zahraničí se dá říci, ţe řešení vyzdívky dna 

a nístěje se povaţuje za vyřešené pouţíváním uhlíkatých bloků různého sloţení a chlazením 

vyzdívky dna. 

Konstrukce nístěje vysoké pece musí zabránit neţádoucímu protavení stěny nebo dna 

nístěje, zajistit nepřetrţitou spolehlivou práci nístěje po celou dobu kampaně pece a omezit 

ztráty tepla tak, aby neměly vliv na metalurgický pochod v nístěji. 

K vyzdívání nístěje je nutno pouţít materiál, vyhovující shora uvedeným hlediskům 

a zajistit účinné chlazení stěn a dna. Správná konstrukce nístěje je podmíněna tepelnou 

vodivostí a dalšími vlastnostmi materiálů, tvořících vyzdívku, způsobem chlazení a jeho 

intenzitou ţeleza a strusky, které ovlivňují utváření průběhu tepelného pole nístěje. 

Z modelu prostupu tepla zdivem nístěje vznikla představa, ţe hranici opotřebení zdiva 

tvoří deformovaná kulová plocha, která je dána průběhem izotermy 1100 
o
C, odpovídající 

teplotě tuhnutí surového ţeleza. Po dosaţení této teploty na povrchu vyzdívky by se 

opotřebení vyzdívky mělo zvětšovat jen v rozsahu kolísání této teploty surového ţeleza, 

především při jeho odpichu. Aby se tomuto kolísání zabránilo, vytváří se v nístěji dostatečný 

odstup dna od osy odpichového otvoru surového ţeleza vytvořením tzv. mrtvé vrstvy. 

Příčiny opotřebení nístěje a dna byly zkoumány v zahraničí pomocí matematického 

modelu. Dřívější analýza mechanizmu opotřebení nístěje označila za pravděpodobné příčiny 

opotřebení materiálů nístěje tyto jevy: 

 pronikání tekutého surového ţeleza do vyzdívky nístěje 

 rozpouštění uhlíku nístěje 

 působení alkálií 

 okysličení uhlíku nístěje 

 poškozování nístěje důsledky tepelných napětí 
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Matematický model byl vybudován na domněnce, ţe k opotřebení materiálu nístěje 

dochází navíc i vlivem přirozeného proudění roztaveného kovu v nístěji, jehoţ oběh je 

vyvolán vedením tepla. V rovnicích bylo pouţito reálných vstupních parametrů, odvozených 

ze skutečných provozních údajů. Pomocí těchto rovnic byla stanovena rychlost a tepelná pole 

systému. Bylo zjištěno, ţe v bezprostřední blízkosti stěn nístěje dochází k silnému proudění, 

které vyvolává jejich opotřebení. 

Srovnáním opotřebení nístěje stanovené pomocí modelu s měřením skutečnosti na 

zchlazených a rozehřátých japonských vysokých pecích bylo ověřeno, ţe v kvalitativním 

smyslu byl model v dokonalé shodě s měřením. K proudění kovu a tím i ke zvýšenému 

opotřebení vyzdívky dochází u velkých pecí především u svislých stěn nístěje, v rozích u dna. 

V Rusku má většina vysokých pecí středního a velkého objemu spodní vrstvu 

vyzdívky ve stření části nístěje a kolem jejich stěn z grafitových bloků. Nad touto vrstvou je 

pouţito bloků uhlíkatých. Povrch dna nístěje je pokryt vrstvou vysokohlinitého šamotu 

o tloušťce 550 mm. Celkovou tloušťku dna se doporučuje provádět 3750 mm, ve skutečnosti 

však bývá větší. Taková skladba vyzdívky dna pece odpovídá logicky prostupu tepla od 

ohřívané části vyzdívky k její chlazené části, neboť nad chladícím roštem je zdivo s největší, 

na dně nístěje s nejmenší tepelnou vodivostí. Pro šamotovou vyzdívku dna je však nutno 

pouţívat velkorozměrových cihel s vazbou, aby se zabránilo jejich vyplavení. 

Na vysoké peci č.4 v DUNKERQUE je dno vysoké pece sloţeno z 1 m silné vrstvy 

mulitu a 2,2 m silné vrstvy uhlíkatých bloků. Pod touto vrstvou je umístěno olejové chlazení. 

Mezi olejovým chlazením a betonovým základem je vrstva 1,58 m šamotu. Mezi touto 

vrstvou a vlastním základem pece je další, tentokrát vzduchové chlazení. Pec má průměr 

nístěje 14,2 m. 

Japonské vysoké pece mají dno sloţeno rovněţ z vysokohlinitého šamotu a uhlíkatých 

bloků.  VP2 OHGISHIMA o průměru nístěje 13,5 m má nejhořejší vrstvu dna ze šamotu 

o tloušťce 1400 mm, zbytek dna do celkové tloušťky 4950 mm je z uhlíkatých bloků. Dno je 

chlazeno vodou.  

Odlišné provedení vyzdívky dna mají VP1, 2 a 3 na závodě KASHIMA. Dno má 

celkovou tloušťku 5748 mm, z čehoţ ve spodní části nad chlazením činí vrstva grafitové 

vyzdívky 1642 mm, zbytek je proveden ze šamotu. VP1 má průměr nístěje 12,4 m. 

Vysoká pec v REDCAR o průměru nístěje 14,0 m má v horní části dna 1,0 m šamotu 

o obsahu 42 % Al2O3, zbytek dna tvoří vrstva 3,0 m uhlíkových bloků. Dno je chlazeno 

vodou. 

Vysoká pec 3 v LLANWERN o průměru nístěje 11,2 m se vzduchovým chlazením dna 

má dno o tloušťce 2,4 m sloţeno výhradně z uhlíkatých bloků s vrstvou grafitové výdusky 

nad chladicím roštem. 

V Německu se doporučuje provádět horní vrstvu nístěje ze slinutého mulitu s obsahem 

Al2O3 73 %. Tento materiál se rozpouští v surovém ţeleze aţ při teplotách 1300 aţ 1350 
o
C, 

zatím co uhlíkové zdivo jiţ při asi 1100 
o
C. V Německu se doporučuje skladba dna ze 

slinutého mulitu, dále z uhlíkových bloků a z vrstvy grafitu nad chladicím roštěm. V zahraničí 

se jiţ neprovádí vyzdívka dna a nístěje z uhlíkaté výdusky [10]. 
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2.4 Ţivotnost vyzdívky 

 

U vysokých pecí má doba ţivotnosti vyzdívky, která určuje dobu kampaně pece mezi 

dvěma opravami vyzdívky a mezi dvěma generálními opravami, podstatně větší význam 

vzhledem na výpadek výroby v době stání. Opotřebení vyzdívky je u velkých pecí podstatně 

intenzivnější v důsledku menšího měrného povrchu vyzdívky připadajícího na jednotku 

výroby. U velkých vysokých pecí se tudíţ i z ekonomických příčin vyplatí prodluţování její 

ţivotnosti pouţitím vysoce kvalitních a tím i draţších vyzdívkových materiálů. Účelné je však 

i tuto nákladnou a vysoce kvalitní vyzdívku chránit před teplotním přetíţením vhodným 

zaváţením. 

K udrţení dostatečné tloušťky vyzdívky a její vysoké ţivotnosti musí se dosáhnout 

izotermy spodní reakční teploty při dostatečné zůstatkové tloušťce zdiva. Spodní reakční 

teplota je teplota, kdy se rychlost chemické reakce zdiva s okolím rovná 0. Při této teplotě 

začíná nebo přestává opotřebení zdiva chemickými vlivy. Správnou volbou kvality zdiva, 

zlepšenou koncepcí vyzdívky a vhodným chlazením se dá dosáhnout spodní reakční teploty 

co nejdále od pláště pece. Vhodné zdivo pro dosaţení dlouhé ţivotnosti musí proto mít 

vysokou spodní reakční teplotu ke sníţení chemických účinků v jednotlivých pásmech vysoké 

pece a vysokou tepelnou vodivost. 

Velkou důleţitost pro zůstatkovou tloušťku vyzdívky má tepelná vodivost pěchovky 

mezi chladnicemi a zdivem. Zabudování pěchovky s vysokou vodivostí má však za následek 

zvětšení tepelných ztrát. 

Určení vhodných jakostí zdiva podle jeho dnes běţně udávaných fyzikálních vlastností, 

jako je pórovitost, pevnost a rychlost tavení můţe vést i ke špatným závěrům. Proto se  

doporučuje zkušební metoda pomocí stanovení spodní reakční teploty. 

Obsah alkálií ve vsázce podstatně ovlivňuje ţivotnost vysokopecních vyzdívek. Proto se 

na příklad v Japonsku udrţuje obsah Zn ve vsázce pod 0,15 kg.t
-1

 surového ţeleza. 

K prodlouţení ţivotnosti vyzdívky nístěje přispívá i zvýšený obsah titanu ve vsázce. 

Titan tvoří na stěnách nístěje tuhé roztoky, sloţení z TiC a TiN, které mají vysoký teplotní 

odpor. Titan rovněţ zvyšuje viskozitu tekutého surového ţeleza a strusky. Podle výsledků 

výzkumu na závodě FUKUYAMA obsahuje vysokopecní vsázka trvale 7 kg TiO2 na tunu 

surového ţeleza. Zvýši-li se teplota stěny nístěje, zvýši se jeho obsah asi na 10 kg.t
-1

. Podobně 

v závodě ISCOR v Jiţní Africe se přidává ke stejnému účelu do vsázky titanem bohatá hutní 

struska. Předpokládá se, ţe s tímto opatřením bude mít VP 5 v NEWCASTLE delší ţivotnost 

a ţe úspory za ţáruvzdorný materiál převýší náklady na strusku. 

Pro zvýšení ţivotnosti dna je v prvé řadě nutné dosáhnout skladbou vyzdívky 

a chlazením teploty povrchu vyzdívky 1100 
o
C, kdy dochází k tuhnutí surového ţeleza. 

Materiály dna musí mít dostatečnou odolnost proti rozpouštění v surovém ţeleze. Spáry mezi 

tvárnicemi vyzdívky dna musí být minimální a pojivo musí mít po vypálení stejnou pevnost 

jako spojovaný materiál. Ţivotnost vyzdívky dna se prodluţuje dostatečným chlazením 

a pravidelným průběhem odpichů. 

Pro dobu kampaně vysoké pece je ţivotnost vyzdívky dna a nístěje rozhodující, protoţe 

se nedá v mezidobí opravit, jak je tomu u ostatních pásem vyzdívky vysoké pece. Vysoké 

a rovnoměrné kvality vyzdívky dna se dá dosáhnout jedině provedením vyzdívky 

z velkorozměrových bloků [10]. 
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3. POROVNÁNÍ TRADIČNÍ METODIKY PĚCHOVANÉ NÍSTĚJE 

S NÍSTĚJÍ VYZDĚNOU POMOCI UHLÍKOVÝCH BLOKŮ 

 

Dno vysoké pece a spodní část nístěje můţe být vyzděna dvěma základními způsoby: 

 pěchování dna vysoké pece a spodní části nístěje uhlíkovým materiálem do 

tvaru monolitního masivu 

 vyzdění přesnými ţáruvzdornými uhlíkovými a grafitovými bloky 

 

3.1 Pěchované nístěje uhlíkovou hmotou 

 

Uhlíková hmota je ţáruvzdorný materiál vyrobený mícháním a následnou plastifikací 

speciálního nízkopopelnatého koksu a vysokoterného černouhelného dehtu. Uhlíková hmota 

se pouţívá pro dusání nístějí vysokých  pecí, jeji pouţití je podmíněno redukční atmosférou 

v místě aplikace. 

Uhlíková hmota musí vykazovat tyto technické hodnoty, ve stavu nevykokovaném 

obsah vlhkosti max. 0,5 %, obsah popele max. 9 %, objemová hmotnost 1350 kg.m
-3

, ve stavu 

vykokovaném objemová hmotnost min. 1250 kg.m
-3

, hustota min.1820 kg.m
-3

, pevnost 

v tlaku min. 24,5 MPa, pórovitost max. 35 %.  

K zajištění správné funkce vyţaduje však dusací hmota pečlivou a přesnou technologii 

při provádění vyzdívky nístěje vysoké pece. Hmotu je nutno před upotřebením uvést na 

stejnoměrnou teplotu cca 25 
o
C. 

Dno a plášť nístěje vysoké pece musí být řádně zbaveny nečistot a prachu. Veškerá 

místa, která přijdou do styku s dusací hmotou musí být suchá. Místa, kde dusací hmota přijde 

do styku s kovovými částmi nístěje, mohou být natřena teplým bezvodým dehtem. Po celou 

dobu dusání uhlíkového monobloku je nutno dodrţovat v nístěji čistotu. Pracovní prostor pece 

musí být zajištěn proti dešti a nečistotám. Pracoviště musí být větratelné. 

Uhlíkový monoblok se dusá ve vrstvách. Jednotlivé vrstvy se provádějí v pásech 1 aţ 

1,5 m širokých. Pás se ohraničí oplechovanými dřevěnými hranoly o výšce hrany 100 mm. 

Do ohraničeného pásu se nasype vytemperovaná dusací hmota a zarovná se dřevěným 

pravítkem do výše hranolů. Zarovnaný pás se předdusá ručními pěchy nebo vibračními 

deskami na výšku o 20-30 mm niţší, neţ je násypná výška. Předdusaná vrstva se pak dusá 

vibračním válcem v podélném směru tak, ţe se postupně jezdí s válcem po celé ploše bez 

zapnutého vibrátoru minimálně 2 krát. Po předzhutnění celého pásu se zapne vibrátor 

a pokračuje se v jeţdění v podélném směru po celé ploše pásu. Dusá se tak dlouho, aţ se 

dosáhne poţadované objemové hmotnosti. Dusání lze provádět i ručními pneumatickými 

dusadly. 

Dusání dalšího pásu se provede tak, ţe se hrana prvního pásu srazí pod úhlem 45
o
, 

na zadusaný pás se poloţí dřevěná lišta o tloušťce 40 mm, na udusanou vrstvu se poloţí 

oplechované hranoly výšky 100 mm ve vzdálenosti 1 aţ 1,5 m od udusaného pásu. Mezi takto 

vymezený pás se nasype dusací hmota, zarovná se a dusání se provede stejným způsobem 

jako u předešlého pásu. 

Dusání další vrstvy se provádí opět v pásech, avšak orientovaných tak, aby se jednotlivé 

pásy ve vrstvách nad sebou překrývaly pod úhlem 60
o
 aţ 90

o
. Při dusání jednotlivých vrstev je 
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nutno dbát na to, aby před zahájením sypání další vrstvy byl povrch spodní vrstvy zbaven 

všech napadaných nečistot (prachu, třísek, papírů apod.) 

Do doby, neţ se ve vysoké peci vytvoří redukční prostředí a neţ dojde ke zkoksování 

dusací hmoty, tj. při uvádění pece do provozu, je nutno dusací hmotu chránit před vyhořením 

uhlíku ve hmotě. Jako ochrana slouţí šamotová obezdívka stěn a povrchu dna nístěje. 

Kontrola kvality pěchování se provádí stanovením objemové hmotnosti zkoušených 

vzorků odebraných přímo z jednotlivých vrstev výdusky. Zkušební vzorky se odebírají dutou 

vzorkovnicí o průměru 50 mm. Vzorek se odebírá do takové hloubky, aby zasáhl i 

předcházející vrstvu. Výška vzorku pro stanovení objemové hmotnosti je cca 50 mm. 

Nerovnosti na řezané ploše se vyrovnají dusací hmotou a uhladí se ocelovým pravítkem. 

Z kaţdé vrstvy se odeberou minimálně 4 vzorky. Na povrch dusané vrstvy se poloţí ocelová 

podloţka, o něco menší, neţ je vnitřní průměr vzorkovnice. Na ní se umístí vzorkovnice, do 

dna vzorkovnice se vloţí čep. Údery kladiva na čep se vzorkovnice zarazí do výdusky, 

hloubky 100 – 120 mm. Pak se vzorkovnice vyjme a část odebraného vzorku se vytlačí 

pomoci trnu, aby ve zbytku vzorkovnice zbyl vzorek o výšce 50 mm. 

Na vzorku se vizuálně zkontroluje spojení vrstev. Získaný vzorek se změří s přesností 

na 0,1 mm a zváţí se s přesností na 0,1 g. Ze získaných hodnot se vypočte objemová 

hmotnost. Předepsaná objemová hmotnost pro dusací hmotu je 1,6 g.m
-3

. Pokud se u 

jednotlivých vzorků dosáhne poţadované objemové hmotnosti, je moţné pokračovat dusání 

další vrstvy. V opačném případě se nechá pás, ze kterého byl odebrán nevyhovující vzorek, 

předusat a odebere se náhradní vzorek. To se opakuje tak dlouho, dokud není dosaţeno 

poţadované objemové hmotnosti vzorku. Otvory po odebraných vzorcích se zasypou čerstvou 

dusací hmotou a zadusají se.  Zvláště je důleţité dodrţovat poţadované objemové hmotnosti 

odebraných vzorků po vydusání jednotlivých vrstev v nístěji vysoké pece. Vedle objemové 

hmotnosti je nutné sledovat teplotu výdusky a teplotu ovzduší [7, 8]. 

 

3.2 Zdění uhlíkovými bloky 

 

V poslední době se stále častěji pouţívá uhlíkových nebo grafitových bloků k vyzdívání 

celého dna a nístěje, viz obr. 3 - 6. Zjistilo se, ţe se vlivem vysoké tepelné vodivosti značné 

zintenzivňuje odvod tepla, takţe v hloubce asi 1150 mm od povrchu dna teplota bloků 

nepřevyšuje 540 – 760 
o
C. Tím se prodluţuje ţivotnost dna a umoţňuje se sniţovat jeho 

výšku. Výška dna bývá obvykle v rozmezí 3 – 5 m, při dokonalém chlazení celého povrchu 

dna a při pouţití vyzdívky o vysoké tepelné vodivosti, lze však výšku dna značně zmenšit. 

V České republice se od tradičních dusaných nístějí upouští. Hlavním důvodem je velká 

pracnost při provádění výdusky, namáhavost ručních prací ve ztíţeném a zdravotně závadném 

prostředí a dále nestejnoměrná kvalita hotové výdusky. Na druhé straně vyţaduje zdění 

uhlíkových a šamotových bloků vysokou přesnost jejich výroby, aby dosáhlo minimálních 

spár, a sloţitost tvarů bloků, nutná k vytvoření vazby vrstev. U horních vrstev z šamotu musí 

vazba tvárnic zabránit vyplavení šamotu vlivem rozdílných objemových hmotností surového 

ţeleza a šamotu. Aby se dosáhlo minimální tloušťky spár mezi tvárnicemi je nutná jejich 

velmi přesná výroba a opracování. U výrobce bloků nístěje se pokládá za samozřejmost 

provést kontrolu přesnosti výroby jednotlivých bloků tím, ţe se celá vyzdívka nístěje a dna 

před expedicí smontuje na montáţní plošině, zjištěné nepřesnosti se odstraní, jednotlivé bloky 

se očíslují a jednotlivě zabalí tak, aby se při dopravě nepoškodily. K dopravě bloků do nístěje 

a k jejich ukládání se pouţívá speciálních mechanizmů, které omezují podíl ruční práce na 
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minimum. Výhodou této koncepce vyzdívky je přes určitý počet spár homogenní jakost 

vyzdívky, neodvislá na postupném koksování, jako je tomu u výdusky. 

Mezi důleţité vlastnosti uhlíkových bloků patří nízká pórovitost, stálost vůči alkáliím, 

malá obrusivost a vysoká tepelná vodivost. Uhlíkové bloky se struskou prakticky neleptají, 

jsou vysoce ţáruvzdorné a po vypálení, při dostatečně vysoké teplotě, jsou objemově stále 

a dostatečně pevné. Tepelná vodivost uhlíkových bloků je tím větší, čím méně obsahují 

popela. 

Nevýhodou uhlíkových bloků je jejich citlivost vůči oxidačním činidlům a alkáliím. 

Proto se nepouţívají v bezprostřední blízkosti výfučen. Uhlíkové bloky se vyrábějí z koksu, 

antracitu nebo produktů karbonizace uhlíkových látek. Lisují se za studena s přídavkem 

bezvodného dehtu nebo smoly a vypalují se při teplotě 1200 – 1300 
o
C. 

Grafitové bloky se vyrábějí buď grafitizaci uhlíkových materiálu při teplotě nad 

2000 
o
C elektrickým odporovým teplem nebo lisováním grafitu s příslušnými pojidly. 

Od uhlíkových materiálu se liší vysokou tepelnou vodivostí, zejména ve směru grafitových 

rovin [8]. 

 

 

 

 

 

Obr.3:  Instalace uhlíkových bloků “nasucho“, měření stykové a rovinné tolerance 
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Obr.4:  Instalace keramického popelníku s ochrannou vysocehlinitou vrstvou 

 

 

 

Obr.5:  Instalace uhlíkových bloků keramického popelníku a ochranné vrstvy dna 
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Obr.6:  Vyzdění oblasti výfučen nad uhlíkovými bloky 
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4. ZHODNOCENÍ KONSTRUKCE NÍSTĚJE VYSOKÝCH 

PECÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

V České republice jsou dva vysokopecní závody, ArcelorMittal Ostrava a.s. a Třinecké 

ţelezárny a.s.. Vysokopecní závod ArcelorMittal má čtyři vysoké pece a v Třineckých 

ţelezárnách jsou dvě vysoké pece. 

 

4.1 Popis vysokých pecí ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

V podniku ArcelorMittal Ostrava jsou čtyři vysoké pece o celkovém uţitečném objemu   

5668 m
3
. Z toho jedna vysoká pec je odlišná svou zvonovou sazebnou, vyznačující se 

systémem zaváţení přes dva zvonové uzávěry. Zbylé tři mají bezzvonovou sazebnu. 

 

4.1.1 První vysoká pec 

 

Tato pec má zvonovou sazebnu, kde materiál je ze skipového vozíku nasypán do 

pevné násypky, z ní přes otočný rozdělovač rovnoměrně distribuován na malý zvon, z něho na 

velký zvon a posléze do pece. Uţitečný objem této pece je 1083 m
3
 a denní výrobnost 

dosahuje max. 3000 t. Tato pec má jeden odpichový otvor a dusanou uhlíkovou nístěj 

s ţáruvzdorným materiálem na bázi antracitu, smolného dehtu a plastifikátoru, výrobce 

Třinecké ţelezárny a.s. Tato hmota má vysokou odolnost vůči změnám teplot a vysokou 

nesmáčivost vůči taveninám čili i odolnost proti struskám. Ve zkoksovaném stavu 

se vyznačuje vysokou pevností v tlaku za studena i za tepla a vysokou odolností vůči erozi 

a abrazi. Chlazení nístěje je deskovými litinovými chladnicemi a trubkovým roštem 

s otevřeným průtočným systémem. Počet zabudovaných termočlánků v nístěji je 10 ks. 

 

4.1.2 Druhá vysoká pec 

 

Tato pec má bezzvonovou sazebnu s otočným ţlabem pro rovnoměrné sypání vsázky. 

Materiál je ze skipového vozíku sypán do posuvné násypky, z ní pak do dvou materiálových 

zásobníků, a pomocí otočného ţlabu rovnoměrně do pece. Její uţitečný objem je 1419 m
3
 

a denní výrobnost je přes 3000 t.  I tato vysoká pec má pouze jeden odpichový otvor. Na této 

vysoké peci byla v roce 2008 prvně aplikována vyzdívka uhlíkovými bloky s keramickým 

popelníkem, výrobce PAUL WURTH, viz obr.7. Chlazení nístěje je deskovými litinovými 

chladnicemi a trubkovým roštem s uzavřeným okruhem, vlastní čerpací stanici. Počet 

zabudovaných termočlánků v nístěji 126 ks. 
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Obr.7:  Vyzdění nístěje PAUL WURTH 

 

4.1.3 Třetí a čtvrtá vysoká pec 

 

Mají taktéţ bezzvonovou sazebnu s otočným ţlabem pro rovnoměrné sypání vsázky. 

Materiál je ze skipového vozíku sypán do posuvné násypky, z ní pak do dvou materiálových 

zásobníků  a pomocí otočného ţlabu rovnoměrně do pece. Jejich uţitečný objem je 1583 m
3
 

a denní výrobnost je přes 3000 t. Tyto vysoké pece mají dva odpichové otvory a dusanou 

uhlíkovou nístěj s ţáruvzdorným materiálem na bázi antracitu, smolného dehtu 

a plastifikátoru, výrobce Třinecké ţelezárny, a.s. Tato hmota má vysokou odolnost vůči 

změnám teplot a vysokou nesmáčivost vůči taveninám, čili i odolnost proti struskám. 

Ve zkoksovaném stavu se vyznačuje vysokou pevností v tlaku za studena i za tepla a vysokou 

odolností vůči erozi a abrazi. Chlazení nístěje je deskovými litinovými chladnicemi 

a trubkovým roštem s uzavřeným okruhem a se společnou čerpací stanici pro obě pece. 

Mají shodný počet zabudovaných termočlánků v nístěji 18 ks. 

 

4.2 Popis vysokých pecí Třinecké ţelezárny, a.s. 

 

V podniku Třineckých ţelezáren jsou dvě vysoké pece o celkovém uţitečném objemu 

2745 m
3
. Vysoké pece č. 4 a č. 6 mají systém zaváţení bezzvonovou sazebnou s otočným 

ţlabem pro rovnoměrné sypání vsázky. Materiál ze skipového vozíku je sypán do posuvné 

násypky, z ní pak do dvou materiálových zásobníků a pomoci otočného ţlabu rovnoměrně 

distribuován do pece. 
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4.2.1 Vysoká pec č. 4 

 

Uţitečný objem vysoké pece je 1373 m
3
 s plánovanou denní výrobou 3000 t. Tato pec 

má jeden odpichový otvor. Nístěj je sloţená s grafitových a uhlíkovývh bloků bez 

keramického popelníku, výrobce PAUL WURTH. Grafitové bloky RN mají objemovou 

hmotnost 1,63 g.cm
-3

, pórovitost 24 %, obsah popela 1 % a tloušťku 150 mm. V grafitových 

blocích RN je zabudován trubkový chladící okruh dna nístěje. Dno a stěny nístěje jsou 

vyzděny uhlíkovými bloky RD-N, které mají objemovou hmotnost 1,56 g.cm
-3

, pórovitost 

14 %, obsah popela 3 % a uhlíkovými bloky 7RD-N, které mají objemovou hmotnost 

1,7 g.cm
-3

, pórovitost 15 %, obsah popela 22 %. Nístěj má šamotovou ochrannou vyzdívku 

o síle 200 mm. Chlazení deskových litinových nístějových chladnic a trubkového roštu má 

samostatný uzavřený okruh. Počet zabudovaných termočlánků v nístěji 176 ks. 

 

4.2.2 Vysoká pec č. 6 

 

Uţitečný objem vysoké pece je 1372 m
3
 s plánovanou denní výrobou 3000 t. Tato pec má 

jeden odpichový otvor. Nístěj je sloţená s grafitových a uhlíkových bloků bez keramického 

popelníku, výrobce PAUL WURTH. Grafitové bloky RN mají objemovou hmotnost 

1,63 g.cm
-3

, pórovitost 24 %, obsah popela 1 % a tloušťku 150 mm. V grafitových blocích RN 

je zabudován trubkový chladící okruh dna nístěje. Dno a stěny nístěje jsou vyzděny 

uhlíkovými bloky RA-N, které mají objemovou hmotnost 1,58 g.cm
-3

, pórovitost 18 %, obsah 

popela 5 % a uhlíkovými bloky 7RD-N, které mají objemovou hmotnost 1,7 g.cm
-3

, 

pórovitost 13 %, obsah popela 15 %. Nístěj má šamotovou ochrannou vyzdívku o síle 

200 mm. Chlazení deskových litinových nístějových chladnic a trubkového roštu má 

samostatný uzavřený okruh. Počet zabudovaných termočlánků v nístěji 77 ks. 
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5. NÁVRH KONSTRUKCE NÍSTĚJE PRO PODMÍNKY VYSOKÝCH 

PECÍ ARCELORMITTAL OSTRAVA 

 

Ţáruvzdorná vyzdívka vytváří skutečný vnitřní profil pracovního prostoru vysoké pece. 

Úlohou vyzdívky vysoké pece je zmenšení tepelných ztrát a ochrana pecního pláště 

od přílišného tepelného a mechanického namáhání. Vyzdívka musí odolávat různým 

nepříznivých vlivům, vysokým teplotám, tepelným napětím, agresivnímu působení strusky 

a abrazivnímu působení klesající vsázky. 

 

5.1 Opotřebení nístěje a mrtvý prostor vysoké pece 

 

Jedním z opatření vedoucích ke zvýšení spolehlivosti práce nístěje je vytvoření 

tzv. mrtvého prostoru. Tento prostor, vyplněný surovým ţelezem, je ohraničen zespodu dnem 

vysoké pece a shora úrovní výpusti ţeleza. Nepohyblivá vrstva surového ţeleza, nacházející 

se v tomto prostoru, slouţí jako ochrana ţáruvzdorné vyzdívky nístěje před erozivními účinky 

prohřátých produktů tavby, které do nístěje stékají z výše poloţených částí pece, shromaţďují 

se tu a v pravidelných intervalech se odpichovými otvory vypouštějí. Uvedená vrstva chrání 

také povrch před agresivními chemickými účinky taveniny. Hmota nepohyblivého surového 

ţeleza v mrtvém prostoru rovněţ vyrovnává prudší změny teploty a chemického sloţení 

surového ţeleza a zabraňuje tak dalším nepříznivým vlivům na vyzdívku dna a nístěje. 

Výška mrtvého prostoru dosahuje u moderních vysokých pecí hodnoty 1 m i více.  

Za předpokladu, ţe v mrtvém prostoru nedochází k toku hmoty, sniţuje se teplota 

surového ţeleza v něm úměrně vzdálenosti od výfučen a zároveň stoupá jeho viskozita. 

Sniţováním teploty surového ţeleza klesá rozpustnost uhlíku v ţeleze, uhlík se z taveniny 

vylučuje a pokrývá povrch dna a stěny nístěje vysoké pece. Tento proces přispívá ke zvýšení 

ţivotnosti ţáruvzdorné vyzdívky spodní části pece i k prodlouţení celé kampaně vysoké pece. 

Se zvětšováním uţitečného objemu vysoké pece vzrůstá i tepelné zatíţení nístěje a je 

nutné zvětšit i výšku mrtvého prostoru. Jak vyplývá z údajů v tab.1, není však tato závislost 

lineární. 

Tab.1:  Mrtvé prostory vysokých pecí 

Uţitečný objem 

vysoké pece  

(m
3
) 

1 033 1 719 2 000 3 000 5 000 

Výška mrtvého 

prostoru 

(m) 

0,6 1,099 1,101 1,74 1,113 

 

Teoretické podklady pro návrh velikosti mrtvého prostoru zatím nebyly vypracovány. 

Zvětšování mrtvého prostoru u velkých vysokých pecí je výsledkem logických úvah a analýzy 

stavu nístěje po úplném sfoukání vysoké pece. Praktické zkušenosti ukazují, ţe ani velká 

výška mrtvého prostoru nezabezpečuje dokonalou ochranu vyzdívky dna a spodní části 

nístěje. Příčinou je skutečnost, ţe surové ţelezo v mrtvém prostoru není nepohyblivé. 
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Časté odpichy surového ţeleza a strusky, ponořování koksu do surového ţeleza pod úroveň 

odpichového otvoru po odpichu surového ţeleza a vertikální pohyb ponořeného koksu 

v závislosti na mnoţství tekutých produktů v nístěji vedou ke změnám sloţení a teploty 

surového ţeleza v mrtvém prostoru. Tím se vytváří podmínky pro vznik konvektivních 

proudů taveniny v mrtvém prostoru, coţ můţe způsobovat určité opotřebování ţáruvzdorné 

vyzdívky. Toto opotřebení je však podstatně menší neţ opotřebování dna vysoké pece bez 

mrtvého prostoru [8]. 

 

5.2 Chlazení vysoké pece 

 

Na způsobu chlazení vysoké pece závisí ţivotnost její vyzdívky. Chladí se celá vysoká 

pec od dna aţ po horní část šachty a také výfučny. Chlazení nístěje je navrţeno na samostatný 

chladící okruh s vlastní čerpací stanici. Chlazení oteplené vody je zabezpečeno uzavřenými 

vzduchovými chladícími výměníky. Koncepčně je rozvod vody rozdělen do dvou tlakových 

sekcí, které se za měřením spojí do jedné. Jedna sekce pracuje s tlakem chladící vody 

0,4 MPa, druhá pak stlakem 1 MPa. Na tlak 1 MPa jsou napojeny jen dvoukomorové výfučny 

a ochranky, ostatní chladící okruhy jsou napojeny na tlak 0,4 MPa.  

 

 

Propočet chlazení byl proveden v oblasti: 

 chladící rošt (dno) 

 chladnice nístěje 1. – 4.řada 

 výfučny 1 (přední komory) 

 výfučny 2 (zadní komory) 

 ochranné formy (ochranky) 
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Obr.8:  Izotermy 

 

 

 

Tab.2:  Teplosměnná plocha 

 

 

 

1 100 oC 
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Tab.3:  Průtok, oteplení vypočtené 

 

 

S uvedených hodnot v tab.2 a tab.3 vyplývá, ţe chlazení v oblasti uhlíkové nístěje je 

nadimenzováno v souladu s poţadavky na efektivní chlazení, viz obr.8. 

 

 

 

Obr.9:  Chladící rošt, chladnice nístěje, výfučny a ochranky 

 

 Chladící trubkový rošt je z bezešvých trubek, nainstalován pod dnem pláště vysoké 

pece a zainjektován ţárobetonovou směsí. Chlazení pláště pece 1. - 3.řady je navrţeno 



30 

 

 
BRODA, A. Moderní trendy ve vyzdívání nístěje vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010 

hladkými deskovými chladnicemi. Ve 4. řadě jsou chladnice ţebrované se zalitým zdivem. 

Odpichový otvor je chlazen chladící podkovou. Uvedené chladící prvky jsou vyrobeny 

s hematitové litiny se zalitými trubkami. Dmyšné armatury, foukací forma a ochranná forma 

jsou vyrobeny z mědi, chlazené okno (rám), který je pevně spojen s pecním pláštěm, 

je vyroben s hematitové litiny se zalitými trubkami, viz obr.9. 

 

5.3 Ţáruvzdorná vyzdívka nístěje 

 

Před začátkem instalace ţáruvzdorných vyzdívek nístěje musí být provedena kontrola 

rozměrů pláště nístěje a dna vysoké pece, včetně zabudovaných chladících elementů. Tlakové 

a pevnostní zkoušky chladícího okruhu zahrnující chladící rošt, chladnice nístěje 1. – 4.řady, 

chlazení odpichových otvorů, oken, výfučen a ochranek. Zaměření a určení os pece 

a odpichových otvorů, středu výfučen, včetně výškových úrovní a vyznačení všech 

os a úrovní na chladnice uvnitř pece. 

Dno nístěje bude vyzděno grafitovými bloky DBG o výšce 400 mm, které budou 

nainstalovány bez pouţití malty, lepidla, pasty nebo tmelu. Na grafitové bloky budou vyzděny 

uhlíkové bloky DBU-0, pomocí uhlíkové pasty, o celkové výšce 1100 mm. Na dno budou 

nainstalovány prstence z mikroporézních uhlíkových bloků DBU-2 aţ po oblast výfučen. 

Maximální povolená styková tolerance a tolerance rovinnosti sloţené vrstvy 

je 0,5 mm, viz obr.3. Vnitřní průměr prstence je 8400 mm, viz tab.4. Vyzdívka v oblasti 

výfučen začíná nad úrovni mikroporézních uhlíkových bloků DBU-2 tvarovým zdivem 

s materiálu BEKFIX 95D. Vnitřní průměr pece v oblasti výfučen je 7900 mm, viz obr.6. 

Pěchování mezer mezi chladnicemi a ţáruvzdorným zdivem bude provedena uhlíkovou 

zastudena pěchovací hmotou pomoci pneumatických pěchovaček. Vyzdívka keramického 

popelníku nístěje je sestavená z dvouvrstvého kruhového zdiva dna o celkové tloušťce 

700 mm, válcového obvodového zdiva stěn o tloušťce 350 mm a dvou odpichových otvorů, 

viz obr.4 a obr.5. Pro výrobu jsou navrţeny dvě technologie vytváření, podstatná část 

tvarovek A70ME bude vyrobena lisováním na vysokotlakém lisu HORN, zbývající část 

tvarovek A75MF bude vyrobena vibrolitím. Tvarovky vyrobené ze stejné surovinové báze 

budou po vysušení vypáleny a získají shodné fyzikální, chemické a tepelně technické 

vlastnosti, viz tab.5. Ochranná vrstva vyzdívky nístěje se provede v tloušťce 200 mm 

z vysocehlinitých tvarovek na bázi andaluzitu, viz obr.10. 

 



31 

 

 
BRODA, A. Moderní trendy ve vyzdívání nístěje vysoké pece. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2010 

 

 

 

Obr.10:  Ţáruvzdorné vyzdívky nístěje 

 

 

 

Tab.4:  Uhlíkový ţáruvzdorný materiál 

Základní vlastnosti 

Uhlíkový 

ţáruvzdorný 

materiál 

DBG 

Uhlíkový 

ţáruvzdorný 

materiál 

DBU-0 

Uhlíkový 

ţáruvzdorný 

materiál 

DBU-2 

Jednotky 

Objemová hmotnost 1,58 1,50 1,58 g.cm
-3 

Celková pórovitost, 

max. 
28 20 20 % 

Mez pevnosti v tlaku, 

min. 
17,6 37,0 40,0 MPa 

Tepelná vodivost 80 7,0 9,0 W.m
-1

.K
-1 

Otevřená pórovitost, 

max. 
25 18 16 % 

Mez pevnosti v ohybu 8,0 8,0 11,0 MPa 

Obsah popela 0,5 5,0 20,0 % 
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Tab.5:  Vysocehlinité výrobky na bázi tavného mulitu s keramickou vazbou 

Chemické sloţení A70ME A75MF BEKAFIX 95D Jednotky 

AL2O3 70 74 96,5 % 

Fe2O3 0,5 0,3 0,1 % 

Pevnost v tlaku 50 60 115 MPa 

Únosnost v ţáru > 1 700 > 1 650 > 1 700 
o
C 

Zdánlivá pórovitost 18 17 - % 

 

 

5.4 Vyzdívka výpustí surového ţeleza 

 

Vyzdívka výpusti surového ţeleza se provede ţárobetonem KORODUR VH 7/83 ST3 

a vyzdívka otvoru v mulitové vrstvě a ochranné vrstvě pro odpichový bude proveden 

uhlíkovou za studena pěchovanou hmotou, viz obr.11. Chemické sloţení KORODUR VH 

7/83 ST3 je AL2O3 84,3 %, SiO2 2,2 %, SiC 8,2 % a pevnost tlaku za studena 70 N.mm
-2

.  

 

 

 

Obr.11:  Ţáruvzdorná vyzdívka odpichového otvoru 
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5.5 Termočlánky nístěje 

 

Termočlánky jsou rozmístěny v nístěji po hladinách, viz obr.12. Celkem je v šesti 

svislých a v osmi vodorovných rovinách rozmístěno 128 ks termočlánků. V místech průchodu 

termočlánků přes plášť pece jsou navařeny plynotěsné jímky. Ty jsou instalována souběţně 

při provádění vyzdívky nístěje. Kaţdý s obou odpichových otvorů je osazen 5 termočlánky 

ve třech vodorovných rovinách a ty jsou vyvedeny do plynotěsných jímek.  

 

 

 

Obr.12:  Situování termočlánků v nístěji 
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo teoreticky popsat moderní trendy ve vyzdívání nístějí 

vysokých pecí. 

Ţáruvzdorná vyzdívka vytváří skutečný vnitřní profil pracovního prostoru nístěje 

vysoké pece. Moderní konstrukce nístějí vysokých pecí musí zabránit neţádoucímu protavení 

stěn nebo dna nístěje, zajistit nepřetrţitou spolehlivou práci nístěje po celou dobu kampaně 

pece a omezit ztráty tepla tak, aby neměly vliv na metalurgický pochod nístějí.  Po dobu 

kampaně vysoké pece je ţivotnost vyzdívky dna a nístěje rozhodujícím činitelem, jelikoţ 

se nedá v mezidobí opravit, jak je tomu u ostatních pásem vyzdívky vysoké pece. 

Z novodobých zkušeností je moţné dosáhnout vysoké a rovnoměrné kvality vyzdívky nístěje 

jen provedením vyzdívky z velkorozměrových bloků. 

 Na základě dosavadních zkušeností ze zahraničí, a v poslední době i praktického 

vyuţití na vysokých pecích v České republice, se stále častěji pouţívá uhlíkových 

a grafitových bloků k vyzdívání celého dna a nístěje, a tím prodlouţení provozních kampaní 

vysokých pecí aţ na dobu 20 let. Mezi důleţité vlastnosti uhlíkových bloků patří nízká 

pórovitost, stálost vůči alkáliím, malá obrusivost a vysoká tepelná vodivost, jeţ značně 

zintenzivňuje odvod tepla. V hloubce asi 1500 mm od povrchu dna teplota bloků nepřevyšuje 

540 - 760
 o

C, tím se prodluţuje ţivotnost dna a umoţňuje se sniţovat jeho výšku. Další 

výhodou této koncepce vyzdívky je homogenní jakost, neodvislá na postupném koksování, 

jako je tomu u výdusky. V České republice se od tradičních dusaných nístějí uhlíkovým 

materiálem do monolitního masivu upouští. Důvodem je výška dna v rozmezí 3 – 5 m, 

nestejnoměrná kvalita hotové výdusky, nedefinovatelný stupeň grafitizace a namáhavost ruční 

práce ve stíţeném a zdravotně závadném prostředí. Z šesti vysokých pecí v České republice 

jsou čtyři vyzděny uhlíkovými a grafitovými bloky a dvě mají pěchovanou nístěj. 

 Nedílnou součásti moderní blokové vyzdívky nístěje jsou rozsáhlé měřící a informační 

systémy poskytující nepřetrţité údaje o teplotách vyzdívky. Místo dřívějších 10 – 50 

termočlánků se nyní do stěn a dna nístěje instaluje 150 – 200 čidel. Tento počet je nezbytný 

pro získání dostatečně velkých souborů dat, zajišťujících hodnověrné výsledky predikace 

ţivotnosti nístěje. Pro zpracování změřených dat byly vyvinuty matematické modely, které 

v reálném čase vypočítávají tloušťky vyzdívky a zaznamenávají postupný vývoj opotřebení. 

Při soustavném hodnocení výsledků měření lze získat spolehlivé informace o reálném stavu 

a vývoji budoucího opotřebení blokové vyzdívky. 
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