
1 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra tepelné techniky – ústav průmyslové keramiky 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Dizertačná práca 

ŠTÚDIUM OPOTREBENIA NÍSTEJE NARÁŽACEJ PECE 
OKOVINAMI 

 
 
 

Študijný odbor : Tepelná technika a paliva v průmyslu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školiteľ: Doktorand: 
Prof. Ing. Pavel Hašek, CSc. Ing. Iveta Kollerová 

 
 
 
 
 

Marec 2010 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poďakovanie 
 

Touto cestou vyslovujem poďakovanie môjmu školiteľovi Prof. Ing. Pavlovi Haškovi, CSc. 
za jeho odborné a organizačné vedenie, za množstvo cenných rád a pripomienok k dizertačnej 
práci. Zároveň ďakujem tiež mojej kolegyni Ing. Janke Bounziovej za spoluprácu pri 
realizácii experimentov a cenné konzultácie, týkajúce sa procesu v narážacích peciach v U. S. 
Steel Košice. 

Rada by som vyjadrila svoje poďakovanie aj kolegovi Ing. Róbertovi Maliňákovi za 
vykonanú termicku analýzu a ochotne poskytnuté konzultácie.  

V neposlednom rade ďakujem aj spolupracovníkom a spolupracovníčkam z keramického 
laboratória v U. S. Steel Košice, nielen za ich profesionálny prístup, ale tiež za ich ochotu a 
ústretovosť pri príprave, resp. realizácii laboratórnych skúšok vzoriek, za prejavenú dôveru 
a morálnu podporu. 

Moja vďaka rovnako patrí aj kolegom z Vysoké školy báňske, fakulta metalurgie a 
materiálového inženýrství, katedra metalurgie a z ústavu průmyslové keramiky za grafické 
úpravy pri písaní tejto dizertačnej práce. 



3 
 

 

OBSAH strana 
 

ANOTÁCIA .................................................................................................................. 5 

ZOZNAM POUŽITÝCH VELIČÍN A SKRATIEK ........................................ 6 

1 ÚVOD ............................................................................................................................. 7 

2 CIEĽ DIZERTAČNEJ PRÁCE ............................................................................. 8 

3 TEORETICKÁ ČASŤ NARÁŽACIE PECE A PROBLEMATIKA  
ICH PREVÁDZKY .................................................................................................... 9 

3.1 Narážacia pec v U. S. STEEL KOŠICE .................................................................. 14 
3.1.1 Žiaruvzdorné materiály v hutníctve železa....................................................................... 18 

3.1.1.1 Technická charakteristika výmurovky narážacej pece  
v U. S. STEEL KOŠICE (obr.3) ............................................................................ 20 

3.2 Tvorba okovín .......................................................................................................... 21 
3.2.1 Vplyv pecnej atmosféry................................................................................................... 23 

3.2.1.1 Oxidácia................................................................................................................... 23 
3.2.1.2 Spaľovacie pomery .................................................................................................. 26 
3.2.1.3 Vplyv teploty a času................................................................................................. 29 

3.2.2  Chemické zloženie ocele ................................................................................................ 33 
3.2.2.1 Uhlík – dekarbonizácia............................................................................................. 33 
3.2.2.2 Kremík..................................................................................................................... 34 
3.2.2.3 Ostatné prvky........................................................................................................... 35 

3.2.3 Povrchové a vnútorné vady brám..................................................................................... 36 
3.2.4 Vlastnosti okovín ............................................................................................................ 36 
3.2.5 Mechanizmus odstraňovania okovín ................................................................................ 37 

3.3 Výmurovka nísteje vyrovnávacieho pásma narážacej pece.................................... 38 
3.3.1 Tavené žiaruvzdorné materiály........................................................................................ 38 

3.3.1.1 Vlastnosti tavených žiaruvzdorných materiálov ........................................................ 39 
3.3.2 Žiarobetóny..................................................................................................................... 48 

3.3.2.1 Surovinová skladba žiarobetónov na báze Al2O3 – MgO........................................... 48 
3.4 Korózia žiaruvzdorných materiálov........................................................................ 51 

3.4.1 Interakcia výmurovky vyrovnávacieho pásma a ohrievanej ocele – korózia ..................... 55 
 
4 HODNOTENIE STAVU NP PRED STREDNOU OPRAVOU................ 59 
 
5 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ..................................................................... 68 

5.1 Výber materiálov pre skúšky................................................................................... 68 
5.1.1 Žiaruvzdorné materiály ................................................................................................... 68 
5.1.2 Ocele .............................................................................................................................. 71 

 



4 
 

5.2 Popis koróznych skúšok........................................................................................... 71 
5.2.1 Príprava skúšobných teliesok zo žiaruvzdorných materiálov ............................................ 71 
5.2.2 Príprava skúšobných teliesok z ocelí................................................................................ 72 
5.2.3 Prevedenie laboratórneho testovania................................................................................ 72 

5.3 Použité skúšobné metódy......................................................................................... 73 
5.3.1 Stanovenie objemovej hmotnosti, nasiakavosti a zdanlivej pórovitosti ............................. 73 
5.3.2 Stanovenie pevnosti v tlaku za studena ............................................................................ 74 
5.3.3 Stanovenie pevnosti v ohybe za studena .......................................................................... 74 
5.3.4 Stanovenie trvalých lineárnych zmien.............................................................................. 75 
5.3.5 Stanovenie pevnosti v ohybe pri zvýšených teplotách ...................................................... 75 
5.3.6 Stanovenie teplotnej rozťažnosti...................................................................................... 75 
5.3.7 Stanovenie odolnosti voči náhlym zmenám teploty.......................................................... 76 
5.3.8 Stanovenie odolnosti voči korózii .................................................................................... 77 
5.3.9 Kvalitatívna fázová analýza............................................................................................. 77 
5.3.10 Stanovenie chemickej bodovej analýzy.......................................................................... 77 
5.3.11 Termodynamická analýza .............................................................................................. 78 

5.4 Výsledky skúšok ....................................................................................................... 80 
5.4.1 Fyzikálno – mechanické vlastnosti žiaruvzdorných materiálov ........................................ 80 
5.4.2 Stanovenie teplotnej dĺžkovej rozťažnosti........................................................................ 85 
5.4.3 Stanovenie odolnosti voči náhlym zmenám teploty.......................................................... 86 
5.4.4 Stanovenie odolnosti voči korózii .................................................................................... 88 

5.4.4.1 Makroskopické vyhodnotenie................................................................................... 88 
5.4.4.2 Fázové vyhodnotenie.............................................................................................. 101 
5.4.4.3 Mikroskopické a mikroanalytické vyhodnotenie ..................................................... 104 

5.4.5 Termodynamický rozbor ................................................................................... 106 
5.4.5.1 Gibbsové rovnovážne diagramy.............................................................................. 107 
5.4.5.2 TPP diagramy sústav Al – Fe – O a Fe – Al - O...................................................... 109 
5.4.5.3 Izotermické Kellogové diagramy sústav Al – O – Fe a Fe – O – Al......................... 111 

 
6 DISKUSIA VÝSLEDKOV ....................................................................... 114 
7 ZÁVER ...................................................................................................... 119 

CONCLUSION ......................................................................................... 122 
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY................................................... 125 
VLASTNÉ PUBLIKÁCIE........................................................................ 129 
ZOZNAM OBRÁZKOV .......................................................................... 130 
ZOZNAM TABULIEK............................................................................. 133 
ZOZNAM PRÍLOH.................................................................................. 134 



5 
 

 
ANOTÁCIA 

 
S využitím poznatkov v teoretickej časti boli zrealizované fyzikálno – mechanické 

skúšky a korózne testy na štyroch kvalitách žiaruvzdorných materiálov, tri žiarobetóny Calde 
Cast LT 90 SP G8 (ozn.P), Kofond FTSP 25 (ozn.F), Hydra-Plus Spinel C-2 (ozn.H), 
a tavený korund Alodur Surfacast SG 1 (ozn.K). Korozívne médium predstavovali ocele typu 
Trafo a Kohal, dve najčastejšie ohrievané ocele v narážacej peci v U.S.Steel Košice. V rámci 
fyzikálnych testov bola realizovaná skúška odolnosti voči náhlym zmenám teploty a 
stanovenie teplotnej rozťažnosti skúšaných žiaruvzdorných materiálov. Test ukázal, že 
teplotným šokom najlepšie odolal materiál Hydra-Plus Spinel C-2, ani jedno teliesko nebolo 
rozrušené, telieska vykazovali len mierne trhlinky. Ako materiál s najvyššou odolnosťou voči 
korózii taveninou sa ukázal tavený korund Alodur Surfacast SG 1 a žiarobetón Calde Cast LT 
90 SP G8. U týchto žiaromateriálov môžeme pozorovať pomocou chemickej bodovej 
mikroanalýzy výrazne nízke obsahy oxidov železa. Tretia časť exprimentov hodnotila koróziu 
žiaruvzdorných materiálov prostredníctvom mikroskopickej analýzy. Vo všetkých 
žiarobetónoch bol identifikovaný minerál spinel a hibonit. Analýza na rastrovacom 
elektrónovom mikroskope vzoriek žiaruvzdorných materiálov, znázorńuje prierez vrstvy 
žiaruvzdorný materiál – rozhranie – okoviny. Táto analýza preukázala rozloženie jednotlivých 
prvkov na mikroštruktúre žiaruvzdorný materiál – rozhranie – okoviny. Bola potvrdená 
prítomnosť oxidov hliníka, s prítomnosťou vápnika, horčíka, železa a kremíka. Štvrtá časť 
dizertačnej práce je venovaná termodynamickému rozboru, rozoberá existenciu vzniku 
možných fáz pri styku brámy (oceľ) a nísteje narážacej pece (žiaruvzdorný materiál). 

 
ANNOTATION 

 
Using the knowledge from theoretical area, there were physical – mechanical tests and 

corrosion tests carried out on four grades of refractory materials. Three castables: Calde Cast 
LT 90 SP G8 (marked as P), Kofond FTSP 25 (marked as F), Hydra-Plus Spinel C-2 (marked 
as H), and one fusion cast corundum Alodur Surfacast SG 1 (marked as K). Corroding 
medium was the steel type Trafo and Kohal, the two steels most frequently heated in USS 
Košice Reheat Furnaces. Within the frame of physical tests, Thermal Cycling on Refractories 
was carried out and thermal expansion was determined on the tested refractory materials. The 
test has shown that the material with best resistance to temperature shocks was Hydra-Plus 
Spinel C-2 material, which didnt have any corpuscle deteriorated, the corpuscles had only 
small cracks. The materials with best resistance to melt corrosion were molden corundum 
Alodur Surfacast SG 1 and Calde Cast LT 90 SP G8 castable. These refractory materials have 
very low contents of iron oxides, which can be observed by chemical point microanalysis. 
The third part of experiments was corrosion evaluation of refractory materials using 
microscopic analysis. Minerals, spinel and hibonite were identified in all castables. Analysis 
of refractory material samples, using scanning electron microscope, shows layer cross-section 
of refractory material – interface – scales. This analysis showed distribution of individual 
elements on microstructure of refractory material – interface – scales. Aluminum oxides, with 
presence of calcium, magnesium, iron and silicon was confirmed. The fourth part of 
dissertation thesis deals with thermodynamic analysis; it analyzes generation of possible 
phases in contact between slab (steel) and Reheat Furnace hearth (refractory material). 
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ZOZNAM POUŽITÝCH VELIČÍN A SKRATIEK 
 
C  -  castable (žiarobetón) 
CBC  - chemically bonded castables (žiarobetóny s chemickou väzbou) 
DC  - dense castables (hutné žiarobetóny) 
DCC  - deflocculated cement castables (ztekutené žiarobetóny)  
HBC  - hydraulically bonded castables (žiarobetóny s hydraulickou väzbou) 
IC  - insulating castables (izolačné žiarobetóny) 
LCC  -  low cement castables (žiarobetóny s nízkym obsahom cementu) 
MCC  - medium cement castables (žiarobetóny so stredným obsahom cementuň 
NCC  - no cement castables (bezcementové žiarobetóny) 
RCC  - regular cement castables (bežné žiarobetóny)  
ULCC  - ultra low cement castables  
NV -  nasiakavosť 
HMOR  -  pevnosť v ohybe pri zvýšených teplotách  
OH -  objemová hmotnosť 
POH  -  pevnosť v ohybe za studena 
PTL  - pevnosť v tlaku za studena 
EDX -  energo-disperzná röntgenová analýza mikroanalýza 
TG -  kvalitatívna fázova analýza 
SEM  -  scanning electron microscope, rastrovací elektrónový mikroskop 
TDZ  -  trvalé dĺžkové zmeny 
ZP  -  zdanlivá pórovitosť  
ML -  materiálový list  
NP  -  narážacia pec 
TŠP -  trať širokopásová 
ŽM  -  žiaruvzdorný materiál 
HEC -  vysoko účinné spaľovanie  
HiTAC -  spaľovanie na vzduchu za vysokých teplôt   
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1 ÚVOD 

Rovnomerné opotrebovanie žiaruvzdornej výmurovky pecného agregátu má 
významný dopad na celkové prevádzkové náklady. Ideálny stav opotrebenia vzniká vtedy, 
keď všetky časti výmurovky sú opravované naraz. K najčastejšie opravovaným miestam 
narážacej pece patrí výmurovka pôdy vyrovnávacieho pásma a to jej nábehová hrana 
a výstupné odberové drážky. Ak ostatná časť výmurovky pôdy má životnosť cca. 3 mil. ton 
ohriatych brám, nábehovú hranu a výstupné drážky je potrebné v priebehu prevádzky 
opravovať častejšie. Predpoklad životnosti bočných stien a stropu je 6 až 10 rokov, 
v závislosti od ich mechanického, alebo tepelného poškodenia. 

Všetky priemyselné procesy vyžadujúce vysoké teploty sú závislé od vlastnosti 
žiaruvzdorných materiálov (ŽM). Vývoj technologických procesov vyvoláva stále nové 
nároky na žiaruvzdorné výrobky. Rozvoj výroby žiaruvzdorných materiálov prebieha súbežne 
s rozvojom v hutníckom priemysle, v metalurgii železa, neželezných a ušľachtilých kovov, 
v cementárenskom, sklárskom, chemickom priemysle ale i v ďalších priemyselných 
odvetviach spotrebujúcich žiaruvzdorné materiály.  

Moderné oceliarske technológie vyžadujú stále kvalitnejšie žiaromateriály, ktoré 
zaručujú nízke merné spotreby. V posledných rokoch pozorujeme neustály nárast podielu 
netvarovaných materiálov v porovnaní s celkovým objemom výroby. Netvarované 
žiaruvzdorné materiály predstavujú progresívne druhy výrobkov, ktoré nahrádzajú tradičné 
výmurovky z kusových tvarovaných materiálov. Výhody ich použitia spočívajú v rýchlom 
a jednoduchom spôsobe zhotovenia monolitickej výmurovky bez škár, v dobrej odolnosti 
proti náhlym zmenám teplôt a vo zvýšenej tepelnoizolačnej schopnosti v porovnaní 
s výmurovkami z tvarovaných materiálov [1].  

Narážacie pece (NP) sú priebežné ohrievacie pece slúžiace k ohrevu brám na 
valcovaciu teplotu, s podlahou vyrovnávajúcej zóny, sálavým stropom, spodným ohrevom, 
čelným vsádzaním a čelným vyberaním pomocou vyberacieho stroja. 

Teoretická časť tejto práce zhrňuje poznatky z oblasti tématiky narážacích pecí. 
Podáva obraz o tom čo vlastne narážacia pec je, popisuje tvorbu nárastov na nísteji narážacej 
pece a činiteľov, ktoré na ich tvorbu vplývajú. Ďalej uvádza možnosti riešenia žiaruvzdornej 
výmurovky nísteje narážacej pece.  

Cieľom tejto práce je odhaliť prvotnú chemickú reakciu medzi okovinami 
a žiaruvzdorným materiálom a jeho vhodnou voľbou, prípadne náhradou eliminovať rýchlosť 
reakcie a navrhnúť materiálové zmeny vo výmurovke vyrovnávacieho pásma narážacích pecí.  
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2  CIEĽ DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Cieľom riešenia práce bolo navrhnúť materiálové zmeny vo výmurovke 
vyrovnávacieho pásma narážacích pecí. Nové riešenie zabezpečí tak perspektívne zníženie 
nákladov na opravy oproti súčasnému stavu. Zvýšenie životnosti žiaruvzdorných materiálov 
a technologické zásahy v tepelnom režime pecí umožnia predĺžiť prevádzkový čas medzi 
opravami a tým zvýšiť výrobnosť agregátov a znížiť potrebné náklady na energie, materiály 
a pracovnú silu. 

Nosnou témou práce boli korózne testy, presnejšie statický korózny test, pri ktorom na 
plátok žiaruvzdorného materiálu sa položila tableta ocele a spolu sa temperovali 
v laboratórnej piecke. Korózne testy prebiehali s 2 typmi ocelí: Kohal s obsahom Si od 
0,007 % do 0,08 % a Trafo s obsahom Si od 2,5 % do 3,104 %.  
Hodnotenie experimentálnych výsledkov žiaruvzdorných materiálov pozostávalo:  

• z vizuálneho hodnotenia – spracovaná je fotografická dokumentácia počas testovania; 
hodnotil sa celkový vzhľad vzoriek na konci temperovania, a po prerezaní vzoriek sa 
zhodnotila hĺbka penetrácie testovanej ocele do ŽM;  

• z líniovej analýzy rozhraní oceľ - ŽM - pomocou rastrovacieho elektrónového 
mikroskopu (SEM) sa určil charakter prieniku ocele do žiaruvzdorného materiálu; 

• z RTG fázovej analýzy skúšaných žiaruvzdorných materiálov; 

• mimo koróznych dejov boli hodnotené aj základne charakteristiky ŽM, a to fyzikálno-
mechanické vlastnosti.  

 
Tieto navrhnuté laboratórne metódy hodnotenia medzifázových rozhraní 

žiaruvzdorných materiálov a tekutej fázy umožňujú získať objektívnejšiu predstavu o ich 
chovaní v prevádzkových podmienkach. A táto práca bola zameraná na zostavenie možného 
postupu pre ich hodnotenie.  
 

Práca vznikla ako požiadavka prevádzky narážacích peci spoločnosti U.S.STEEL 
Košice. Výsledky získané z tejto práce mali poslúžiť pri výbere vhodného dodávateľa 
žiaruvzdorného materiálu na nistej NP. Na základe predbežných laboratórnych testov sa 
prípadný vybraný žiaromateriál overí priamo v prevádzkových podmienkach.  
Prevádzka NP je si vedomá, že v laboratórnych podmienkach nie je možné plne simulovať 
podmienky v narážacej peci, ale prijíma výsledky tejto práce pre názorne porovnanie kvalít 
žiaromateriálov.  
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3 TEORETICKÁ ČASŤ 
NARÁŽACIE PECE A PROBLEMATIKA ICH 
PREVÁDZKY 
Narážacie pece (NP) sa používajú na ohrev materiálu o štvorcovom, resp. 

obdĺžnikovom priereze sochorov pri valcovaní a kovaní. Pece na ohrev materiálu malej 
hrúbky (50 – 100 mm) a veľkej dĺžky (až 12000 mm), majú obvykle mierny sklon nísteje 6 – 
7° k vyťahovaciemu otvoru, aby nedochádzalo k spečeniu materiálu pri jeho pretlačovaní 
pecou a znížili sa nároky na tlačnu silu. Spracovávané materiály majú nasledovné rozmery: 
hrúbku 40 – 400 mm, šírku 40 – 2500 mm, dĺžku do 15000 mm, hmotnosť 0,05 – 40 ton. 
Charakteristickou zvláštnosťou pecí na ohrev brám a predvalkov pre plechy a pásy býva čelné 
vyťahovanie ohriatého materiálu. Sú rozšírené, lebo zabezpečujú vysokú výrobnosť pri 
malých merných spotrebách paliva. Narážacie pece sú pece priebežné pracujúce, väčšinou 
protiprúdne, zriedkavo súprudne. Predvalky sú usporiadané tesne vedľa seba po celej nísteji 
zo žiaruvzdorných materiálov pomocou tlačky umiestnenej pred vsádzacím koncom pece. 
Odťah spalín je v blízkosti vsádzacieho otvoru. Na druhom konci pece sa ohriate predvalky 
z pece odoberajú. Spaliny prechádzajú proti pohybu materiálu a na vsádzacom konci sa z pece 
odvádzajú obvykle do rekuperátora, s teplotami od 700 do 1100 °C. Tepelná účinnosť pecí je 
vysoká, 40 až 60 % a ovplyvnená najmä výškou predohrevu spaľovacieho vzduchu 
a konštrukciou pece. Moderné pece majú mernú výkonnosť 800 – 1200 kg. m-2.h-1. Ich 
maximálna dĺžka je 35 m, a je obmedzená výkonom tlačky a nebezpečenstvom spriečenia 
materiálu v peci.  

Ohrev brám v NP je závislý od následného tvárnenia a voľby konečnej teploty ohrevu 
brám pred valcovaním za tepla a je podmienený mnohými činiteľmi, najmä druhom ocele. Má 
sa pohybovať 100 – 150 °C pod krivkou solidu. Horná hranica je limitovaná rastom zrna, 
nebezpečným prehriatím v dôsledku tepelných pnutí a zintenzívnením oxidácie. Spodná 
hranica ohrevu vychádza pre danú akosť ocele z prípustnej teploty na konci spracovania.  

NP je dôležitým agregátom valcovacej trate. Pec musí v časovom limite dodávať do 
trate potrebné nnožstvo brám s požadovanou kvalitou ohrevu a tvorí s ňou celok výroby. 
Ohrev kovu v peci je prúdový proces, charakteristický posunutím prúdu ohrievaného 
materiálu cez rád ohrievacích zón postupne rozložených v priestore. Riadiace veličiny (napr. 
teplota v zónach) sú tiež rozložené v priestore, pôsobia na všetky brámy súčasne po celej 
dĺžke zóny ohrevu, nachádzajúce sa v danej zóne v rôznom tepelnom stave.  

Ohrev brám v NP závisí od procesu tvárnenia. Tento proces musí prebiehať tak, aby sa 
dosiahli: 

Ø po dĺžke pása rovnomerne požadované vlastnosti, uvažované na smer valcovania 
v pozdĺžnom a priečnom smere (medza pevnosti, medza sklzu, ťažnosť, vrúbová 
húževnatosť), 

Ø po celej dĺžke rovnomerný geometrický tvar pása (hrúbka, šírka), 
Ø pri minimálnej energetickej náročnosti maximálny výkonnosť trate a pri minimálnych 

materiálových stratách. 
 
Ohrev musí byť vedený tak, aby po celú dobu tvárnenia boli v každom kontrolovanom 

mieste konštantné tepelné straty po dĺžke a hrúbke pása, to znamená aby boli dosiahnuté 
stanovené teploty za poslednou stolicou prípravného poradia a na výstupe z hotovného 
poradia.  
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Tvárnenie výrobku trvá určitý čas, v priebehu ktorého dochádza k tepelným stratám, 
čo sa prejaví teplotným rozdielom na začiatku a konci tvárnenej brámy. To vyvoláva stúpanie 
pretvárneho odporu a tým aj zmeny v hrúbke, šírke a zaťažení motorov valcovacích stolíc.  

Preto je nutné ohrevom zabezpečiť konečnú teplotu ohrevu materiálu (brám) 
v priemere 1250 °C (od 1220 °C do 1280 °C), ktorá závisí od druhu ocele a od valcovacieho 
programu.  
 
Režim ohrevu v NP má zabezpečiť: 

1. minimálne teplotné rozdiely v jednotlivých kusoch vsádzky, a to ako: 
Ø v horizontálnom smere teplotného gradientu – t. j. rozdiely teplôt medzi 

predným a zadným koncom vsádzky (niekedy je žiadaný pre valcovanie určitý 
teplotný rozdiel, napr. 30 °C – regulácia prebieha vo vyrovnávacom pásme); 

Ø vo vertikálnom smere teplotného gradientu – t. j. o rozdiely teplôt po hrúbke 
vsádzky medzi horným povrchom a stredom a dolným povrchom – reguláciou 
tepelných tokov v horných a dolných pásmach s vysokou presnosťou 
a skrátením vyrovnávacieho pásma; 

Ø v miestnych teplotných gradientoch – t. j. poklese teplôt v mieste kde sa 
vsádzka dotýka sklzníc („tmavé škvrny, tmavé tiene“) - ich minimalizovanie je 
dané konštrukciou sklzníc; 

Ø po šírke vsádzky 
 

2. minimálne zokujnenie povrchu vsádzky – pri danej konštrukcii pece je dané najmä  
nastavením spaľovacích pomerov, pretlakom spalín v pecí teplotami 
v jednotlivých vykurovacích zónach a dobou pobytu vsádzky v peci. Okoviny 
okrem strát kovu (cca 2 % hmotnosti) rozrušujú žiaruvzdorné materiály a sú 
príčinou rastu pecnej pôdy, tak komplikujú posun vsádzky, ale vyžadujú aj 
prestoje pre ich pracné odstránenie a opravu vymurovky. Rýchlosť tvorby okovín 
je najväčšia v ohrievacích a vyrovnávacích pásmach.  
 

3. musia odolávať chemickému pôsobeniu okovín a pecnej atmosféry 
4. musia byť oteruvzdorné a odolávať mechanickým nárazom 
5. musia mať vysokú životnosť, nízku poruchovosť 

 
V peciach s obojstranným ohrevom sú nevyhnutné vnútorné oporné a nosné systémy, 

chladené vodným alebo odparným chladením, pričom po pozdĺžnych skĺzniciach je tlačená 
vsádzka pecou. V závislosti od šírky pece a dĺžky vsádzky sú pozdĺžne skĺznice po šírke pece 
rozmiestnené v niekoľkých radoch. Skĺznice musia pri práci vo vysokoteplotných 
podmienkach plniť určité požiadavky: 

Ø musia čo najmenej ovplyvňovať teplotné pole a kvalitu povrchu ohrievanej vsádzky,  
t. j. vytvárať čo najmenej a čo najmenšie miestne chladné úseky na vsádzke 

Ø musia odolávať vysokým teplotám a náhlym zmenám teplôt. 
 
Delenie NP závisí od profilu, pracovného priestoru a od teplotného a tepelného režimu 

pece. Podľa toho sa určuje počet pásiem pece. Pri hodnotení profilu pracovného priestoru je 
pásmo tvorené časťou pracovného priestoru so spaľovacím zariadením a oddeleného od 
ďalšej časti pracovného priestoru zúženými miestami medzi klenbou s nistejou pece a tieto 



11 
 

pásma sa potom nazývajú pásmami spaľovacími. V mnohých NP sa materiál ukladá v 2 až  
4 radoch (pri krátkej vsádzke), v peciach malého výkonu a pri ohreve materiálu dlhšieho ako 
3 – 4 m sa tento ukladá iba v jednom rade. Medzi jednotlivými radmi vsádzky resp. medzi 
vsádzkou a bočnými stenami pece je medzera cca 0,3 m.  

Pracovný priestor pece je rozdelený na niekoľko teplotných pásiem. Materiál 
prechádza postupne štyrmi pásmami ohrevu-predohrievacím, ohrievacím (horný a spodný 
ohrev) a vyrovnávacím, v ktorom sa vyrovnávajú nerovnomernosti vzniknuté pri ohreve 
materiálu a udržiavacia. 

Predohrievacia zóna, do ktorej vstupuje studená vsádzka, plní dva hlavné úlohy a je 
charakteristická tým, že teplota spalín sa v nej postupne od začiatku pece zvyšuje. Prvá úloha 
je pomalší ohrev predvalkov do teploty 500 °C, kde je nebezpečenstvo poškodenia ocele 
tepelným pnutím. Predvalok sa ohrieva postupne tak, aby nevznikol nedovolený teplotní spád 
medzi povrchom a centrom predvalku. Druhou funkciu je využitie tepla spalín. 

Z predohrievacej zóny vsádzka postupuje do zóny ohrievacej, kde sa povrch 
predvalkov rýchle ohreje na žiadanú teplotu ohrevu. 

Na výstupe z ohrievacej zóny sú predvalky ohriate nerovnomerne, rozdiel medzi 
teplotou povrchu a centrom je veľký. Na zníženie tohto rozdielu teplôt je vyrovnávacia zóna. 
Je to dôležitá súčasť narážacej pece ktorá slúži aj na odstránenie tieňov počas ich ohrevu na 
skĺzniciach. Valciari požadujú, aby teplotný spád po výške predvalkov nebol väčší než -1 až  
3 K.cm-1. Príkon do vyrovnávacej zóny sa volí tak, aby teplota spalín bola o 50 až 70 K vyššia 
ako teplota ohrevu. Teplota povrchu sa nemení a teplota centra sa k nej pomaly približuje  
[2, 3]. 

 

Rozdelenie narážacich pecí 
Narážacie pece je možné deliť podľa mnohých hľadísk. K najdôležitejším z nich patrí 

rozdelenie: 

 
Ø podľa tepelného a teplotného režimu a tvaru pracovného priestoru: 

a) jednopásmové 
b) dvojpásmové 
c) trojpásmové 
d) viacpásmové 
e) komorové (napr. pece Italimpianti s radiačnými horákmi v klenbe a s rovnakou 

výškou pracovného priestoru po celej dĺžke pece) 
 
Ø podľa spôsobu ohrevu materiálu: 

f) pece s monolitickou nístejou (s jednostranným horným ohrevom) 
g) s kanálom pod nístejou 
h) s obojstranným ohrevom (s horním i spodným ohrevom) 

 
Ø podľa typu zariadenia na predhrievanie vzduchu a plynu: 

a) rekuperatívne 
b) regeneratívne 
c) bez ohrevu vzduchu a plynu 
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Ø podľa radov predvalkov v peci: 
a) jednoradové 
b) dvojradové 
c) viacradové 

 
Ø podľa spôsobu odoberania ohriateho materiálu z pece: 

a) s bočným vyberaním 
b) s čelným vyberaním [4, 5] 

 
Pôvodne sa stavali pece iba s horným ohrevom, neskôr boli vyvinuté viacpásmové 

pece s ohrevom obojstranným. V peci s jednostranným ohrevom sa predvalky posúvajú po 
nísteji zo žiaruvzdorného keramického materiálu. Pre uľahčenie pri vyberaní materiálu sa 
pôda môže vymurovať s miernym sklonom 6° až 7° 30´ smerom k vyťahovaciemu otvoru, 
aby nedochádzalo k spečeniu materiálu pri jeho pretlačovaní pecou. Pri obojstrannom ohreve 
sa predvalky do pece dostávajú po pozdĺžnych nosníkoch – skĺznice. Skĺznice musia odolávať 
vysokým teplotám a náhlym zmenám teplôt, mechanickým nárazom, chemickému pôsobeniu 
okovín a pecnej atmosféry, musia byť oteruvzdorné. Kvalita používaných materiálov na 
pozdĺžne skĺznice je rôznorodá. 

Podľa použitého materiálu skĺznice môžu byť: 

Ø keramické – z elektrotavených žiaruvzdorných korundových materiálov s vysokým 
obsahom Al2O3 (98,5 %) alebo s prísadou ZrO2 (21 %),  

Ø kovové – najviac používané. Sú tvorené silnostennými rúrkami, vo vnútri chladené vodou 
alebo odparným chladením.  

 

Vykurovacím palivom v NP môže byť zmesný plyn, zemný plyn a vykurovací olej. 
Rozdelenie množstva paliva do jednotlivých zón závisí na konštrukcii pece, typu a akosti 
vsádzky. 

Pece sú charakteristické veľkým počtom (100 – 200) stropných, radiačných horákov 
s radiálnym šírením plameňa (“s plochým plameňom“) po celej dĺžke pece rozdelených do 
niekoľkých samostatne regulovateľných skupín, ktorými sa rozohrieva klenba a rovnomerne 
žiari na vsádzku. Ďalšou charakteristikou je klenba s rovnakou zníženou výškou nad vsádzkou 
po celej dĺžke pece, čim sa síce mierne znižuje žiarenie spalín, ale zvyšuje žiarenie klenby. 
Prívod tepla je pri ohreve zhora rozdelený do 5 – 7 a pri ohreve zdola do 2 – 3 samostatných 
zón. Tieto pece boli vyvinuté v USA, a v Európe prvý raz použitá v Taliansku v r. 1968. 
Stropné horáky sú plynové alebo olejové. Pre spodný ohrev sa používajú klasické čelné 
horáky, ktoré sa niekedy doplňujú horákmi bočnými. Horáky sú umiestnené v čelných 
stenách, na klenbe a na bočných stenách. Čelné horáky nad výstupnými dverami vo 
vyrovnávajúcom pásme spôsobujú nasávanie falošného vzduchu do pece. Tak sa vsádzka 
ochladzuje a rastie obsah kyslíka v spalinách. Zvyšovanie výrobnosti si vyžiadalo vývoj 
veľkokapacitných pecí s vyšším prestupom tepla v pecnom priestore. Preto sa začali budovať 
stropné horáky s radiálnym šírením plameňa. Klenba sa vplyvom horákov nahrieva 
a rovnomerne sala na vsádzku. Výkonnosť pecí so stropným kúrením sa zvýši o 20 % až 
40 %. Vzdialenosť klenby od materiálu sa zmenšila, nakoľko vlastné sálanie spalín nie je 
rozhodujúce. Bežne sú horáky na plyn. Počet stropných horákov sa pohybuje od 100 do 200 
v závislosti od veľkosti pece. Sú rozdelené do niekoľkých samostatne regulovateľných 
skupín. Klenby sú zavesené a hlavné priečne oceľové nosníky sa chladia vodou. V poslednom 
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čase sa pri stavbe pecí používajú netvarované žiaruvzdorné hmoty. Opravy muriva sa 
realizujú torkrétovaním.  

Najviac degradovanou časťou pece je nístej vyrovnávacieho pásma. Výmurovka je 
mechanicky opotrebovaná posúvajúcou sa vsádzkou a chemicky napádaná okujami. Predtým 
sa nístej vymurovala z chrómmagnezitu, teraz sa inštaluje elektrotavený korund. Na celú 
nístej sa ukladajú korundové bloky. Kamene sa ukladajú na sucho bez malty s príslušnou 
dilatačnou špárou. Tuhnutím liatych korundových blokov sa v blízkosti vtoku tvoria lunkre, 
ktoré nie sú kompaktné a tak do nich môžu zatekať okuje a dochádza k trhaniu materiálu. 
Preto sa bloky ukladajú na nístej tak, aby táto časť bola na spodnej strane.  

Predvalky sa do pece vsádzajú v jednej alebo vo viacerých radách. Musí byť ale medzi 
jednotlivými radami medzera, ako aj medzi murivom bočnej steny a koncom sochoru či 
brámou. Predtým pri zatlačení ďalšej studenej brámy do pece vypadla posledná ohriata cez 
skĺz na dopravný valník. Nebolo to najvhodnejšie riešenie, lebo do pece sa nasával studený 
vzduch, údery ťažkých brám, padajúcich zhora na valník, spôsobovali otrasy, tým 
poškodzovali výmurovku pece. Dnes sa používajú vyťahovacie stroje, ktoré sú na konci 
vyrovnávacieho pásma v priehlbine nísteje, kde sa zasunú ramena stroja a nadvihnutím 
vytiahnu brámu na valník. 

Pri prevádzkovaní pece, vo vyrovnávacej zóne vznikajú oxidy železa a na výmurovke 
sa tvoria nánosy. Tie sa čistia špeciálnymi brámami v tvare prevrátených korýt. Posúvaním 
čistiacich brám sa okuje dostanú k bočným stenám a potom sa vyhrabávajú bočnými 
okienkami. Ak sú nánosy väčšie, pec sa musí odstaviť do opravy a nános vybúrať mechanicky 
[3,6].  
Trend vývoja NP reprezentuje: 

a) zavedenie radiačných stropov a stien pecí s veľkým počtom radiačných horákov 
menšieho príkonu vhodne umiestnených podľa požadovanej krivky a rýchlosti ohrevu; 

b) zvyšovanie rýchlosti spalín; 
c) zavádzanie „jazdcov“ na vodou chladené skĺznice (k zamedzeniu „tieňov“ na vsádzke 

a možnosti skrátenia vyrovnávacieho pásma); 
d) zavádzanie odparného chladenia; 
e) zavádzanie výmuroviek zo žiarobetónových panelov, plastických žiaruvzdorných 

hmôt, torkrétovania, vláknitých materiálov. 
 
 Konštrukcia NP závisí na troch základných činiteľov: tvare a druhu nahrievaného 
materiálu, výkonnosti valcovní, a druhu paliva pre pec. Výkonnosť pecí za posledné roky 
značne vzrástla, predtým 30 – 40 t.h-1 na súčasné 120 – 250 t.h-1 i viac. Pec je vhodná aj na 
ohrev kremičitých ocelí. Pohľad na NP s výkonom 205 t.h-1 je na obr.1 [4] 
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Obr. 1. Narážacia pec s výkonom 205 t.h-1 – pohľad na výstupnú stranu s manipulátorom 

 
3.1 Narážacia pec v U. S. STEEL KOŠICE 

U.S.Steel Košice, závod Teplá valcovňa má k dispozícií štyri narážacie pece. Neustále 
zvyšovanie úžitkových vlastností valcovaného sortimentu na trati teplej širokopásovej (TŠP), 
silná konkurencia na svetovom trhu, neustále znižovanie energetickej náročnosti, inovácia 
výrobkov s podstatným zlepšením kvalitatívnych parametrov valcovaného pásu vyvolali 
začiatkom 90 - rokov potrebu rekonštrukcie narážacích pecí. Bolo pristúpené k postupnej 
rekonštrukcii narážacich pecí v závode Teplá valcovňa firmou ITALIMPIANTI. V priebehu 
rokov 1995 – 2002 boli postupne modernizované všetky štyri pece. Hlavným cieľom 
rekonštrukcie a modernizácie bolo znížiť mernú spotrebu energie, zvýšiť výkonnosť pece až 
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na 205 t.h-1, zlepšiť kvalitu ohrevu brám a znížiť straty z okovín. Narážacie pece slúžia 
k ohrevu brám na potrebnú valcovaciu teplotu na 1230 – 1280 °C pre teplú širokopásovú trať. 
Užitočná dĺžka pece je 33900 mm, svetlá šírka 9000 mm, dĺžka pôdy vyrovnávacieho pásma 
je 13500 mm (tab. 1). 

Narážacia pec je rozdelená do 9-tich zón. Na obr. 2 sú v reze zobrazené jednotlivé 
zóny NP. Zóny 1, 3, 5, 7, 8 sa nachádzajú v tzv. úrovni pecného priestoru, zóny 2, 4, 6 a 9 
predstavujú podpecný priestor. Pec je vybavená vstupnými a výstupnými vrátami. Vsádzanie 
je zabezpečené z valčekového dopravníka tlačkou. Od vstupnej (vsádzacej) časti až po úroveň 
pevnej podlahy je pec vybavená skĺznicovým systémom chladeným vodou. Brámy sú vedené 
na 4-roch skĺzniciach a zatláčané vstupnou tlačkou. Na výstupe pece sú vyberané pomocou 
vyberacieho stroja. Odťah spalín je umiestnený na vstupnej strane pece. Spaliny vchádzajú 
ťahom komína do protiprúdneho oceľového rekuperátora umiestneného v dymovom kanáli. 
Spaľovací vzduch je vháňaný cez rekuperátor do potrubného rozvodu ventilátormi 
s reguláciou nasávaného vzduchu. 

Teplota spalín pred rekuperátorom je regulovaná schladzovaním spalín prídavným 
vzduchom od ventilátora a rozprašovaním chladiacej vody cez vypúšťacie uzávery 
s pneumatickým pohonom. Na výstupnej časti pece v mieste taškových horákov vyberanie 
okovín zabezpečuje okujový žľab. 

Zariadenie na vyberanie brám sa pohybuje na vlastnej žeriavovej dráhe a po vybratí 
ohriatej brámy z pece túto uloží na valčekový dopravník. 

 

 
Obr. 2.  Zóny NP – pohľad z ľavej stranyv smere toku materiálu [7] 
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Tabuľka 1.  Základné technické parametre strojných zariadení NP [7] 
max. výkonnosť 205 t.h-1 

menovitý výkonnosť 160 t.h-1 

využiteľná dĺžka pece 33 900 mm 
svetlá šírka pece 9 000 mm 
dĺžka pevnej pôdy vyrovnávacej zóny 13 500 mm 
využiteľná šírka pece 8 300 mm 
svetlá výška pece: 
- horná časť 

1 500 mm 

- dolná predohrievacia zóna 3 100 mm 
- dolná ohrievacia zóna 2 600 mm 
počet sklznic            4 ks 
úroveň nísteje a privádzacieho valníka + 2 785 mm 
úroveň výstupného valníka + 800 mm 
vstupná teplota brám 20 – 800 oC 
požadovaná teplota ohrievania brám 1 200 – 1 280 oC 

 
 
Vykurovací systém 

 
Ohrev vsádzky je zaisťovaný kombinovaným ohrevom stropnými sálavými a 

spodnými vírivými čelnými horákmi. Počet horákov na NP je 128, presné umiestnenie 
horákov je v tabuľke 2. 
 
Druhy horákov:  

a) stropné - sálavé 
b) spodné - vírivé 

 
 
Tabuľka 2.  Rozdelenie horákov v peci [7] 

zóna umiestnenie počet 
ks 

I. horná predohrievacia zóna 24 
II. spodná predohrievacia zóna 5 
III. horná ohrievacia (tepelná) zóna 24 
IV. spodná ohrievacia (tepelná) zóna 5 
V. vyrovnávacia zóna 1. 36 
VI. vyrovnávacia zóna 2. (pravá) 12 
VII. vyrovnávacia zóna 2. (ľavá) 12 
VIII. horná - udržiavacie horáky 6 
IX. dolná - taškové horáky 4 

 
Vykurovacie médium je zmesný plyn, jeho zloženie – podiel jednotlivých plynných 

palív pri zmiešavaní je v tab 3.  
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Tabuľka 3.  Zloženie referenčného zmesného plynu [7]  
Plyn (% obj.) 
Vysokopecný plyn 55,72 
Koksárenský plyn 30,23 
Zemný plyn 14,05 

 
Charakteristika vykurovacích plynov 
 
Vysokopecný plyn 

• výhrevnosť   3,4 – 3,6 MJ.m-3 
• medza výbušnosti  20 – 80 % 
• merná hmotnosť  1,32 kg. m-3 
• bod vzplanutia  750 °C 
• prevádzkový tlak  4 – 8 kPa 
• CO    cca 23 % 
• CO2    cca 21 % 
• H2    cca 3 % 
• N2    cca 53 % 

 
 
Koksárenský plyn 

• výhrevnosť   16 - 17 MJ.m-3 
• medza výbušnosti  4 - 35 % 
• merná hmotnosť  0,52 – 0,58 kg. m-3 
• bod vzplanutia  560 °C 
• prevádzkový tlak  4 – 7,5 kPa 
• CO    cca 6 % 
• CO2    cca 2 % 
• CH4    cca 28 % 
• H2    cca 53 % 
• N2    cca 10 % 

 
 
Zemný plyn 

• výhrevnosť   35 MJ.m-3 
• medza výbušnosti  4 - 15 % 
• merná hmotnosť  0,713 kg. m-3 
• bod vzplanutia  650 °C 
• prevádzkový tlak  180 - 200 kPa 
• CO2    cca 1,6 % 
• CH4    cca 295,5 % 
• H2    cca 2,9 % 

 
 

Narážacia pec je vybavená systémom merania a regulácie ohrevu, ako aj 
zabezpečovacím zariadením. Teplotný režim je riadený z ovládacej kabíny, kde sú umiestnené 
ovládacie pulty pre systém riadenia.  
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V súčasnosti sa používajú dva systémy riadenia ohrevu brám v NP: 

- R :  manuálne ručné riadenie operátorom kabíny  
- A :  automatické riadenie procesnej úrovne na princípe regulácie ohrevu v NP podľa 

najvyššie určenej krivky (reakčný čas) pre jednotlivé výpočtové zóny  
  

Pec je určená pre ohrev brám všetkého druhu ocelí (nízkouhlíkovej, dynamoocelí, 
legovaných konštrukčných a nerezových) s max. rozmermi dĺžky 4000 – 8000 mm (pri 
dvojradovom sadení 2900 – 4000 mm), šírky 795 – 1545 mm a hrúbky 165 – 250 mm [7, 8, 9]. 

 
3.1.1  Žiaruvzdorné materiály v hutníctve železa 

Podmienky, ktorým sú žiaruvzdorné materiály vystavené pri použití, sú veľmi 
rôznorodé. Doba počas, ktorej je žiaruvzdorná výmurovka vystavená prevádzkovým 
podmienkam, sa pohybuje od krátkodobého (jednorazové použitie) cez niekoľko hodinovú 
prevádzku až po niekoľko desaťročí.  

Tepelné zariadenia môžu pracovať v pretržitej prevádzke, kedy je výmurovka 
namáhaná cyklickými teplotnými zmenami, pričom pri jednotlivých cykloch sa zvyčajne 
tepelný tok výmurovky neustáli, alebo v nepretržitej prevádzke s ustáleným tepelným tokom 
výmurovkou. Asi najdôležitejšie je, správna voľba žiaruvzdorného materiálu, aby vyhovel 
prevádzkovým podmienkam. Faktory ako požadovaná teplota profilu výmurovky, 
predpokladané mechanické pnutia, potenciálne chemické napadnutie výmurovky, 
mechanizmus erózie, a povolená rozťažnosť, toto všetko treba vziať do úvahy pred výberom 
a uvedením žiaruvzdorného materiálu do prevádzky. A požiadavky vyššej životnosti 
žiaruvzdornej výmurovky a nízkych nákladov na údržbu vedú k dosiahnutiu uplatnenia 
v širšom zmysle odliatych žiaruvzdorných prefabrikátov v systéme výmuroviek agregátov 
[10]. 
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Obr. 3.  Výmurovka NP v U. S. Steel Košice 
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3.1.1.1 Technická charakteristika výmurovky narážacej pece v U. S. STEEL KOŠICE 
(obr.3) 
Používajú sa predovšetkým materiály od firiem: 

• Calderys  
• Refrasil Třinec, s r. o. 
• Motim 
• Treibacher 
• Refrako Košice, s r. o. 

 
Strop pece – skladá sa zo štyroch vrstiev. Pracovná vrstva je urobená z hotových dielcov 
PLIBLOC. Materiál týchto blokov pre konvekčnú zónu je PLICAST 033 a pre zóny 1. a 8. 
PLICAST 035, pre zóny 3., 5., 6. a 7. PLICAST 039. Bloky sú v styčných škárach utesnené 
tvarovkami z materiálu PLICAST STEEL MIX. Uvedené bloky pracovnej vrstvy sú zavesené 
pomocou keramických kotevných tvaroviek na nosnej konštrukcii stropu. Na pracovnej vrstve 
z blokov je uložená izolácia z materiálu PLISULATE v dvoch vrstvách a na tejto je vrstva 
žiarobetónu PLICAST LW-MIX. Horákové tvarovky sú v hornej časti utesnené šnúrou 
PLISULATE 1260R a tesniacou hmotou PLISTIX 15. Po celej ploche obvodu sú horákové 
tvarovky utesnené materiálom PLISULATE. 
 
Bočné steny pece – sú vymurované zo štyroch vrstiev. Pracovná vrstva je torkétovaná 
o hrúbke 240 mm. Je to žiarobetón s keramickou väzbou s obsahom 51 – 69 % Al2O3, 27 – 44 
% SiO2, s teplotou použitia do 1600 °C. Izolačné vrstvy sú v dvoch vrstvách, prvá 
z ľahčených tehál polovičného formátu N1 a N2 druhá z ľahčených tehál 0,5 formátu N1. 
Vlastná izolácia je z materiálu typu PLISULATE. Bočné steny vo všetkých ostatných zónach 
pozostávajú z tých istých vrstiev, len s tým rozdielom, že pracovná vrstva je torkétovaná 
a odlievaná materiálom oteruvzdorným žiarobetónom na báze Al2O3. Kotvenie torkrétovanej 
vrstvy je pomocou keramických kotevných tvaroviek, pripevnených k oceľovej konštrukcii 
pece pomocou držiakov, kotevných hákov a púzdier privarených na plášť oceľovej 
konštrukcie. Izolačná vrstva je z vláknitého materiálu PLISULATE na plášť pece lepená 
pomocou lepiaceho tmelu PLISULATE 1400 °C. 
 
Vstupná čelná stena nad dverným otvorom je zo žiarobetónu prekladu z materiálu 
PLICAST BAGGLE MIX 27/G, na tomto preklade je výmurovka z troch vrstiev. Pracovná je 
z materiálu PLICAST BAFFLE MIX 27/G, druhá z ľahčených tehál 0,8 N1 a izolačná 
z PLISULATE 950 B/250 50 mm. Lamely dverí sú izolované z PLISULATE 1260 M/128-25. 
Spodná polovica vstupnej časti pod sklznicami je zo štyroch vrstiev. Pracovná je z PLICAST-
u BAFFLE MIX 27/G resp. PLICAST BM 80 a PLICAST LX 58, ďalšia je z ľahčených tehál 
0,8 N2/N1 a 0,5 N1. izolačná vrstva je z PLISULATE 750B/120-80. 
 
Výstupný horný nosník – pracovná vrstva je zo žiarobetónu PLIFLOW A 60. Ďalšie vrstvy 
sú v dvoch radov z ľahčených tehál FL – STEIN 8/N1. Vlastná izolačná vrstva je 
PLISULATE 14M-128/25 a PLISULATE 1400 M/128-12. 
 
Horákové steny – sú zhotovené v štyroch vrstvách. Pracovná je zo žiarobetónu o hrúbke 240 
mm. Ďalšie izolačné sú z ľahčených tehál a vlastnej izolačnej vrstvy, lepenej na plášť 
lepiacim tmelom PLISULATE 1400 °C. Pracovná vrstva je kotevná pomocou keramických 
kotevných tvaroviek tým istým spôsobom ako bočné steny, len v horákových stenách nie je 
žiarobetón torkretovaný a dilatačné škáry sa zhotovia zarezávaním. 
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Odberné drážky – sú 4 ks na výstupe z pece v spodnej časti čelnej steny. Pracovná vrstva je 
zo žiarobetónu. Ďalšie vrstvy sú z dvoch vrstiev ľahčených tehál a izolačnej vrstvy. Šikmé 
dno je zo žiarobetónu a z vrstvy tehál. Kotvenie je urobené pomocou keramických kotevných 
tvaroviek AT a príslušných kovových dielcov. Šikmé dno je murované z pracovnej vrstvy 
žiarobetónu, ďalej z vrstvy tehál 0,8 a 0,5. Zadná horáková stena je zo žiarobetónu a izolačné 
vrstvy sú z tehál, izolácie sú z vláknitých materiálov. 
 
Šachta dymovodu – zaústenie dymovodov je zo 4 vrstiev, pracovná vrstva zo šamotových 
normáliek KOSAM TB v hrúbke 200 mm, druhá vrstva PLASTIZOL HB 5 v hrúbke 260 
mm, tretia červené tehly o hrúbky 65 mm, upevňované do cementovej mazaniny o hrúbke 50 
mm. Otvor zaústenia dymovodu je premostený 1600 mm vysokým múrikom zo šamotových 
normáliek KOSAM TB.  
 
Dno 2. a 4. zóny - konvekčná, predohrievacia a páliaca zóna po druhú horákovú stenu sú z 3 
vrstiev. Pracovná vrstva je zo šamotových normáliek KOSAM TB v hrúbke 125 mm, druhá 
z normáliek PLASTIZOL HB 5 o hrúbke 250 mm, izolačná vrstva je z dosiek SIBRAL 
v hrúbke 85 mm  
 
Nábehová hrana na pôdu - pozostáva z pracovných vrstiev a to z materiálu PLIRAM 84 
S a PLICST TL 90 SPG 8. Izolačné vrstvy sú tvorené z materiálov PLIBLOC PLICAST LX 
58 pozícia č.1, 2, PLICAST Steel mix, PLICAST Strong-Lite, izolačných tehál FL-Stein 8/N1 
a 5/N1, PLISULATE 14M-128/25 a PLISULATE 12M-128/25. 
 
Pôda pece - pozostáva z piatich vrstiev. Vyrovnávacia zóna č.1 (zóna 5) je z tvaroviek 
KORVISIT (výrobca Motim Maďarsko) resp. CORR BRICK SG1 (výrobca Treibacher 
Nemecko) v hrúbke 250 mm kladených do podsypu. Druhá a tretia z normáliek 
pozostávajúcej z viacerých vrstiev tehál rovnakej kvality. Vyrovnávacia zóna č. 2 (zóna 7) má 
KORVISIT-320 resp. CORR BRICK SG1 o hrúbke 300 mm, ktorý zabezpečuje pevnosťou 
odolnosť proti oderu pri prevádzkových podmienkach a šamotové normálky v hrúbke 65 mm. 
Toto pásmo je konštrukčne dlhodobo riešené žiaruvzdornou výmurovkou z tavených 
korundových blokov, ktoré sú odlievané do foriem a vyznačujú sa vysokou tepelnou a 
teplotnou vodivosťou. Bloky sú rôznych rozmerov, najviac v rozmeroch 600x300x250 mm.  
 
Výstupné dvere - pracovná vrstva je zo žiarobetónu PLICAST L-W – I – 25 R a PLICAST 
L-W – I – 28 R . Izolačná vrstva je zo žiarobetónu PLICAST XL – 25. 
 
Izolácia chladiaceho systému (skĺznice, priečky, stojky) – pozostáva zo žiarobetónových 
tvaroviek PLIBLOC – PLICAST HT Mix pozícia č.1-8 a PLIBLOC PLICAST LX 85 pozícia 
č.9,10. Izolačná vrstva je z materiálu PLIVAFORM 1260/270 a PLICAST XL 25. [7, 9]. 
 

3.2  Tvorba okovín 
Pri spracovaní ocele v hutiach je nutný jeden alebo viacero ohrevov polotovarov 

i hotových výrobkov. Pôsobením vysokých teplôt oceľ intenzívne reaguje s pecnou 
atmosférou, ktorú u plamenných pecí predstavujú spaliny, v elektrických peciach vzduch, a na 
povrchu materiálu prebieha oxidácia a oduhličenie.  

Medzi nepriaznivé vplyvy oxidácie patria: 
Ø nárast pecnej pôdy a problémy spojené s odstraňovaním okovín 
Ø   poškodenie pecnej žiaruvzdornej výmurovky v dôsledku reakcií s oxidmi železa 
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Ø odstraňovanie okovín mechanicky, hydraulicky alebo chemicky z povrchu materiálu 
Ø zmetky, spôsobené zavalcovaním či zakovaním okovín 
Ø väčšie opotrebenie tvárniacich strojov [3] 

 
V súvislosti s prevádzkou narážacích pecí a intenzifikáciou ich výkonnosti sa objavuje 

zhoršujúci faktor a to tvorba nárastov na pôde vyrovnávacieho pásma. Doba prevádzky pece 
sa tak skracuje. Nárasty na pôde vyrovnávacieho pásma sú tvorené okovinami. Pecné okoviny 
sa tvoria počas ohrevu oceli v peci. Počas procesu ohrevu brámy jej povrchová vrstva reaguje 
s okysličovadlami v pecnej atmosfére, vznikajú oxidy, ktoré tvoria okoviny. Tieto predstavujú 
straty ocele, znižujú jej výťažnosť. Podľa literatúry predstavujú cca. 0,8 – 3 % z celkovej 
vsádzky. Okoviny sa zhromažďujú v pecnom priestore, prepadávajú cez skĺznice a odstraňujú 
sa cez čistiace otvory pece. Najväčšie problémy spôsobujú okoviny, ktoré sa zhromažďujú na 
pôde vyrovnávacieho pásma, najmä tie s vyššou lepivosťou. Ak sa nárasty z okovín včas 
neodstránia môžu spôsobiť deformáciu brám, problémy s ich posunom, ich vychýlenie môže 
spôsobiť poškodenie výmurovky stien i stropu pece. Súčasne vznikajú problémy 
s rovnomernosťou ohrevu brám po dĺžke. Okoviny, ak sa dostatočne neodstránia z ohriatej 
ocele, sa môžu zavalcovať do povrchu výrobku, čo si vyžaduje ďalšie spracovanie pred 
predajom výrobku, alebo spôsobia to, že zákazník dokonca odmietne výrobok, ktorý sa má 
použiť pre niektoré náročné aplikácie.  

Tvorbe okovín možno zabrániť tak, že ohrev sa bude uskutočňovať vo vákuu, alebo 
v neoxidačnej atmosfére. Napríklad, ak by sa oceľ ohrievala v takej pecnej atmosfére, ktorej 
oxidačný potenciál by bol pod potenciálom, ktorý je potrebný na oxidáciu železa na wustit. 
V takom prípade si to vyžaduje spaľovať zemný plyn pri pomere palivo – vzduch menšom ako 
5,5: 1. Stechiometrický pomer vzduch – zemný plyn pre jeho spaľovanie je 10 až 11:1, [22]. 

Tvorbu okovín možno minimalizovať aj pomocou určitých dostupných povlakov. Rast 
okovín možno kontrolovať manipuláciou teploty v peci, dobou výdrže a zložením pecnej 
atmosféry (je to zoradené podľa ich klesajúcej účinnosti). 
Okoviny delíme podľa ich vzniku na  

Ø primárne, ktoré vznikajú pri ohreve v peci; príčiny vzniku: výsledok nedostatočného 
morenia, nesprávny návrh zberača, odrážanie, dĺžka brámy a alebo odchýlka v línii 
pásu; odstránenie - lámačom okovín a vysokotlakovým vodným postrekom; 

Ø pecné, obmena primárnych okovín, súvisia s primárnymi červenými oxidmi; príčiny 
vzniku: špinavý povrch brámy, lokalizované prehriatie, pokus ohrevu neskôr 
v ohrievacom cykle vo vyrovnávajúcej zóne.   

Ø primárne okoviny červene oxidy – sú dva typy ružové a červené, farba je kľúčom 
k identifikácií pôvodu okovín; primárne červené okoviny sú kombináciou pecných 
ohrievacích zákonitosti, chémie a morenia. 

Ø sekundárne (traťové), sa tvoria po primárnom odstránení okovín. 

Ø terciárne, tvoria sa na hádzacom stole a počas chladenia zvitku; ich zloženie závisí do 
rýchlosti chladenia 

Primárne okoviny k dobe ohrevu, pecnej atmosfére a teplote povrchu behom ohrevu 
tvoria silnejšiu vrstvu než okoviny sekundárne. Tieto rôzne typy okovín sa vytvárajú 
chemickou reakciou ocele a oxidických zložiek počas ohrevu a valcovania. Okoviny sú 
tvorené v troch vrstvách, obr. 4. Rast týchto multi-vrstevných oxidov sa vyvíja chemicky 
podľa le Chateliera [11]. 
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Obr. 4.  Vrstvenie okovín [11] 
 

Hrúbka a rozmiestnenie množstva v každej vrstve značne kolíše. Sketch [21] ukazuje 
typické okoviny vyvinuté v ohrievacej peci a majú cca 1/8“ hrubku, t. j. 3,2 mm [13 - 16]. 

Čistiace práce sú vykonávané pri tenších nárastoch pomocou vodnej tlakovej trysky a 
čiastočnom schladení pece, alebo v prípade hrubých nárastov mechanicky pomocou zbíjačky 
pri vychladnutej peci. Obidva spôsoby čistenia nárastov majú nepriaznivý dopad na pracovnú 
výmurovku nielen vyrovnávacieho pásma, ale aj na steny a strop pece. 

Tvorba pecných okovín sa považuje aj za užitočnú, pretože do určitej miery (po ich 
odpadnutí alebo odtavení z povrchu ohrievaného materiálu) minimalizuje povrchové vady 
v ďalšom procese valcovania.  

 

Na objem a vlastnosti okovín pôsobí komplikovane veľa vplyvov: 
 
Ø chemické zloženie okolitej atmosféry; 
Ø čas a teplota ohrevu; 
Ø chemické zloženie ocele. 

 

Medzi ďalšie vplyvy patria rýchlosť prúdenia pecnej atmosféry, stav povrchu ocele, 
spôsob dopravy materiálu do pece a z pece, spôsob predchádzajúceho spracovania, priľnavosť 
okovín k povrchu, ich plasticita a iné. Tieto činitele majú vplyv nielen na mechanizmus 
a kinetiku reakcií prebiehajúcich pri oxidácii kovu, ale zároveň i na štruktúru, charakter 
a množstvo okovín [13]. 

 

3.2.1  Vplyv pecnej atmosféry 
Pôsobenia plynu na ocel je fyzikálno-chemický dej, ktorého intenzita závisí od 

zloženia plynu v prúde, rýchlosti difúzie z prúdu a spätnej difúzií plynných produktov reakcie 
povrchovou vrstvou, adsorbcií a desorbcií plynov na rozhraní fáz, difúzií reagujúcich zložiek 
vrstvou okovín a kovu, kryštalochemických premenách pri vzniku a rastu pevných produktov 
reakcií. 

 

3.2.1.1 Oxidácia  
Oxidácia u ocelí pokrytými okovinami pri vyšších teplotách je určená rýchlosťou 

difúznych procesov vo vrstve oxidov. Oxidáciu kovu môžeme charakterizovať ako reakciu 
medzi oxidačnými plynmi (O2, CO2, a H2O) a železom s jeho prímesami, kedy sa tvoria 
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okoviny, ktoré predstavujú zmes oxidov železa a rôznom stupni oxidácie železa a jeho 
prímesi. Oxidáciou vznikajú tri oxidy železa: 
Ø oxid železnatý FeO (wüstit), stály pri teplotách nad 570 °C, teplota tavenia 1377 °C; 

Ø oxid železnato – železitý Fe3O4 (magnetit), stály v celom rozsahu teplôt až do teploty 
tavenia 1538 °C; 

Ø oxid železitý Fe2O3 (hematit) , stály od nízkych teplôt do teploty tavenia 1565 °C. 
 

Oxidácia železa môže prebiehať podľa týchto vratných reakcií: 
Fe +1/2 O2 ↔ FeO + 279 314 kJ  (1) 

3FeO + 1/2 O2 ↔ Fe3O4 + 136 323 kJ  (2) 

2Fe3O4 + 1/2 O2 ↔ 3Fe2O3 + 189 163 kJ  (3) 

Fe + CO2 ↔ FeO + CO – 6 310 kJ  (4) 
3FeO + CO2 ↔ Fe3O4 + CO + 26 381 kJ  (5) 

Fe + H2O ↔ FeO + H2 + 36 856 kJ  (6) 
3FeO + H2O ↔ Fe3O4 + H2 + 69 966 kJ  (7) 

Fe + Fe3O4 ↔ 4FeO – 32 691 kJ  (8) 
 

Vratnosť týchto reakcií je daná teplotou, tlakom, počiatočnou koncentráciou a dobou, 
ktorá je k dispozícii pre dosiahnutie rovnovážneho stavu.  

Oxidácia kovu je v podstate obojsmerná difúzia, ide o difúziu kyslíka a plynného jadra 
k povrchu ohrievaného materiálu, difúziu reakčných zložiek cez vrstvu okovín a o 
kryštalochemické premeny súvisiace so zmenou zloženia a štruktúrou mriežky pevných fáz. 
Zároveň prebieha aj difúzia v opačnom smere, difúzia atómov kovu vrstvou okovín na 
povrchu kovu. Na povrchu kovu sa tvorí vyšší oxid železa, postupne oxidy s nižším stupňom 
oxidácie, obr. 5 [13]. 

 
Obr. 5.  Vznik okovín [13] 
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Obr. 6.  Fázový diagram železo – kyslík [14] 
 

Z rovnovážneho diagramu sústavy železo – kyslík (obr. 6) vyplýva, že železo tvorí 
s kyslíkom tri typy oxidov: wüstit FeO, magnetit Fe3O4 a hematit Fe2O3. Prvotná vrstvička 
hematitu na ocelí zabráni prístupu kyslíka k povrchu, klesá efektívny tlak kyslíka a vznikajú 
nižšie oxidy. Najprv vrstva magnetitu a nad teplotou 570 °C i wustitu. Hematit i magnetit sú 
veľmi kompaktné a silno prepojené. Prechod medzi nimi tvorí medzifáza γ- Fe2O3. Difúzia 
kyslíka wüstitom je ľahká, ale vrstvami magnetitu a hematitu obtiažná. Zloženie okovín 
v závislosti na teplote vidíme na obr.7. 

Obr. 7.  Zloženie okovín v závislosti od teploty [13] 
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Wüstit je stabilný pri teplotách nad 570 °C. Za normálnej teploty budú okoviny 
vzniknuté nad 570 °C obsahovať wüstit, pri ochladení pod 570 °C sa wüstit začne rozkladať 
na Fe3O4 a Fe, rýchlosť reakcie je však malá a wüstit existuje ako metastabilná fáza i pri 
teplote okolo 20 °C. Pri teplote nad 1371 °C sú v systéme tekuté oxidy, je to bod topenia 
wüstitu a keď sa roztápa vrstva wüstitu, o oceli sa hovorí, že sa potí (v terminológií 
valcovania). Vtedy sa zvyšuje rýchlosť rastu okují. Podľa druhu ohrievanej ocele sa okoviny 
z Fe vytvárajú od 1230 °C v oxidačnej atmosfére a pozostávajú z troch hlavných fáz: wüstit, 
(FexO, kde x je menšie ako 1) vytvára 85 až 95 váhových % okovín. Nad wüstitom je vrstva 
magnetitu tvoriaca 4 až 15 % a na povrchu v kontakte s atmosférou je vrstva hematitu 
vytvárajúca 0,5 až 2% okovín. [3, 18, 19].  

V atmosfére, ktorá obsahuje kyslík už pri mierne zvýšených teplôt vzniká na povrchu 
železa tenká vrstva oxidu Fe2O3. Vrstva sa pri hrúbke nad 5 µm zafarbuje, vznikajú tzv. 
nábehové farby. Z toho vyplýva, že ak chceme u tepelne spracovávanej ocele zabrániť vzniku 
nábehových farieb, môže prísť do styku s oxidačnou atmosférou až pri teplotách povrchu 
nižších než 150 °C. 

Rozoznávame dva druhy okovín: 
Ø Pecné okoviny – vznikajú pri ohreve v atmosfére spalín; obsahujú tri typy oxidu železa, 

kde asi 77 hm. % v nich predstavuje železo; pri teplotách pece nad 700 °C je pomer 
hrubiek vrstiev FeO : Fe3O4 : Fe2O3 približne 100 : (10 ± 5) : 1 

Ø Vzdušné okoviny – tvoria sa na vzduchu, sú zložené z hematitu a magnetitu; hrúbka 
Fe2O3 je 5 ± 10 % a Fe3O4 90 ± 95 % celkovej hrúbky okovín; okoviny sú bez pórov 
a pevne lpia na povrchu ocele., obsahujú cca 72 hm. % železa [3, 20, 21]. 

 

3.2.1.2 Spaľovacie pomery 
Pecná atmosféra pozostáva z produktov oxidačných reakcií (horenia) a to H2O, CO2, 

H2 a CO ako aj z podielu dusíka obvykle nad 50 %, ktorých parametre závisia na spaľovacom 
pomere vzduch : spaľovaný plyn, na druhu a zložení spaľovaného paliva a na teplote plynu 
v blízkosti ocele. Za tzv. oxidačných podmienok palivo sa spaľuje s prebytkom vzduchu 
a v atmosfére sa nachádza voľný molekulárny kyslík. Za tzv. „redukčných podmienok“, ktoré 
v skutočnosti neredukujú nijaké oxidy železa, možno s výnimkou hematitu, palivo sa spaľuje 
za nedostatku vzduchu, v pecnej atmosfére je málo voľného molekulárneho kyslíka, ale je tam 
viac CO a H2 a môže tam byť nejaké nespálené palivo a čiastočky uhlíka (dym). Jedinými 
zdrojmi kyslíka pre tvorbu okovín v pecnej atmosfére pri spaľovaní s nedostatkom 
spaľovacieho vzduchu je H2O a CO2. Kyslíkový potenciál týchto molekúl rastie s rastom 
teploty. Za redukčných podmienok rýchlosť tvorby okovín je nižšia a okuje sú obvykle tenšie, 
ale priľnavejšie. Je dokázané, že redukčná pecná atmosféra zaručujúca bezokovinový ohrev 
musí mať v spalinách trikrát väčšie množstvo CO než CO2 a asi 1,2 krát viac H2 než H2O. 
Spaľovaním zemného plynu by to bol súčiniteľ prebytku vzduchu n = 0,4 až 0,5 čo bežne nie 
je možné dodržať. Maximálny prebytok vzduchu, ktorý ovplyvňuje množstvo vznikajúcich 
okovín je cca 1,15 [13]. 

Pecná atmosféra pozostáva v našich podmienkach z produktov spaľovania zmesi 
zemného plynu, koksárenského, vysokopecného plynu a dusíka a kyslíka zo spaľovacieho 
vzduchu. Tieto plyny sú zmiešavané v zmiešavacej a regulačnej stanici v pomere cca. 55 % 
vysokopecný plyn, 30 % koksárenský plyn a 15 % zemný plyn [22].  

Voda v spaľovacom procese má dôležitý vplyv na rýchlosť tvorby okovín. Na oceli 
vyhrievanej v peci zemným plynom sa vytvorí viac okovín ako v peci keď palivom je olej. 
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Para sa dokonca niekedy vháňa do olejom vytápaných pecí aby sa podporila tvorba okovín. 
Spaliny, ktoré vznikajú pri stechiometrickom spaľovaní oleja, budú obsahovať okolo 9,5 
objemových % H2O a 15 objemových % CO2. Vysvetlenie vplyvu vodných pár na rast okovín 
je v nasledujúcich odstavcoch [22]. 

Pohyb iónov železa smerom von z kovu cez vrstvu okovín na miesto, kde dochádza 
k vzniku okovín, je rovnaký aj pre lineárny aj pre parabolický mechanizmus. Povrch kovu tak 
musí postupne ustupovať smerom do vnútra ocele. Kontakt medzi okovinami a kovom sa 
môže udržať tak, že okoviny budú sledovať pohyb povrchu kovu smerom dovnútra [23]. Keď 
sa kontakt stratí, prívod železa do reakcie ustáva, ale absorpcia kyslíka pokračuje. Okoviny 
oxidujú na vyššie oxidické fázy magnetit a hematit a stávajú sa menej plastickými v procese. 
Prieniku okovín do vnútra bránia prekážky a na rozhraní okoviny – kov vznikajú medzery. 
Keď dôjde k takémuto stavu v čistom kyslíku, alebo v suchých zmesiach kyslíka s inertnými 
plynmi, rýchlosť tvorby okovín klesá v dôsledku obmedzujúceho pôsobenia medzier na tok 
iónov železa cez okoviny.  

Pri dostatočnom objeme vodnej pary v pecnej atmosfére, rýchlosť rastu okovín sa 
udrží i napriek medzerám, ktoré v nich vznikajú. Možným vysvetlením vplyvu H2O je 
tendencia vody zvyšovať plasticitu okovín. Proces na rozhraní oxid – kov postupuje podľa 
podmienok, kedy je difúzia riadená zákonmi pre parabolický rast okovín.  

Vrstva okovín rastie, súčasne ustupuje povrch kovu smerom do vnútra ocele, na 
rozhraní okoviny – kov sa vytvára stále viac medzier. Proces pokračuje, povrch kovu ustupuje 
ďalej, medzery sa menia na póry obkolesené okovinami. Presnejšie staré medzery migrujú do 
okovín a vytvárajú sa medzery nové. Počas ohrevu kovu pre valcovanie za tepla je vrstva 
wustitu v okovinách veľmi pórovitá, tak ako to vidieť na metalografickom snímku obr. 8. 

Existujú rôzne názory na mechanizmus, pomocou ktorého vnikajú vodné pary do 
vrstvy oxidov. V jednom z prezentovaných mechanizmov sa uvažuje s tvorbou trhlín vo 
vrstve oxidov, aby bol prístup pre pecnú atmosféru k vnútorným okovinám. Iné práce 
Bruceho a Hancocka [24] potvrdzujú, že okoviny na železe praskajú v priebehu oxidácie po 
celý čas. Bol názor, že vo vrstve oxidov sa rozpúšťa vodík. Póry vznikajú ako premostenie 
hrubých povrchových útvarov, ktoré vznikajú počas periódy „lineárnej“ oxidácie. Takéto póry 
zachytávajú časť pecnej atmosféry v okamihu, kedy sa póry uzatvárajú. Rahmel [25] študoval 
vplyv koncentrácie vodných pár na rýchlosť tvorby okovín na vysoko čistom železe pri 
teplotách 750 °C, 800 °C, a 850 °C pri aplikácii rôznych zmesí kyslíka a vodných pár. 
Rýchlosť oxidácie je v podstate neovplyvnená koncentráciou H2O pri teplote 750 °C. Pri 
teplote 850 °C sú síce údaje rozptýlené, ale trend ukazuje na to, že rýchlosť oxidácie rastie 
s rastúcim obsahom H2O. Konštanta oxidačnej rýchlosti pri 950 °C ostro stúpla keď sa obsah 
H2O (pary) v atmosfére zvýšil na 12 %. Ďalší rast koncentrácie H2O v atmosfére na 31 % 
spôsobil iba malý prírastok v hodnote konštanty oxidačnej rýchlosti. Teda ako sa ukazuje, 
12 % koncentrácia H2O v pecnej atmosfére je dostatočná na to, aby sa dala dosiahnuť takmer 
najvyššia rýchlosť tvorby okovín na čistom železe pri teplote 950 °C.  

Ďalšou zložkou, ktorá výrazne kontaminuje pecnú atmosféru je síra. Síra sa dostáva do 
pecnej atmosféry spaľovaním zemného plynu v množstve 0,3 mg.m-3 a spaľovaním 
koksárenského plynu vo forme sírovodíku H2S 4-5 g.m-3. Tvorba sulfidov a oxisulfidov 
v priebehu rastu okovín na oceli zvyšuje rýchlosť ich rastu [25]. Hlavným mechanizmom 
tohto zrýchleného útoku na oceľ sa javí tvorba kvapalnej fázy takých látok v okovinách ako je 
FeS a zvýšený transport iónov cez okoviny. Ďalšou komplikáciou, ktorá je spojená s tvorbou 
sulfidov na rozhraní oxid – kov je rast priľnavosti okovín na kov, ktorý vedie k ťažkostiam pri 
odstraňovaní okovín a k nevyhovujúcej kvalite povrchu [26].  
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Obr. 8.  Metalografický snímok vrstvy wüstitu v okovinách, v podpovrchových vrstvách tiež  
             Fe2O3 a Fe3Ox [23] 
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Mechanizmus vedúci k zvýšenej priľnavosti okovín možno spájať s tvorbou roztavenej 
fázy na rozhraní oxid – kov. Tento mechanizmus je podobný mechanizmu, ktorý bol 
navrhnutý pre vysvetlenie vplyvu kremíka na tvorbu fayalitu 2FeO.SiO2 (Fe2SiO4). Je si treba 
všimnúť, že eutektické teploty pre systém železo – kyslík – síra sú : Fe – FeS 988 °C,  
FeO – FeS 940°C a Fe – FeO – FeS 925 °C. Získať priamy dôkaz o napadnutí materiálu sírou 
počas ohrevu je často veľmi ťažké. Keď sa okuje oddelia ešte v horúcom stave, sulfidy 
vyhoria a ostanú iba oxidy. Vzorky z oblastí kde sú zavalcované okoviny môžu zachovať 
dôkazy o prítomnosti sulfidov. Možno najlepšou výstrahou keď nastáva problém so sulfidmi 
podľa praktických skúseností je zápach po SO2 okolo narážacích pecí. Atmosféru v blízkosti 
pecí kontrolujú orgány bezpečnosti a hygieny práce. 

Prebytok vzduchu v peci podporuje rast okovín a ich uvoľňovanie. Moderné metódy 
riadenia pomeru vzduch : palivo, založené na údajoch analýzy obsahu kyslíka v spalinách 
pomáhajú minimalizovať výskyt priľnavých okovín. 

Zloženie pecnej atmosféry tiež ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti a priľnavosť okovín 
k povrchu ocele. Ak je kyslíka v atmosfére málo, ten do kovu preniká po hraniciach zŕn, kde 
je difúzia ľahšia. V kove sú okoviny zaklinené a odstrániť ich z kovu je ťažšie [3]. 

Diskusie o emisiách CO2 a vysoké ceny energie boli signálom k hľadaniu účinnejších 
technik spaľovania v oblasti priemyselného odvetvia. Podľa článku uverejneného v Stahl und 
Eisen [27], technika HEC (high Efficiency Combustion = vysoko účinné spaľovanie) nazývaná 
tiež HiTAC (High Temperature Air Combustion = spaľovanie na vzduchu za vysokých teplôt) 
predstavuje novú technológiu spaľovania, ktorá kombinuje vysokú tepelnú účinnosť so 
zníženými emisiami NOx. Táto technika využíva najmodernejšie regenerátory pre ohrev 
spaľovacieho vzduchu na teploty 1000 °C s využitím horúcich spalín. Kedže u tejto technológie 
nebol pozorovaný nejaký viditeľný plameň, nazýva sa tento režim spaľovania tiež spaľovanie 
bez plameňa. Horáky HEC sa líšia od klasických horákov. Hlavné rozdiely sú v tom, že horáky 
HEC pracujú v pároch, sú vybavené regenerátormi a horia bez viditeľného plameňa.  

Článok uvádza výsledky prevádzkovej skúšky na jednej z ohrievacích pecí pre brámy 
fa. Corus. Nainštalovené horáky HEC používajú zemný plyn. V horáku sa spaľovací vzduch 
nahrieva v regenerátory, ktorý pozostáva z keramických voštín alebo z keramických gulí. 

Rýchlosť tvorby NOx u horákov HEC bola o niečo nižšia v porovnaní s klasickými 
horákmi. Aplikácia týchto horákov nemala žiadny negatívny vplyv na kvalitu produktu. 
Tvorba okovín vyzerala podobne a neboli pozorované žiadne „lepivé okoviny“. Prevádzkový 
pokus dokázal, že horáky vybavené voštinovýmui regenerátormi pracujú spoľahlivo, 
spotrebujú o 27 % paliva menej, znižujú emisie CO2 a vykazujú menšiu tvorbu NOx 
v porovnaní s klasickými horákmi. Na základe výsledku z prevádzkového pokusu fa. Corus 
v budúcnosti plánuje aplikáciu technológie HEC vo väčšom meradle [27]. 
 

3.2.1.3 Vplyv teploty a času 
Stála teplota povrchu ocele sa nedá pri ohreve dosiahnuť skôr, ako v dosť pokročilom 

štádiu cyklu ohrevu. Keď sa oceľ vsádza do ohrievacieho zariadenia, povrchová teplota je na 
hodnote, ktorá je nižšia, ako požadovaná teplota pre valcovanie za tepla. S postupujúcim 
ohrevom, povrchová teplota rastie v závislosti na čase a približuje sa k teplote pece. Rýchlosť 
rastu tejto povrchovej teploty ocele závisí na počiatočnej teplote, na geometrických 
rozmeroch ocele, na fyzikálnych vlastnostiach ocele, na polohe ocele v peci, a na intenzite 
prechodu tepla na povrch ocele z tepelného zdroja (najmä plameň, spaliny a steny pece). 
Zvyšovaním teploty povrchu rýchlosť rastu okovín rastie – exponenciálne.  
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Pre jednotlivé druhy ocele sú v našich podmienkach stanovené krivky ohrevu brám, 
ktoré určujú teplotu a predpísanú dobu pobytu brámy v peci. 

Množstvo okovín, tvoriacich sa na povrchu ocele, závisí výrazne od teploty. 
U bežných uhlíkových ocelí je pri teplotách okolo 600 °C oxidácia pomalá, ale od teploty 
900 °C sa rýchlosť tvorby okovín zväčšuje [3, 23, 28].  

Pri teplotách nad 600 °C je na povrchu ocele vrstva oxidov a proces je riadený 
difúziou v oxidoch. Difúzia v pevných látkach je riadená Arhéniovou rovnicou, a preto aj 
tvorba okovín sa riadi podľa nej: 
 y = A.e- B/R.T   (kg.m-2)  (9) 

kde A  je konštanta (kg.m-2), 
B  -  konštanta  ( J.mol-1), 
R  -  univerzálna plynová konštanta  (J.mol-1.K-1),  
T  -  absolutná teplota  (K). 

 
Tvorba okovín je obyčajne klasifikovaná ako časovo-teplotná funkcia. Hlavným 

faktorom rastu okovín je teplota, znázorňuje graf na obr.9. 

2.K T
A

W
=  (kg.m-2)  (10) 

kde W  je  hmotnosť okoviny  (kg), 
 A  - plocha vzorky  (m2), 
 T   - teplota  (K), 
 K  -  konštanta, faktor  je funkciou teploty  (kg.m-2.K-2). 
 

 
Obr. 9.  Obecná závisloť - tvorba okovín v závislosti na čase [23] 

 
Pri malých teplotách je tvorba okovín veľmi nízka, ale pri vysokých teplotách je veľmi 

vysoká. Na obr.10 je znázornená stráta okovín v závislosti na čase a teplote. Zelená krivka je 
približne povrchová teplota brámy keď prechádza cez pec za cca 2,5 hodiny. Závislosti stráty 
okovín za izotermických podmienok boli stanovené experimentálne pre rozmedzie teplôt 900 
až 1310 °C. V skorých periódach ohrevu je veľmi malá tvorba okovín, neskôr v ohrievacích 
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a vyrovnávacích zónach sa tvorba okovín rapídne zvyšuje. Takže tvorba okovín v ohrievacej 
peci nie je iba funkciou času a teploty, ale závisí aj od rýchlosti tlačenia každej brámy. Sú 
odpozorované rozdiely v teplotách v peci a na povrchu brámy. 

 
 

 
 Obr. 10a. Tvorba okovín v závislosti na čase a na teplote povrchu brámy pri jej    

                prechode NP [15] 
Poznámka: 1 lb/ft2 = 4,88 kg. m-2; napr. 0,7 lb/ft2 = 3,42 kg. m-2 

   
 

 
 

Obr. 10b.  Závislosť stráty okovín na teplote a na dobe výdrže na teplote [15] 
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Z hodnôt uvedených na obr. 10a bola stanovená závislosť stráty okovín na teplote pre 
časy 1, 2 a 2,5 h. Súčasne bol prevedený prepočet stráty okovín na jednotku kg.m-2. Z obr. 
10b je zrejmé, že stráta okovín odpovedá parabolickej závislosti podľa rovnice 10 a obr. 9. 
Farebná krivka, ktorá pretína krivky stráty okovín pri rôznych teplotách, znázorňuje 
povrchové teploty brámy pri jej prechode pecou po dobu 2,5 hodiny.   

Izotermická oxidácia, „Lineárna perióda“ – pri teplotách nad 899 °C oxidácia 
železa postupuje v dvoch etapách. Na začiatku sa okoviny tvoria rýchlejšie ako sa absorbuje 
kyslík [29]. Fázy magnetit a hematit prítomné nie sú aj keď potenciál kyslíka je dosť vysoký, 
aby tieto fázy boli termodynamicky stabilné. Difúzia v plynnej atmosfére je závislá na 
rýchlosti, platí tu zákon lineárnej rýchlosti   

  ∆m = k1.τ     (kg.m-2.s-1)                                                                                    (11) 
 

kde ∆m je rýchlosť zmeny hmotnosti na jednotku plochy v dôsledku oxidácie  (kg.m-2.s-1),  
         τ      – čas pôsobenia oxidačných podmienok na materiál  (s), 
         k1    –  lineárna rýchlostná konštanta  (kg.m-2.s-2).     
 

   ∆m 
 
 
 
 Parabolická perióda 
 
 
 
 
 Lineárna perióda 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                                                        čas  

 
Obr. 11.  Znázornenie oblasti parabolickej a lineárnej periódy [29] 
 
Sú známe laboratórne štúdie, pri ktorých kyslíkový potenciál atmosféry bol 

udržiavaný pod disociačnou rovnováhou parciálneho tlaku  Fe3O4 tak, že sa tvoril iba FeO. 
Dosiahlo sa to riadením pomeru CO2/CO a pomeru H2O/H2. Krok na stanovenie rýchlosti 
tvorby okovín bol vlastne jednou z reakcií na rozhraní FeO – plyn. Kinetika reakcie bola na 
čase závislá lineárne. 

Keď dochádza k oxidácií v atmosfére pozostávajúcej z produktov spaľovania, objem 
molekulárneho kyslíka, ktorý je k dispozícií pre okovintvorné reakcie je obmedzený dokonca 
aj vtedy, ak je dostatočné vysoký prebytok spaľovacieho vzduchu. To znamená, že doba 
počas ktorej je oxidačná rýchlosť určovaná rýchlosťou príchodu kyslíka do oxidačnej oblasti 
(„lineárna perióda“), môže mať relatívne dlhé trvanie. Znížením objemu prebytku vzduchu 
v peci najmä na substechiometrickú úroveň (prebytok paliva) by malo predĺžiť lineárnu 
periódu.  

Izotermická oxidácia, „Parabolická“ perióda – hrúbka okovín rastie, ióny železa 
musia tak prekonávať väčšiu vzdialenosť, bude to trvať dlhšie kým dosiahnu oblasť, kde 
dochádza k reakciám. Koncentrácia železa na vonkajšom povrchu wustitu sa znižuje, potom 
určujúcom krokom rýchlosti tvorby okovín je rýchlosť príchodu železa ako kyslíka. Dochádza 
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tiež k prechodu od lineárnej k parabolickej tvorbe okovín a k tvorbe vyšších oxidických fáz 
magnetitu a hematitu, ktoré sa vytvárajú nad wustitom.  

Lineárno – parabolický prechod - Pettit a Wagner [30] vypracovali matematický 
model pre zmenu z lineárnej na parabolickú oxidáciu železa. Zistili, že oxidačná kinetika 
v zmesiach CO2/CO  pre hrúbku okovín v rozsahu 1,6 x 10-4 palca až 3,9 x 10-3 palca (tzn. 4,1 
až 100 µm) v teplotnom rozmedzí 700 až 1100 °C je lineárna. Hrúbka oxidov rastie 
a oxidačná rýchlosť sa približuje k parabolickému priebehu. Staršie práce potvrdili, že 
prechod od lineárneho k parabolickému chovaniu sa tvorby oxidov, kedy obsah kyslíka 
v plynnej fáze prekročil hodnotu 0,13 až 2,6 %. Rahmel [29] zistil, že difúzia v plynnej fáze 
je závislá na rýchlosti /lineárna kinetika/ pri teplotách nad 699 °C v N2O2 zmesiach pokiaľ 
zmes neobsahuje viac ako 5 % kyslíka. 5 % O2 v pecnej atmosfére zodpovedá spaľovaniu 
zemného plynu, koksárenského plynu, alebo oleja s prebytkom vzduchu asi 35 %. Potvrdzuje 
sa, že atmosféra v dobre riadených ohrievacích zariadeniach podporuje pretrvávanie 
pomalšieho (parabolického) priebehu okovintvorného mechanizmu po dlhšiu dobu. 

 

3.2.2  Chemické zloženie ocele 
3.2.2.1  Uhlík – dekarbonizácia 

Oxidácia železa (tvorba okovín) sa objavuje súčasne s oduhličením, rozhranie oxid – 
kov  sa pohybuje do vnútra a sleduje oduhličenú zónu. Pri teplote ohrevu ocele je reakcia 
medzi rozpusteným uhlíkom v austenite a oxidom železa    

 FeO + Caustenitu = Fe + CO                                                (12) 
veľmi uprednostnená. 

 
Hlavný vplyv uhlíka na rýchlosť tvorby okovín spočíva v tom, že ju robí 

nepravidelnou. Uhlík difunduje na rozhranie kov – oxid, kde reaguje s oxidmi železa 
a vytvára CO. Prítomnosť CO na rozhraní podporuje tvorbu medzier a znižuje priľnavosť 
okovín. Pri vysokých teplotách a vysokých koncentráciách uhlíka, tlak plynu v medzerách 
môže spôsobiť rozsiahle praskanie okovín, čo umožní kontakt atmosféry s kovom a následne 
rast rýchlosti tvorby okovín. Tvorba medzier bez rozsiahleho  praskania okovín má tendenciu 
spomaľovať rýchlosť rastu okovín. Haarstert [31] a ďalší zistili, že oxidácia klesá so 
stúpajúcim obsahom uhlíka. 

Oduhličeniu sa dá predísť, ak sa dá predísť tvorbe okovín. Za špeciálnych okolností 
možno použiť ochranné povlaky na oceli, ktoré minimalizujú okujnenie a oduhličenie. Tieto 
povlaky obvykle pozostávajú z práškov ako je mastenec alebo krieda rozptýlená vo 
vodnom skle. Ich použitie pridáva ďalšie výrobné operácie spojené s ich aplikáciou 
a odstránením a nie vždy je možné ich priaznivo odôvodniť z ekonomického hľadiska. 
Indukčný ohrev odokujnených ocelí v ochrannej atmosfére môže predísť súčasnému vzniku 
okovín a oduhličeniu ocele, ale ťažko sa dá ekonomicky odôvodniť [32]. 

Ak vyrovnávacia zóna ohrievacej pece sa prevádzkuje za náročných oxidačných 
podmienok, t. j. v spalinách je najmenej 2 až 4 % prebytok kyslíka, hrúbka oduhličenej zóny 
sa dá minimalizovať. Za týchto podmienok okuje majú tendenciu sa zdvíhať z povrchu ocele 
a umožňujú priamy kontakt atmosféry s kovom. Toto usporiadanie podporuje vysokú rýchlosť 
tvorby okovín a vytváranie mnohovrstvových a ľahko odstrániteľných okovín [33]. 

Aj rýchlosť tvorby okovín aj oduhličovacia rýchlosť s teplotou rastú.  Schurmann [34] 
študoval súčasnú izotermickú tvorbu okovín a oduhličovanie u troch uhlíkových ocelí (0,47, 
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0,68 a 0,89 % C) v čistom kyslíku pri tlaku 1 atm (0,1013 MPa) a pri troch teplotách: 899 °C, 
999 °C a 1099 °C. Po krátkom čase pri teplote 899 °C a prakticky okamžite pri 999 °C 
a 1099 °C  rýchlosť uvoľňovania uhlíka vzrástla a prekročila rýchlosť tvorby okovín na oceli. 
So vzrastom hrúbky okovín, rýchlosť oduhličenia začala klesať. Rýchlosti rastu okovín 
a oduhličenia potvrdili parabolické časové zákonitosti (difúzna kontrola oboch zákonitostí) až 
do chvíle, kedy okuje dostatočne zhrubli, aby spomalili oduhličenie. Pri týchto nižších 
teplotách  straty železa do okovín klesali s rastúcim obsahom uhlíka [34 - 36]. 

 

3.2.2.2 Kremík 
Kremík reaguje s kyslíkom a difunduje do ocele ešte skôr ako dosiahne rozhranie oxid 

– kov a precipituje ako SiO2 [32] prostredníctvom mechanizmu vnútornej oxidácie. Čiastočky 
SiO2 majú tendenciu vytvárať oddelenú fázu, fayalit (Fe2SiO4) medzi kovom a wustitom. 
Silikáty železa a mangánu ((Fe,Mn)2SiO4) sa v tomto priestore tiež dajú nájsť. Vo fázovom 
diagrame sústavy SiO2-FeO (obr. 12) vidíme veľmi plochú čiaru likvidu fayalitu. To svedčí 
o silnej disociačnej schopnosti tejto zlúčeniny a tavenín, ktoré sú jej zložením blízke, pri 
prechode do kvapalného stavu. Čistý SiO2 má bod tavenia 1713 °C. Nad teplotou 1690 °C až 
do 43 hm. % FeO je oblasť, kde sú v rovnováhe dve taveniny. Tvorba spinelu na základni 
okovín má tendenciu spomaľovať rýchlosť tvorby okovín dovtedy, pokiaľ sa táto vrstva 
neroztaví. Fayalit sa taví pri 1171 °C, [31, 37] a mangánový analóg, tefroit, sa taví pri 
1185 °C [38]. Pri vytvorení roztavenej fázy ochranný efekt sa stráca a rýchlosť tvorby okovín 
rýchle rastie [39]. Hoci upokojené ocele obsahujú iba okolo 0,25 % kremíka, to stačí na 
vytvorenie ostrovčekov a rozsiahlych kremíkových pásikov vo vrstve okovín [18, 23]. Ich 
priľnavosť rastie. Okuje, vytvorené na kremíkom upokojených oceliach sú omnoho 
priľnavejšie ako tie, ktoré sa vytvárajú na neupokojených oceliach [33]. Ak je kremík 
prítomný ako legujúci prvok, ako napr. pri oceliach pre elektrotechniku, bod topenia okovín 
sa znižuje natoľko, že dochádza k “poteniu“ ocele pri oveľa nižšej teplote, 1171 °C. Situácia 
sa výrazne zhoršuje v prípade výroby neupokojených ocelí typu Dynamo a Trafo v U.S.Steel 
Košice, kde obsah Si dosahuje 1,5 – 3 % [20, 23, 31 - 33, 37 - 39]. 

 
 

Obr. 12.  Fázový diagram sústavy SiO2 - FeO [20] 
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Niektoré vypracované dôkazy naznačujú, že zvyšky niklu môžu podporovať tvorbu 
fayalitu a tým spôsobiť, že na kremíkom upokojených oceliach budú vznikať priľnavé okuje. 
Dve ocele obsahujúce 0,2 % kremíka vykázali radikálne odlišné vlastnosti pokiaľ ide 
o priľnavosť okovín. Fayalit, ktorý sa vytvoril v priľnavých okovinách na oceli s obsahom 
0,1 %  Ni bol v okovinách prítomný v oveľa väčšom množstve ako fayalit vytvorený v (menej 
priľnavých) okovinách na oceli s menším (0,02 %) obsahom niklu [32]. 

 

3.2.2.3  Ostatné prvky 
Zvyškové a legujúce prvky môžu modifikovať rýchlosť tvorby okovín na železe. 

Všeobecne oxidačná rýchlosť ocele má tendenciu podobať sa oxidačnej rýchlosti čistého 
železa. 

Ostatné bežné zvyškové prvky možno rozdeliť do dvoch skupín: tie, ktoré sú menej 
ušľachtilé ako železo, ako sú chróm, hliník a kremík a tie, ktoré sú ušľachtilejšie ako železo 
ako nikel a meď. Tie z prvej skupiny majú tendenciu vyprecipitovať v rámci kovu pred 
rozhraním oxid – kov prostredníctvom mechanizmu vnútornej oxidácie. Precipitát môže byť 
pohltený postupujúcim frontom okovín ak je rozpustený v oxide železa.. Ak sú precipitované 
nečistoty v okovinách ťažko rozpustné, môžu sa zhromažďovať na rozhraní oxid – kov kde 
možno obmedziť pohyb železa a znížiť rýchlosť tvorby okovín, alebo vytvoriť oddelené, 
nízkotaviteľné eutektikum na základni okovín, ktoré vytvorí priľnavé okoviny. 

Najvýznamnejším prvkom pri ohreve ocele v atmosfére s kyslíkom je chróm, ktorý 
tvorí s FeO chromit FeO.Cr2O3. Ocele do obsahu chrómu 12 %, sa oxidujú len minimálne 
a vo vrstve okovín sa wustit nevyskytuje.  

Významný je vplyv hliníka, tvorí hercynit FeO.Al2O3, ktorý výrazne znižuje prepal 
ocele. Ak obsah hliníka rastie, oceľ sa stáva krehkou. Pri obsahu Al v oceli na 5 % sú okoviny 
menej pevné a ľahko sa odlupujú. 

Mangán môže nahradiť železo v mriežkach wustitu a magnetitu. Niektoré štúdie 
potvrdili, že mangán podporuje tvorbu spinelu u žiaruvzdorných ocelí a tým zvyšuje ich 
žiaruvzdornosť [24]. 

Prvky, ktoré sú ušľachtilejšie ako železo, na tvorbu okovín vplývajú iným 
mechanizmom. „Ušľachtilý“ prvok predpovedá určité termodynamické vlastnosti oxidov. 
Voľná energia vytvárania oxidov na jeden mól kyslíka v oxide ušľachtilého kovu je 
pozitívnejšia ako u wustitu. Napríklad pri teplote 1315 °C hodnota ∆Ff° pre Fe0,947O je -
38,47 kcal.mol-1 (-161 kJ.mol-1), kým pre NiO je -24,09 kcal.mol-1 (-100,9 kJ.mol-1). Nikel je 
ušľachtilejší ako železo, lebo NiO je menej termodynamicky stabilný ako wüstit. 

Platí, že čím je prvok menej ušľachtilejší (v našom prípade železo) tým je skôr 
oxidovaný. Ušľachtilejší prvok ostáva na strane kovu na rozhraní kov – okoviny. Ak rýchlosť 
difúzie späť do kovu je vyššia ako oxidačná rýchlosť železa, koncentrácia ušľachtilého kovu 
rastie rovnomerne v celom priereze kovu. Naopak ak oxidačná rýchlosť železa je vyššia ako 
rýchlosť spätnej difúzie, ušľachtilý kov sa koncentruje na rozhraní oxid – kov, zvyšuje 
oxidačný odpor zliatiny a spôsobí vznik priľnavých okovín. 

Nikel je najznámejší príklad ušľachtilého prvku, koncentruje sa v kove na rozhraní 
oxid – kov. Železo sa oxiduje selektívne a nikel, v dôsledku toho, že koeficient difúzie pre 
nikel v železe je malý, sa koncentruje v tenkej zóne okolo jadra zliatiny [40]. Železo sa 
oxiduje a nikel koncentruje, vzniká nestabilita na povrchu na rozhraní oxid – kov [41]. Vrstva 
okovín hrubne, kým vonkajšia vrstva nie je zložená z kysličníkov železa a vnútornej vrstvy 
oxidov [40]. V podstate koncentrácia niklu okolo jadra Fe-Ni zliatiny znižuje rýchlosť tvorby 
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okovín tým, že spomaľuje difúziu železa cez okoviny. Vplyv niklu sa prejaví až pri obsahu 
30 %, nikel vytvára priľnavé (zavalcované okoviny). Pred rokmi Výskum USS vyvinul 
nástrekový povlak Boriclase, použitie ktorého malo znižovať výskyt zavalcovaných okovín 
u niklových ocelí [42]. Hlavná zložka v povlaku, MgO, vytvára spojitý tuhy roztok 
s wustitom a tak mení fyzikálne a chemické vlastnosti okovín. Použitím povlaku Boriclase 
okoviny vznikajú pomalšie a lámač okovín na tratí och odstraňuje ľahšie. Povlak bol 
prispôsobený pre všetky akosti obsahujúce nikel a použitý na valcovacích tratiach pre hrubé 
plechy v závode U.S.Steel Homestead a Gary. 

Meď podobne ako nikel je na rozhraní oxid – kov odmietaná, ale rýchlosť difúzie medi 
v železe je vyššia, ako u niklu. Preto meď nespôsobuje také vážne problémy s priľnavými 
okovinami ako nikel [43]. Nicholson a Moore [44] zistili, že pri predĺžovaní doby ohrevu, 
zvyšovaní obsahu vody v pecnej atmosfére, alebo pri zvyšovaní obsahu medi v oceli sa 
krehkosť za tepla v obyčajnej uhlíkovej ocele sa zvyšovala. Aj rast obsahu O2 v pecnej 
atmosfére zvyšuje rýchlosť tvorby okován [45]. 

Kobalt ako aj titán, znižujú rýchlosť oxidácie.  

Pri malom množstve v oceli, molybdén a wolfram tvoria oxidy typu FeO.Me2O3 
a znižujú tak množstvo okovín. Pri väčšom obsahujú okoviny praskajú a prepal rastie [13]. 

 

3.2.3 Povrchové a vnútorné vady brám 
Vady  na bramách podporujú ďalšie difúzne procesy vtrúsenín a oxidov počas  ohrevu   

smerom k ich ohrievanému povrchu, k poruchám a tým k zvýšenej tvorbe okovín. 

V procese odlievania ocele do brám dochádza k defektom, ktoré možno rozdeliť do 
troch základných skupín:  

- chyby liacej kôry (hlboké oscilačné vrásky, znečistenie povrchu troskou, trhliny 
v liacej kôre, dvojitosť liacej kôry) 

- vnútorné znečistenie ocele vmestkami (liacie prášky, troska, podpovrchové oxidy) 
- iné chyby (bubliny v liacej kôre). 

Uvedený prehľad možných vplyvov, ktoré pôsobia  počas ohrevu brám v narážacích 
peciach na tvorbu okovín bolo potrebné uviesť a brať do úvahy aj preto, aby sme mohli 
odhaliť proces ich vzniku a ďalšieho vrstvenia a narastania pôdy v narážacej peci. Z prehľadu 
je zrejmé, že podstatný vplyv na tvorbu okovín a nárastov má technologický režim pece počas 
ohrevu brám s rozlíšením podľa vyrábaného sortimentu.  
 
3.2.4 Vlastnosti okovín 

Kritérium π posudzuje charakteristické vlastnosti okovín. 

                        M.ρκ 
   π = −−−−−−−−−−−−     (1)                                                                                          (13) 
                    κ . A . ροξ 

 
kde M je   molekulová hmotnosť oxidu  (kg. mol-1), 
         A  -    atómová hmotnosť kovu  (kg.at-1), 
        ρκ, ροξ - hustota kovu, resp. oxidov  (kg.m-3),   
         κ  -     počet atómov kovu v molekule oxidu  (1). 
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Ak  π < 1, potom sú okoviny kypré a pórovité a nechránia kov pred oxidáciou.  
Ak π > 1, vrstva okovín je súvislá a pevná, kov je chránený pred oxidáciou, ak vrstva okovín 

ie je mechanicky narušená. Podľa tohto kritéria delíme kovy do dvoch skupín: 
 
Ø kovy s kritériom π > 1: Fe, Al, Ni, Cr, V, Mn, Co,Cu, Zn, Sn, W 
Ø kovy s kritériom π < 1: Li, Na, Mg, K, Ca, Sr, Be 

 
Ak π >> 1 vzniká tzv. puchnutie okovín vplyvom vznikajúcich napätí, vyplnené 

vzduchom. To má za následok prienik oxidačnej atmosféry na povrch kovu, čím dochádza 
k zvýšeniu rýchlosti zokujení. Ideálna hodnota kritéria π pre minimálnu tvorbu okovín musí 
byť π < 1, nesmie však túto hodnotu prekročiť [13].  

 

3.2.5 Mechanizmus odstraňovania okovín 
Existuje niekoľko teórií [46], ktoré popisujú prečo a ako sú okoviny odstraňované 

počas hydraulického odkujňovacieho procesu. Je známa teória chladiaceho efektu (obr. 13b). 
Na povrch brámy dopadá voda, ochladzuje ju zároveň aj okoviny a tie sa poklesom teploty 
zmršťujú rýchlejšie než samotná bráma. Vzniká veľké mechanické pnutie v spojení okoviny 
a povrch brámy. Keď toto pnutie prekoná toto spojenie, na rozhraní oceľ – okoviny, okoviny 
sa oddelia a sú zmývané z povrchu brámy. V súvislosti s chladiacim efektom súvisí aj 
nedokonalý tepelný tok cez vrstvu okovín, ktorý spôsobí ich ohyb a následne odlamovanie od 
povrchu ocele (obr. 13c). 

Hovoríme, že vodný lúč sa chová ako dláto, ktoré okoviny odsekáva na rozhraní oceľ 
– okoviny. Tlak vodného lúča môže okoviny nielen odlomiť, ale môže ich aj rozdrviť (obr. 
14d). Lúč okoviny oddeľuje úderom a tie sú potom zmývané z povrchu.  

Ďalšia teória uvádza, že dopadajúca voda na horúci povrch ocele preniká do trhlín 
a štrbín vo vrstve okovín a mení sa na paru (obr. 13f). Vzniká veľké množstvo pary a tak 
dochádza ku roztrhnutiu okovín, ktoré sú potom opäť zmývané z povrchu brámy [13]. 

 
 

Obr. 13.  Mechanizmy hydraulického odkujnenia [13] 
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3.3  Výmurovka nísteje vyrovnávacieho pásma narážacej pece   
Pre výmurovku nísteje ohrievacích narážacich pecí sú v U.S.Steel Košice používané 

v zásade dva druhy žiaruvzdorných materiálov s ohľadom na druh ohrievaných ocelí. Pre 
ohrievanie nízkouhlikových a nízkokremičitých ocelí typu Kosil a Kohal (podnikové 
označenie) sú používané monolitické výmurovky z liatych alebo vibrovaných 
žiarobetónových blokov odlievaných priamo na nísteji. Pre ohrev elektroocelí typu Dynamo a 
hlavne Trafo s obsahom Si cca. 3 % sa používa výmurovka nísteje z tavených korundových 
alebo zmesných mullitokorundových a zirkónových blokov. 

Počas ohrevu sa na brámach vytvárajú okoviny, ktoré majú odlišný charakter. Pri 
ohreve ocelí bežných akostí, sú krehké, ľahko oddeliteľné od povrchu výmurovky, naproti 
tomu pri ohreve ocelí pre elektrotechniku, sú okoviny tekavé a lepivé a vnikajú do 
povrchových vrstiev výmurovky. Preto sú požiadavky na vlastnosti a parametre výmurovky 
odlišné. Okrem samotného mechanického vplyvu zatekaním do pórov výmurovky je tu možná 
aj chemická reakcia fayalitu a nízkotaviteľných zlúčenín  so žiaruvzdorným materiálom. 

Prednosťou tavených korundových a zmesných materiálov je okrem vysokej pevnosti 
aj nízka pórovitosť, ktorá nepresahuje 3 %. Materiály sú odlievané z taveniny pri vysokých 
teplotách cca. 2000 °C preto nemajú afinitu k chemickej reakcii s ohrievanými oceľami, alebo 
okovinami. 

 

3.3.1  Tavené žiaruvzdorné materiály 
Materiály s minimálnym množstvom pórov, a tak maximálnou odolnosťou voči 

korózií predstavujú tavené žiaruvzdorné materiály. Ako prvé boli známe mullitove výrobky, 
postupným vývojom technológie vznikli materiály s vyššou odolnosťou v agresívnom 
prostredí. 

Tieto materiály sú vyrábané tavením v elektrickej oblúkovej peci grafitovými 
elektródami. Teplota tavenia je minimálne 1850 °C, podľa zloženia vsádzky. Po roztavení sa 
musí tavenina dôkladne zoxidovať, lebo pri tavení v oblúkových peciach s grafitovými 
elektródami vznikajú redukčné splodiny (uhlík, síra, atď.). Tie v množstve i do 0,1 
hmotnostných % sa oxidujú a vytvárajú v sklovine bubliny plynných produktov.  

Tavenina sa odlieva do kovových, grafitových alebo pieskových foriem Pri chladení 
vykryštalizuje vo forme jemných kryštálikov. Smerom k stredu odliatku chladne tavenina 
pomalšie a vytvára veľké kryštály. Keďže objem pevnej fázy je menší než kvapalnej, preto 
dochádza k zmršteniu  a v odliatku sa vytvára dutina – lunker. Lunker je najslabším miestom 
odliateho kameňa pri použití, preto je snaha o jeho umiestnenie ku kraju odliatku, alebo 
zmenšiť jeho veľkosť niekoľkonásobným dolievaním taveninou. Túto dutinu je možné 
u zvlášť namáhaných miest odstrániť odrezaním čiastočne, alebo úplne. Výrobok po zatuhnutí 
pomaly chladne v zásypu kremeliny, alebo piesku. Po vytemperovaní výrobku sa jeho povrch 
obrúsi a prípadne odreže časť s lunkrom.  

Podľa chemického zloženia môžeme tavené žiaruvzdorné materiály rozdeliť do skupín 
(tab. 4): 

1. na báze Al2O3 – označenie A 
2. na báze systému Al2O3 – SiO2 – ZrO2 (baddeleyitokorundové) – označenie AZS 
3. s obsahom Cr2O3 – označenie Cr 
4. na báze spinelov – označenie MA 
5. s vysokým obsahom ZrO2 – označenie Z, [47, 48] 
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Tabuľka 4.  Tavené žiaruvzdorné materiály [49] 
TYP A AZS Cr MA Z 
Druh α 3 A-1   
Chemické zloženie (%)  
Al2O3 98,2 49,7 6,5 53,6 0,6 
Cr2O3 - - 77,7 - - 
ZrO2 - 33 - - 94 
SiO2 0,7 15,3 1,8 0,4 3,6 
Na2O 0,7 1,1 0,2 0,2 - 
Fe2O3 0,1 0,1 5,9 - 0,2 
TiO2 - 0,1 - - 0,4 
CaO - 0,3 - 0,3 - 
MgO - - 9,4 44,9 - 
iné  0,4 7,9  1,2 
Mineralogické zloženie (%)  
α−Al2O3 100 48 - 50 - 
β−Al2O3  - -  - 
Baddeleyit ZrO2  33 -  90-94 
Tuhý roztok Al2O3 v Cr2O3   35   
Spinel MgO. (Al2O3 ,Cr2O3)   60 áno  
Periklas MgO   - 44  
Sklovitá fáza  20 5  10-6 
Hustota (g.cm-3) 3,77 3,7 4,17 3,08 5,29 

 
Tieto výrobky sa k nám dovážaju hlavne z Francúzska, ale tiež z Maďarska, čiastočne 

aj z USA. U nás sa v malom množstve vyrábajú baddeleyitokorundové materiály (asi s 30 % 
ZrO2). Tavené materiály sú drahé. 

 

3.3.1.1 Vlastnosti tavených žiaruvzdorných materiálov 
Najdôležitejšou vlastnosťou tavených materiálov je ich odolnosť proti korózií. Hutná 

kryštalická štruktúra dodáva taveným materiálov vysokú pevnosť, odolnosť voči korózii 
a erózii pri vysokých teplotách. 

Na obr. 14 je korózia v sklovine v závislosti na teplote pre prvé štyri základné skupiny 
týchto materiálov. Najvyššiu odolnosť voči rozpúšťaniu v sklovinách majú materiály 
s obsahom Cr2O3, potom skupina baddeleyitokorundových materiálov a podstatne najnižšiu 
odolnosť má skupina na báze Al2O3. V porovnaní s klasickými materiálmi (lisovanými a 
vypaľovanými, prípadne žiarobetónmi) je však omnoho vyššia.  
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Obr. 14.  Závislosť hladinovej korózie v sodnovápenatej sklovine dl na teplote [49] 

 
Merná tepelná vodivosť (λ) u tavených materiálov predstavuje nevýrazné minimum 

v oblasti 600 až 800 °C (viz obr. 15). Najvyššie hodnoty dosahujú korundové materiály. 
V porovnaní so šamotovými materiálmi sú hodnoty vyššie, s korundovými vyrobenými 
keramickou cestou sú však porovnateľné.  

 

 
Obr. 15.  Závislosť mernej tepelnej vodivosti  λ na teplote  [49] 

 
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti tavených materiálov (KTR) sa pohybuje v úzkom 

rozmedzí  7 – 8.10-6 K-1 obr. 16, je porovnateľný s klasickými materiálmi. Anomália je u 
baddeleyitokorundových materiálov v rozmedzí 1000 – 1200 °C ide o modifikačnú premenu 
baddeleyitu (ZrO2) z monoklinickej na tetragonálnu modifikáciu. Táto premena má teplotnú 
hysteréziu, t. j. pri klesaní teploty prebieha o 100 – 200 °C nižšie. 
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Obr. 16.  Závislosť teplotnej rozťažnosti na teplote [49] 
 
Hutnosť a prítomnosť sklovitej fázy v tavených materiálov znižuje hodnoty merného 

elektrického odporu (obr. 17). Merný elektrický odpor má veľký význam hlavne pri použití 
tavených materiálov v elektricky vykurovacích peciach. Tavené materiály majú elektrický 
odpor v porovnaní s klasickými podstatne nižší.  
 

 
Obr. 17.  Závislosť merného elektrického odporu na teplote  [49] 

 
Mechanické vlastnosti sú neporovnateľne vyššie v porovnaní s klasickými materiálmi. 

V praxi sa veľmi využíva oteruvzdornosť.  
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty je veľmi nízka, súvisí s prítomnosťou lunkrov 

v odliatku. Preto sa odporúča  aplikácia týchto materiálov prevažne v kontinuálne pracujúcich 
agregátov.  



 42

Použitie tavených materiálov: 
Ø sklárske taviace pece – steny vaňových peci, výplň regenerátorov sklárskych pecí 
Ø v metalurgii – pôda narážacích pecí 
Ø odvetvia silikátového a chemického priemyslu 
Ø miesta namáhané na oter [47, 49 - 51] 

Najviac sa rošírila výroba korundovo-baddeleyitových blokov, kterých základ zmesi 
tvorí ZrO2.SiO2 (prípadne i baddeleyit ZrO2) s Al2O3. Zirkonsilikát sa vplyvom vysokých 
teplôt rozkladá na ZrO2 a taveninu, do ktorej prejde väčšina SiO2 (časť vyteká). Hlavnými 
fázami v tomto systéme sú korund, baddeleyit ZrO2 a 10 až 20 % sklovitej fázy. Od jej 
zloženia závisí priebeh kryštalizácie i niektoré vlastnosti výrobkov (žiaruvzdornosť, odolnosť 
voči korózii). 

 
Obr. 18.  Fázový diagram sústavy Al2O3 - SiO2 - ZrO2 [51] 

 

Korundovo—baddeleyitové materiály obsahujú 45 – 55 % Al2O3, 30 až 42  % ZrO2 a 
10 až 15 % SiO2. Podľa fázového diagramu sústavy Al2O3 - SiO2 - ZrO2 (obr. 18) by sa mal 
při rovnovážnej kryštalizácii tvoriť mullit 3Al2O32SiO2. Nie je žiadúci, lebo vzniká na úkor 
zbytkovej taveniny. Tvorbe mullitu bránia určité prímusy, napr. alkálie.  

Nerovnovážnou kryštalizáciou vznikajú při tuhnutí odliatku zóny, ktoré vplyvom 
rozdielnej rýchlosti ochladzovania povrchu a stredu odliatku líšia veľkosťou a orientáciou 
kryštálov i pomerom jednotlivých fáz. Jemnozrná vrstva na povrchu prechádza do zóny 
tvorenej tabulkovitými kryštálmi korundu, orientovanými v smere tuhnutia. Nastáva 
vytesňovanie sklovitej fázy na povrch, preto je táto textura nepriaznivá, dochádza 
k znečisťovaniu skloviny, ktorá je v styku so ŽM. Pri korózií sa môžu väčšie krystaly 
odlučovať do skla. Vysoká odolnosť voči korózii vyžaduje, aby baddelyit vytváral malé 
vrostlice vo väčších tabulkách korundu. Zvýšiť odolnosť voči korgii roztavenými sklami 
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možno dosiahnuť zvýšením obsahu ZrO2 na 45 až 50 %. Vyšší obsah ZrO2 nespôsobí zmenu 
odolnosti, úmernu rastúcemu obsahu baddeleyitu. 

Nevýhodou korundovo-baddeleyitových blokov je ich vysoká elektrická vodivosť, 
spôsobená sklovitou fázou. V tejto oblasti sú výhodnejšie bloky korundové [50 - 57]. 

 

Príklady najznámejších výrobcov a ich obchodné značky výrobkov (tab. 5): 
Tabuľka 5.  Charakteristické vlastnosti tavených materiálov 
Názov výrobku Výrobca Hustota 

bloku 
(g.cm-3) 

Teplotná 
rozťažnosť 

(%) 

Tepelná 
vodivosť  

(W.m-1.K-1) 

Pevnosť 
v tlaku 
(MPa) 

Alodur 
Surfacast SG 20 

Treibacher  3,5 0,9 pri 
1300°C 

9,5 pri 1300°C 120 

Alodur 
Surfacast SG 1 

Treibacher  3,15 0,8 pri 
1150°C 

6,5 pri 1250°C 100 

Magmalox  Saint-
Gobain 

3 0,8 pri 
1150°C 

4,6 pri 1250°C 45 

Korvisit-A Motim  3,20 0,98 pri 
1150°C 

4,8 pri 1250°C 200 

Korvisit-AM Motim  3,15 0,98 pri 
1150°C 

4,8 pri 1250°C 200 

 
 
Treibacher Schleifmittel Zschornewitz GmbH [58] 

 
Ponúka celý rad priemyselne osvedčených produktov vysokej kvality. Tieto produkty 

sú špecialne navrhnuté a vyvinuté, aby vyhoveli konkrétnym požiadavkam zákaznikov. 
Špezializuje sa na výrobu tavených materiálov. Ich využitie je predovšetkým ako brusny 
materiál a v keramickom priemysle. Uplatnenie nachádzaju aj v oblastiach, kde sa vyžaduje 
odolnosť voči opotrebeniu, ako výmurovky pecí či betónove podlahy-pôdy. 

 
ALODUR SURFACAST SG 20, tavené korundovo-zirkónove žiaruvzdorné bloky sú 

špeciálne navrhnuté pre narážacie pece na teplej valcovni, kde sú oblasti s extrémne vysokým 
opotrebením spôsobené výnimočne vysokou teplotou v prevádzke alebo extrémnymi 
teplotnými zmenami. 

 

ALODUR SURFACAST SG1 vďaka svojej vysokej odolnosti voči mechanickému 
poškodeniu, je vhodný pre použitie na nisteji a skĺzniciach narážacích pecí, ako aj 
žiaruvzdorná výmurovka sklárskych žľabov. Závislosti teplotnej dĺžkovej rozťažnosti a 
tepelnej vodivosti na teplote sú uvedené na obr. 19 a 20 [58].  
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Obr. 19.  Teplotná dĺžková rozťažnosť materiálu Surfacast SG 1 [58] 
 

 
 

Obr. 20.  Tepelná vodivosť materiálu Surfacast SG 1 [58] 
 
Saint-Gobain  Ceramics & Plastics  [59, 60] 

Saint-Gobain Ceramics a SEPR majú skúsenosti vo vývoji keramických materiálov 
pre sklársky a chemický priemysel, metalurgické procesy. Oceliarenstvo je jedným 
z najväčším uživateľom keramických materiálov odolných voči korózii. Ponúkajú oceliarom 
produkty aj pre narážacie pece. Produkty MAGMALOX pomáhajú oceliarom optimalizovať 
správanie sa každej oblasti pece, vyrovnať opotrebenie a v podstate predĺžiť kampaň 
prevádzkovania. Charakteristická kryštálová štruktúra Magmaloxu a jej kompaktnosť, 
minimalizujú chemické interakcie prítomné v týchto peciach (penetrácia korozívnymi oxidmi 
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a troskou). Hlavnou výhodou tohto produktu je jeho schopnosť odtroskovania, horúci alebo 
studený bez poškodenia tohto materiálu. Je to vďaka krehkej priľnavosti vrstvy oxidov 
k Magmaloxu. Silne kryštalická väzba a vysoký obsah korundu robia Magmalox extrémne 
odolný voči vysokoteplotnému oteru a nízka rýchlosť opotrebovania.  

Prednosti: rekordná tonáž predohriatých brám na kampaň, zlepšenie kvality povrchu 
zohrievaných produktov, jednoduchá inštalácia, rýchle sušenie, bez stredných opráv a tak 
zníženie prestojov.  

Výrobky Magmalox  sú doporučené pre celý rad peci vystavených erózii a korózii, 
vrátane spaľovacích peci a kotlov.  

Závislosti teplotnej dĺžkovej rozťažnosti a tepelnej vodivosti na teplote sú uvedené na 
obr. 21 a 22 [59, 61].  

 

 
 

Obr. 21.  Teplotná dĺžková rozťažnosť materiálu Magmalox [60] 
 



 46

 
 

Obr. 22.  Tepelná vodivosť materiálu Magmalox [60] 
 
Motim Fused Cast Refractories Ltd. [61, 62] 

 
Motim - jeden z prvých závodov v Maďarsku a v strednej Európe, ktorý začal 

s výrobou elektrotavených žiaruvzdorných materiálov. Medzi jeho produkty patria Zirkosit-30 
a Zirkosit-40 pre sklársky priemysel. Najpopulárnejší je elektrotavený Zirkosit-30, ktorý 
obsahuje korund-baddeleyit a sklovitú fázu. Je vhodný pre všetky typy sklárskych taviacích 
pecí.  

Ďalším taveným materiálom z produkcie Motim-u je Korvisit-320, starší výrobok, 
ktorý v ďaka vysokej čistote je najviac preferovaným žiaruvzdorným materiálom na pracovné 
plochy pecných agregátov. Obsahuje prevažne α−korund. Medzi novšie výrobky patria 
Korvisit-A a Korvisit-AM. 

KORVISIT-A, AM tavený liaty α-korundový blok odolný opotrebeniu výmurovky 
v narážacích peciach. Úspešne sa používa na skĺznice ako aj na nístej vo vyrovnávacej zóne 
ťažko zaťaženej. Je odolný voči mechanickému zaťaženiu v podmienkach vysokých teplôt. 
S jeho výbornou pevnosťou dosahuje dobrú životnosť za rovnako tvrdých podmienok na 
nísteji a bočných stenách kováčskych pecí. Závislosti teplotnej dĺžkovej rozťažnosti a tepelnej 
vodivosti na teplote sú uvedené na obr. 23 a 24 [61, 62].  
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 Obr. 23.  Teplotná dĺžková roztažnost materiálu Korvisit-A, Korvisit-AM [62] 
 

 
 

Obr. 24.  Tepelná vodivosť materiálu Korvisit-A, Korvisit-AM [62] 
 

Vzájomným porovnaním grafických závislosti na obr. 19, 21 a 23, teplotná dĺžková 
roztažnosť jednotlivých materiálov má rovnaký lineárny priebeh. Obr. 20, 22 a 24 znázorňujú 
tepelnú vodivosť materiálov s charakteristickým expenenciálnym priebehom krivky a 
s minimom, ktoré je typické pre kryštalické materiály. 
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3.3.2 Žiarobetóny 
Žiarobetóny sú definované ako zmesi žiaruvzdorných ostrív a pojív, dodávané 

v suchom stave, používané po pridaní vody, prípadne inej kvapaliny, ukladané dusaním, 
liatím, a to vibrovaním alebo bez vibrovania. Žiarobetóny môžu byť hutné alebo izolačné 
a môžu mať hydraulickú alebo chemickú väzbu.  

Ich rozdelenie na jednotlivé druhy je uvedené na obr. 25. 

 
Obr. 25.  Druhy žiarobetónov a ich označenie podľa [63] 

 
kde C –  castable (žiarobetón) 
 DC –  dense castables (hutné žiarobetóny) 
 IC –  insulating castables (izolačné žiarobetóny) 
 CBC –  chemically bonded  castables (žiarobetóny s chemickou väzbou) 
 HBC –  hydraulically bonded castables (žiarobetóny s hydraulickou väzbou)  
 RCC –  regular cement castables (bežné žiarobetóny)   
 DCC –  deflocculated cement castables (ztekutené žiarobetóny  
 MCC –  medium cement castables (žiarobetóny so stredným obsahom cementu 

>2,5 %) 
 LCC –  low cement castables (žiarobetóny s nízkym obsahom cementu 1 – 2,5 %) 
 ULCC –  ultra low cement castables (žiarobetóny s veľmi nízkym obsahom cementu, 

0,2 – 1 % CaO) 
 NCC –  no cement castables (bezcementové žiarobetóny, pod 0,2 % CaO) 
 

3.3.2.1 Surovinová skladba žiarobetónov na báze Al2O3 – MgO 
Suché žiarobetónove zmesi pre výrobu žiaromonolitov obsahujú tieto základné zložky: 

• Ostrivo 
• Matrix – mikroplniva 
• Hydraulické, alebo chemické pojivo 
• Stekucovadlá 
• Regulátory tuhnutia  
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Okrem uvedených zložiek môžu zmesi obsahovať anorganické kovové (oceľové) 
vlákna alebo keramické vlákna za účelom zvýšenia ťahovej pevnosti a tým odolnosti proti 
náhlym zmenám teplôt žiaromonolitu, prípadne organické vlákna za účelom zníženia 
citlivosti žiarobetónu pri sušení. 

 

3.3.2.1.1 Ostrivo 

Za žiaruvzdorné ostrivo sa považuje frakcia väčšia než 45 µm a obvykle zaujíma 60 až 
85 hmôt. % zmesi. Jeho chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti značne ovplyvňujú konečné 
vlastnosti žiarobetónu. Podľa teploty použitia žiarobetónu sa plniva rozdeľujú na : 

a) Ostriva pre žiarobetóny vystavené nižšiemu tepelnému namáhaniu (do 1300 °C) : 
• pálený lupok 
• šamotová drť 

 
b) Ostriva pre žiarobetóny vystavené strednému tepelnému namáhaniu  (1400 – 1600 °C) : 

• pálené lupky 
• bauxit 
• andaluzit 

 
c) Ostriva pre žiarobetóny vystavené vysokému tepelnému namáhaniu  (nad 1600 °C) : 

• syntetický mulit 
• technický Al2O3 

• tavený korund 
• tabulárny korund 
• slinutý alebo tavený spinel  

 
3.3.2.1.2 Mikroplniva – matrix 

Ako matrix je označovaná najjemnejšia pevná zložka žiarobetónových zmesí  frakcie 
pod 45 µm. Tieto zložky ovplyvňujú predovšetkým hustotu zloženia častíc a tým aj ďalšie 
vlastnosti, ako je napr. množstvo zámesovej vody. Najbežnejšou prísadou je amorfný oxid 
kremičitý známy pod názvom mikrosilika, vznikajúci ako úlet pri výrobe kovového Si, 
charakterizovaný obsahom SiO2 97,5 %, s merným povrchom 0,2  µm. Je možné aj použitie 
Al2O3 mikroprísady, známej pod názvom reaktívne oxidy hlinité, charakterizované 99,8 % 
Al2O3, merným povrchom od 5 do 11 m2.g-1 a strednou veľkosťou častíc od 0,2 do 5 µm. Do 
týchto oxidov sa môžu pridávať stekucovacie prísady a prípadne aj regulátory tuhnutia. Tieto 
produkty sú známe pod názvom dispergujúce oxidy hlinité.  

 
3.3.2.1.3 Aditíva – stekucovadlá 

Ďalšou zložkou žiarobetónových zmesí sú stekucovadlá, nazývané tiež dispergačné 
alebo deflokulačné činidlá. Tieto činidlá umožňujú stekutenie žiarobetónových zmesí pri 
nižšom obsahu vody, čím sa pozitívne ovplyvňujú vlastnosti žiaromonolitu ide o polárne vo 
vode rozpustné zlúčeniny, ktoré sa po prídavku vody do žiarobetónovej zmesi adsorbujú na 
povrchu častíc, modifikujú povrchový náboj, zvyšujú zeta potenciál a tým aj odpudivú silu 
častíc. Prehľad stekucovadiel sa uvádza v tab. 6. 
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Tabuľka 6.  Vybrané regulátory tuhnutia a deflokulačné činidlá [64]. 
Akcelerátory tuhnutia Retardéry tuhnutia Deflokulačné činidlá 

Líthne soli Kyselina citrónová Sodné karbonáty 
Líthne karbonáty Kyselina fosforečná Sodné kremičitany 

Hydroxid vápenatý Kyselina boritá Sodné boritany 
Portlandský cement Borax Sodné pyrofosfáty 
Hydrovateľný Al2O3 Citronan sodný Hexametafosfáty 

Sodné karbonáty Sacharidy Tripolyfosfáty 
Draselné karbonáty Hydroxid horečnatý Síran sodný 

Alkálie Hydroxid bárnaty Citronan sodný 
 Chlorid sodný Glukonáty 
 Síran sodný  
 Škrob  
 Morská voda  
 Ostatné soli a ich soli  

 
Z technologického hľadiska je dôležité, aby si ovlhčené žiarobetónove hmoty 

zachovali v dobe spracovania (napr. 30 min.) konštantnú konzistenciu a potom po pomerne 
krátkom čase zatuhli (napr. za 2 h) a získali tak manipulačnú pevnosť potrebnú na oddebnenie 
monolitov alebo odformovanie prefabrikátov. Ovplyvnenie je možné regulátormi tuhnutia, 
ktoré sa delia na urýchľovače a na spomaľovače tuhnutia [64, 65]. 

Urýchľovače tuhnutia ovplyvňujú dobu hydratácie tým, že sa tvoria zárodky 
produktov hydratácie cementu, čím sa hydratácia zrýchľuje. Ako urýchľovače hydratácie 
hlinitanových cementov sa najčastejšie používajú líthne soli. 

Spomaľovače tuhnutia blokujú rozpúšťanie tým, že sa adsorbujú na časticiach cementu. 
Ako spomaľovače tuhnutia sa používajú hlavne kyselina citrónová, jej sodná soľ, a iné. 

Doporučuje sa kombinácia spomaľovača a urychľovača tuhnutia, pretože obidva 
vplyvy sa vzájomne nerušia, keďže prebiehajú v rôznych štádiách hydratácie.  

 

3.3.2.1.4 Vlastnosti žiarobetónov 
Všetky žiaromonolity s nízkym obsahom cementu (LCC) dosahujú po vysušení 

a výpale vyššiu hutnosť v porovnaní s bežným žiarobetónom (RCC). RCC žiarobetón 
vykazuje pokles pevnosti pri stredných teplotách. Vzostup pevnosti v tlaku pri teplote 1500 
°C je dôsledok spekania črepu. Vysokú pevnosť v ohybe pri teplote 1500 °C majú len LCC 
žiarobetóny na báze veľmi čistých surovín s minimálnym obsahom SiO2. Naopak žiarobetón 
s prítomnosťou tavív (Fe2O3, TiO2) má veľmi nízku pevnosť v ohybe pri teplote 1500 °C, 
ďalej veľké dozmŕštenie pri výpale na tejto teplote [8]. 

LCC žiarobetóny sa vyznačujú následujucími výhodami: 
 
Ø Nízky obsah cementu                                        vyššia žiaruvzdornosť 

                                    
                                       lepšia odolnosť voči korózii 

Ø Nižšia pórovitosť  
 
Ø Vyššia pevnosť                                                 výborná odolnosť voči náhlym zmenám  

                                                                                      teploty  
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Neustále sa zvyšujúce sa požiadavky na čistotu ocelí viedli k vývoju žiarobetónových 
zmesí na báze vysokohlinitanovych cementov a na báze oxid hlinitý-spinel. Tieto materiály 
vytvorené zo zmesi tabulárneho korundu alebo bieleho taveného korundu a spinelových 
kamenív (MgAl2O4) nahradili žiarobetóny na báze hlinitanových cementov [64].   

Typy žiarobetónov, na báze Al2O3-spinel a Al2O3-MgO nachádzajú široké uplatnenie 
ako vymurovky. V žiarobetónoch na báze Al2O3-spinel sú spinely do zmesi pridávané vo 
forme zrna, zatiaľ čo v žiarobetónoch na báze Al2O3-MgO, MgO reaguje s Al2O3 vytvorením 
spinelu „in situ“ v priebehu prevádzkovania. Tieto materiály vykazujú vysokú odolnosť voči 
korózií a odolnosť voči penetrácii trosky, čím prispievajú k znižovaniu merných nákladov na 
tonu vyrobenej ocele. Vyššia životnosť žiarobetónu je požadovaná z hľadiska predĺženia doby 
prevádzkovania, vysokej prevádzkovej teploty, atď.. V súčasnosti je veľké využitie 
korundovo-horečnatých žiarobetónov [65].  

 

3.4 Korózia žiaruvzdorných materiálov 
Pri výbere žiaruvzdorných materiálov (ŽM) pre rôzne podmienky použitia treba vziať 

do úvahy viaceré hľadiská. Žiaruvzdorné materiály vo výmurovkách väčšinou oddeľujú 
vysokoteplotný priestor od okolitého prostredia. V takom prípade je výmurovka vyhrievaná 
jednostranne a je vystavená teplotnému gradientu. 

Tepelné zariadenia môžu pracovať v pretržitej prevádzke, kedy je výmurovka 
namáhaná cyklickými teplotnými zmenami, pričom pri jednotlivých cykloch sa zvyčajne 
tepelný tok výmurovky neustáli, alebo v nepretržitej prevádzke s ustáleným tepelným tokom 
výmurovkou.  

Ďalším hľadiskom voľby žiaruvzdorných materiálov je korózivnosť prostredia. 
V niektorých zariadeniach je výmurovka vystavená priamemu styku s taveninou (troskou, 
sklovinou, kovom), v iných prípadoch plynnému prostrediu, znečistenému pevnými alebo 
kvapalnými časticami [8]. 

Bežne, žiaruvzdorné materiály sa používajú ako výmurovka pecí a nádob, alebo ako 
prefabrikáty pri vyšších teplotách. V posledných rokoch rapídne stúpla požiadavka po 
vysokočistej oceli. Žiaruvzdorné materiály, ako výmurovky nemôžu zabrániť kontaktu 
s tekutým kovom. Pri použití sú ŽM vystavené chemickému a fyzikálnemu pôsobeniu 
okolitého prostredia. Pri vysokých teplotách prebiehajú vzájomné reakcie medzi 
žiaruvzdornou výmurovkou a kvapalnými, plynnými látkami. Vznikajú komplikácie, 
znečistenie tekutého kovu žiaruvzdorným materiálom a penetrácia žiaruvzdorného materiálu 
tekutým kovom [66]. 

Korózia ŽM je často najdôležitejším procesom opotrebovania a určenia životnosti ŽM 
výmuroviek. V kombinácií s mechanickými a zlomovými procesmi, vrátane degradácií 
tepelnými šokmi, korózia je hlavnou príčinou porúch mnohých žiaruvzdorných výmuroviek. 
Tento degradačný proces nakoniec spôsobuje výpadok najdôležitejších priemyselných 
žiaruvzdorných výmuroviek [67]. 

Podľa Brosnana [69], korózia žiaruvzdorného materiálu je degradácia žiaromateriálu 
alebo jav poškodenia, kedy dochádza k úbytku materiálu na nechránenom horúcom povrchu 
ŽM. Ide o fyzikálno - chemický proces, ktorý začína namočením ŽM do taveniny, do kovu 
alebo trosky. Táto tavenina potom penetruje do mikroštruktúry ŽM a chemicky reaguje ako 
prvé s matrixom  ŽM, ale tiež neskôr aj s plnivom. Reakčná vrstva alebo vrstvy vznikajú na 
teplej strane ŽM, rozpúšťaním štruktúry ŽM a väčšina nových zložiek prechádza do taveniny. 
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Sú tri hlavne faktory, ktoré dokazujú, že simulácia koróznych testov v laboratóriu z 
pohľadu prevádzkuy sú nepostačujúce. Prvým faktorom je zloženie koróznej kvapaliny, kov 
alebo troska, ktoré sa v priebehu skúšky mení, tak ako za prevádzkových podmienok. Druhým 
faktorom je neschopnosť laboratórnych testov poskytnúť vlastný teplotný gradient podobný ako 
zo studeného ku horúcemu povrchu pracujúcej nádoby (gradient teploty medzi plášťom nádoby 
a vnútornou stenou). A nakoniec tretí faktor je nereprodukovateľnosť dynamickej povahy 
tekutej trosky pri laboratórnom testovaní. Aj napriek tomuto vidíme, že mnoho koróznych 
laboratórnych testov je schopne korelovať s výkonmi priemyselných aplikácii [67, 69].  

Hodnotenie korózie žiaruvzdorných materiálov má vychádzať zo znalosti 
termochemických a termofyzikálnych vlastnosti. Ich stanovenie je však experimentálne 
náročné. Technická prax preto využíva jednoduché korózne skúšky založené na časovo 
a teplotne definovanom pôsobení taveniny na ŽM v statických alebo dynamických, 
laboratórnych alebo poloprevádzkovych podmienkach [8].  

Zo statických testov sa využíva tégliková „cup“ a prstová „finger“ skúška. Pri prstovej 
skúške hranolčeky zo žiaruvzdorného materiálu sú ponárané do korozívnej taveniny pri danej 
teplote na určitú dobu pôsobenia. Je to stály test bez teplotného gradientu. Vzorka je po 
testovaní hodnotená vizuálne a alebo mikroskopicky, geometricky zmeraná a zvážená. Pri 
testovaní môže dôjsť k úbytku hmotnosti ŽM, prechod do taveniny a tým dochádza k zmene 
chemického zloženia taveniny.  

Pri téglikovej skúške je zo ŽM vyrobený téglik, v ktorom sa pri určitej teplote a po 
určitý čas nechá pôsobiť tavenina. Táto skúška prebieha v statických podmienkach, pričom sa 
pôsobiaca tavenina postupne nasycuje produktami reakcie so ŽM. Po ukončení skúšky je 
téglik chladený pri izbovej teplote a prerezaný pre pozorovanie reakcie a rozsahu penetrácie 
ŽM korodujúcim prostriedkom.  

Medzi dynamické testy patrí kvapkací test „drip“, rotujúce teliesko „rotating spindle or 
bar“, a rotačný test „drum“. Sú vhodné hlavne ku štúdiu korózii troskou. Pri kvapkajúcom 
teste je roztavená troska kontinuálne kvapkana na horúci povrch ŽM, vytvára tak zárezy na 
povrchu ZM. Odolnosť voči troske je sledovaná hĺbkou alebo veľkosťou zárezov.  

Rotujúca ihlica alebo tyč je rozšírením statického „finger“ testu.  

Pri rotačnom teste je laboratórna piecka dookola vymurovaná z testovaného ŽM, 
obyčajne je to 6 až 8 rôznych ŽM.  

Dynamické testy sú oproti statickým testom výhodnejšie, pretože dokážu simulovať 
i dynamickú časť deja, prúdenie, ktoré je prítomné i v reálnej situácii. 

 
Korózia ŽM prechádza postupne určitými krokmi: 

Ø zmáčanie povrchu ŽM koróznou taveninou 
na znižovanie zmáčania alebo elimináciu zmáčania sa používajú na troskových čiarach 
pániev v metalurgii magnezio-uhlíkové ŽM. Platí axióm, že taveniny kovu nezmáčajú 
väčšinu oxidov a že väčšina kvapalných silikátov nezmáča uhlík. 

Ø penetrácia do pórov a špár ŽM 
so zmáčaním materiálu súvisí penetrácia taveniny do pórov, kapilár a trhlín ŽM, začína 
proces korózie, degradácie mikroštruktúry ŽM. Dôležitá je viskozita korodujúcej 
taveniny. Keď korodujúce médium zmáča a penetruje štruktúru ŽM cez matrix, potom 
prebieha chemická reakcia ŽM a taveniny. Reakcie začínajú na horúcej strane ŽM, 
pokračujú za horúcim povrchom do vnútra štruktúry ŽM. Hĺbka penetrácie závisí od 
teplotného gradientu a návrhu žiaruvzdornej výmurovky.  
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Ø reakcia koróznej taveniny s matricou ŽM 
reakcie a následne tvorby fáz môžeme predpokladať na základe rovnovážnych fázových 
diagramov. 

Ø narušenie štruktúry väzby ŽM 
Ø odplavenie zreagovanýchvrstiev dynamickým pôsobením koróznej taveniny 

penetrácia a reakcie štartujú znovu vyvinutú novú reakčnú vrstvu, ktorá končí 
v tavenine [67, 69]. 
 
Proces korózie súvisí aj s fyzikálnymi vlastnosťami tavenín, najmä s viskozitou, 

hustotou a povrchovým napätím. 

 
Viskozita, závisí od teploty a od veľkosti pohyblivosti prítomných aniónov. Závislosť 

dynamickej viskozity η od teploty vyjadruje Frenkelová rovnica: 

 
 η = B.eEn/R.T      (Pa.s)                                                                                       (14) 
 
kde  En je aktivačná energia vizkózneho toku  (J.mol-1), 

R  - plynová konštanta  (J.mol-1.K-1), 
T  - teplota  (K), 
B  - konštanta  (Pa.s). 
 

Viskozita taveniny pri vysokých teplotách sa meria rôznymi typmi viskozimetrov.  
Prúdenie taveniny na rozhraní s tuhou látkou je ovplyvnené zmenou hustoty taveniny, 

ktorá sa mení pri chemickej reakcii taveniny s tuhou látkou, keď reakčný produkt môže mať 
inú hustotu ako východisková tavenina. 

Povrchové napätie je sila pôsobiaca na jednotku dĺžky, ktorú treba vynaložiť na 
zväčšenie povrchu kvapaliny. Povrchové napätie kvapaliny závisí od jej zloženia a teploty. 
Povrchové napätie je možné zmerať pomocou odtrhovej skúšky, založenej na meraní sily 
potrebnej na odtrhnutie telesa definovaného tvaru od povrchu taveniny. 

Zmáčavosť povrchu žiaruvzdorného materiálu taveninou je vlastnosť, ktorá tiež 
ovplyvňuje koróziu. Uhol zmáčania pri styku s taveninou je ovplyvnený povrchovým 
napätím taveniny.  

V mieste styku kvapky taveniny (l) s tuhým povrchom (s) a plynnou fázou (g) pôsobia 
k povrchu sily povrchového napätia γ na medzifázových rozhraniach viz obr. 26. 

 
Obr. 26.  Pôsobenie povrchového napätia [8] 
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Medzi povrchovým napätím a uhlom zmáčania v rovnovážnom stave plati: 

 

                               γsg    -     γsl                      
 cos θ = –––––––––––––––––      (1)                                           (15)
               γlg 

 

Hranicou medzi zmáčavosťou a nezmáčavosťou je uhol θ = 90°, keď platí  γsg =  γsl . 
Ak je uhol zmáčania menší ako 90°, kvapalina sa vťahuje do pórov, pri uhle zmáčania nad 
90°sa naopak kvapalina z pórov vytláča. 

Treba brať do úvahy pomery, ktoré nastávajú na styku dvoch tuhých fáz a kvapaliny 
(obr. 27)  

 
 

Obr. 27.  Styk dvoch tuhých fáz a tekutiny [8] 
 
 

V tomto prípade platí v rovnovážnych podmienkach vzťah: 
 
  γss = 2 . γls . cos φ /2                                                                                                    (16) 
 
kde φ je dihedrálny uhol  (°), 
  γls     - povrchové napätie na medzifázovom rozhraní taveniny (l) s tuhým povrchom (s) 

 

Na základe merania dihedrálnych uhlov na nábrusoch ŽM pomocou mikroskopu 
možno posudzovať schopnosť penetrácie taveniny medzi zrná tuhej látky. Či bude tavenina 
vnikať do pórov, rozhoduje veľa faktorov. Okrem zmáčania povrchu ŽM je to jeho 
makroštruktúra, vzájomná reaktivita a rozpustnosť tuhej látky v tavenine, gradient teplôt vo 
výmurovke, tlak ktorým pôsobí tavenina na ŽM a ďalšie. 

Koróziu ovplyvňujú aj vlastnosti ŽM. Fázové a chemické zloženie vplýva hlavne na 
priebeh chemických reakcií, ale kritériu hutnosti, ktoré určuje veľkosť styčnej plochy pre 
reakciu s taveninou. Okrem pórovitosti je dôležitá aj veľkosť pórov, ich rozloženie 
a vzájomné prepojenie. Väčšie a spojité póry umožňujú ľahšie prenikanie taveniny do 
keramického črepu [8]. 
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3.4.1 Interakcia výmurovky vyrovnávacieho pásma a ohrievanej ocele – korózia 
V tejto časti rozoberieme hlavne dva druhy materiálov: tavené žiaruvzdorné materiály 

a žiarobetóny z pohľadu interakcie s ohrievanou oceľou. 

 
Tavené žiaruvzdorné materiály 

Je známe, že tavené žiaruvzdorné materiály na základe nízkej pórovitosti majú 
výbornú odolnosť voči penetrácií tekutým kovom. Najvyššiu odolnosť voči rozpúšťaniu 
v sklovinách majú materiály s obsahom Cr2O3, potom skupina baddeleyitokorundových 
materiálov a podstatne najnižšiu odolnosť má skupina na báze Al2O3. Ishino [70], študoval 
vplyv obsahu oxidu zirkoničitého v tavených vysokozirkoničitých ŽM na odolnosť voči 
korózii pri vysokej teplote.  Korózny test vykonal na vzorkách veľkosti 12 mm x 24 mm x 
105 mm, pri teplote 1680 °C a 1730 °C, po dobu 24 a 48 hodinách. Ako korodujúcu taveninu 
použil bezalkalickú hlinito-kremičitú sklovinu. Mikroštruktúra vzoriek obsahovala cca 95 % 
baddeleyitu a zvyšok bol sklovitá fáza.  

 

 
 

Obr. 28.  Vzťah medzi rýchlosťou korózie a teplotou u zirkoničitých tavených materiálov [71] 
 
 

Vzťah medzi obsahom oxidu zirkoničitého a rýchlosťou korózie ako funkcie teploty je 
na obr. 28. Rýchlosť korózie sa zvyšovala exponenciálne so zvyšujúcou sa teplotou, pretože 
rozpustnosť oxidu zirkoničitého pri vyššej teplote rástla.  
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Obr.  29.  Vzťah medzi rýchlosťou korózie a obsahom ZrO2 u zirkoničitých tavených  
                 materiálov [71] 

 

Obr. 29, pri testovanej teplote, korózna odolnosť sa zlepšuje so zvyšujúcim sa 
obsahom oxidu zirkoničitého. Ale v tavených vysokozirkónových ŽM obsahujúcich kryštály 
oxidu zirkoničitého s bodom tavenia cca 2600 °C a matrixom sklovitej fázy s teplotou 
mäknutia cca 1000 °C je obsah matrixu sklovitej fázy zvýšení iba o niekoľko % obsahu oxidu 
zirkoničitého, takže za zlepšením rýchlosti korózie je zníženie obsahu sklovitej fázy než 
vďaka vyššiemu obsahu oxidu zirkoničitého, t. j. tavene vysokozirkoničité ŽM cca 97 % ZrO2 
vykazujú vyššiu odolnosť voči korózii zmenou matrixu sklovitej fázy [71]. 

 

Žiarobetóny 
 

V oceliarenstve sa v súčasnosti používajú v podstate dva základné druhy žiarobetónov. 
Sú to zmesi s prídavkom syntetického spinelu, alebo sú to spinelotvorné betóny, v ktorých sa 
spinel postupne tvorí in-situ, reakciou medzi MgO a oxidom hlinitým, v prevádzke, po 
inštalácii betónu. Reakcie reaktívnych horečnatých a hlinitých práškov, jemných frakcií vedú 
k tvorbe „in situ“ spinelového matrixu [10]. Prítomnosť spinelu s hlinitano-horečnatou 
väzbou (MA spinel) v zmesi korundových žiarobetónov sa zreteľne odráža vyššou 
odolnosťou voči pôsobeniu taveniny kovu a trosky a tiež vyššou odolnosťou voči zmenám 
teplôt než kvalitné vysokohlinité žiarobetóny. Pretože korundovo-horečnaté žiarobetóny 
obsahujú veľmi jemný sekundárne vytvorený spinel rovnako rozptýlený v matrixe, ktorý 
v priebehu reakcie expanduje, materiál sa stáva hutným. Naopak zmesi korund-spinel 
obsahujú hrubší syntetický spinel [72].  

Nevýhodou monolitov - žiarobetónov (v porovnaní s tavenými materiálmi) je 
podstatne vyššia pórovitosť nad 15 %, čo umožňuje ľahšie zatekanie tekutých okovín 
z elektroocelí do povrchu žiaruvzdorného materiálu, tzv. penetrácia taveniny do 
žiaromateriálu. 
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Obecne môžeme povedať, že koroznému pôsobeniu tavenín najhoršie odoláva sklovitá 
fáza prítomná v keramických materiáloch. Ku korózii keramického materiálu dochádza 
predovšetkým pri vysokých teplotách a v miestach styku pevnej fázy s taveninou a plynnou 
fázou, napr. v mieste hladiny taveniny. Podstatný vplyv na odolnosť keramických materiálov 
voči korózii za vysokých teplôt má vznik eutektickej taveniny medzi prítomnými zložkami 
[72].  

V mnohých hlinitokremičitých (obr.30) žiaruvzdorných výrobkov sú okrem 
základných zložiek - Al2O3 a SiO2 – v malom množstve prítomné  (od 1 do 5 %) ďalšie oxidy 
tvoriace so základnými zložkami taveniny pri nižších teplotách. Sú to predovšetkým oxidy 
železa, TiO2, CaO, MgO, K2O a Na2O. Na obr. 28 sa jedná konkrétne o ternárny systém FeO-
SiO2-Al2O3.  

 
 

Obr. 30.  Fázový diagram sústavy FeO-SiO2-Al2O3 [14] 
 

Vplyv prítomnosti jednotlivých oxidov v hlinitokremičitých výrobkoch na vznik 
kvapalnej fázy popisujú teploty eutektik ternárnych sústav. Tieto oxidy okrem TiO2 sa 
považujú v hlinitokremičitanoch za tavivá. Prítomnosť tavív ovplyvňuje obsah taveniny vo 
výrobkoch a tak ich termomechanické vlastnosti a použitelnosť pri vysokých teplotách [8]. 
V tab. 7 sú uvedené teploty tavenia eutektických zlúčenín a jednotlivých zložiek [74]. 
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Tabuľka 7.  Teplota tavenia eutektických zlúčenín a jednotlivých zložiek (°C), [74] 
Zložky  Al2O3 CaO MgO SiO2 TiO2 ZrO2 
Al2O3 2054 1400 1930 1545 1720 1700 
CaO 1400 2614 2300 1440 1420 2200 
MgO 1930 2300 2826 1540 1600 1500 
SiO2 1545 1440 1540 1726 1540 1675 
TiO2 1720 1420 1600 1540 1843 1750 
ZrO2 1700 2200 1500 1675 1750 2710 

 
Molin [75], sa vo svojej práci zaoberal porovnávaním korózneho mechanizmu 

v spinelotvorných a spinel obsahujúcich žiarobetónoch, systém Al2O3 - SiO2 – MgO 
v závislosti na typu, obsahu a formy („in situ“ vs. syntetický spinel). Vstupnými materiálmi 
boli tri nízko cementové žiarobetóny s troma typmi magnézie, DBM – vysoko kvalitná mrtvo 
pálená magnézia s veľkosťou max. zrna 45 µm, CHM – zmes mrtvo pálenej čínskej magnézie 
s 90 % MgO a AR 78 – syntetický spinel. Korózna odolnosť bola hodnotená statickým 
téglikovým testom s troskou. Test prebiehal pri teplote 1650 °C po dobu 4 hodín.  

Testy potvrdili, že najväčšie opotrebenie troskou vykazoval žiarobetón s prídavkom 
syntetického spinelu. Zvyšné dva žiarobetóny s prídavkom rôznej magnézie (DBM, CHM) 
eróziu troskou nevykazovali. Väčšinou, najlepšia odolnosť troske je spojená s hutnou 
štruktúrou, veľkým špecifickým povrchom než u syntetického spinelu. Hutná štruktúra ŽM 
spomaľuje penetráciu trosky, veľký špecifický povrch zabezpečuje vyzdvihnutie katiónov Mn 
a Fe z tekutej trosky. Oba spojenia spolu s miestnou viskozitou zvyšujú spomaľovanie ďalšej 
penetrácie tekutej trosky a spomaľovanie rýchlosti erózie vzorky [76]. U vzoriek bol pod 
mikroskopom hodnotený korózny mechanizmus. 

Z teoretického rozboru vyplýva, že korózny mechanizmus prebieha: v oblasti 
v kontakte s troskou u žiarobetónov s MgO sa vytvoril enstatit MgO. SiO2 a spinel. 
Zhutňovanie textúry v spojení s relatívne nízkou pórovitosťou zdržiavajú penetráciu tekutej 
trosky pri vyšších teplotách a spomaľujú rýchlosť erózie vzorky. Naopak u žiarobetónu 
s prídavkom syntetického spinelu, korózia spúšťa proces rekryštalizácie, tvorbu sekundárneho 
produktu korózie CA6 a spinelu a značnú penetráciu trosky do ŽM. Tvorba 
kalciumaluminátových vrstiev je do istej miery aj užitočná, lebo tieto vrstvy bránia ďalšiemu 
rozpúšťaniu Al2O3 do trosky [72, 75, 77]. 

Schéma na obr. 31, poukazuje na nasycovanie trosky Al2O3 zo žiaruvzdorného 
materiálu, difúziu CaO z trosky k povrchu ŽM, produkty vzniklé na reakčnej zóne troska – 
ŽM. 

 
tekutá troska 

 
CaO 

 
 

Al2O3 

REAKČNÁ ZÓNA 
produkty reakcií 

 
MA 

 
CA2 

 
CA6 

 
žiaruvzdorný materiál 

 
     MA 

 
Al2O3 

 
Obr. 31.  Schéma mechanizmu opotrebenia [77, 78] 
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4 HODNOTENIE STAVU NP PRED STREDNOU OPRAVOU  

Narážacia pec č. 4 v U.S.Steel Košice do strednej opravy pracovala 44 mesiacov 
s výkonnom pece 160 t.h-1, max. 205 t.h-1.  Stredná oprava pece bola plánovaná z dôvodu 
výmeny nísteje, na ktorej bol ohriaty rekordný počet 4 074 326 ton brám.  

Narážacia pec č. 4 bola odstavená od 28.5.2008 do 13.6.2008, odkedy sa pec sušila 
podľa temperovacej krivky od dodávateľa žiaruvzdorných materiálov. Sušenie pece trvalo 76 
hodín. Po sušení NP č. 4 začala prevádzkovať. 

Po odstavení NP do plánovanej strednej opravy bola vykonaná obhliadka technického 
stavu žiaruvzdornej výmurovky. Fotodokumentácia výmurovky je na obr. 30 – 62, je tiež 
dokumentovaný postup opravy niektorých častí výmurovky. Hodnotenie bolo realizované 
v jednotlivých častiach výmurovky pece: 

 

Vstupná časť pece 
Silné poškodenie je na výmurovke hornej vstupnej steny. Výmurovka je popraskaná, 

rozrušená, z časti vypadaná (obr. 32). 
 

I. horákové pásmo 
Pravá bočná stena nad skĺznicami (obr. 33) je poškodená na ploche min. 1 m2 a to 

tesne pod deflektorom spalín. Výmurovka je taktiež odtrhnutá a vysunutá smerom do pece 
o 8 cm.  Zistené bolo poškodenie aj ľavej bočnej steny okolo prvej chladnice (obr. 34) na 
ploche 1,5 m2. Výmurovka v tejto časti je povylamovaná do hĺbky 10 cm. 

 

II. horákové pásmo 
Silne poškodená je výmurovka nábehovej hrany. Výmurovka je miestami vypadaná do 

hĺbky 20 cm a miestami vytlačená smerom do pásma až 20 cm. Poškodené sú aj podkladové 
žiarobetónove bloky pod korvizitovou pôdou 
 

Vyrovnávacie pásmo 
Korvizitová nístej (obr. 35 - 37) je opotrebovaná vysokým množstvom vyvalcovaných 

brám, bola vybúraná v plnom rozsahu. Pôvodná hrúbka pracovnej výmurovky nísteje bola 
300 mm, teraz po opotrebovaní 70 mm, hrúbka okovín cca 100 mm. 

Mierne poškodené sú všetky odberové drážky (obr. 38).  

Výmurovka horného výpadového nosníka vykazuje len slabšie poškodenie (obr. 39). 

Poškodené je výmurovka pravej bočnej steny, približne medzi druhým a tretím 
pracovným otvorom v dĺžke cca 2 m. Výmurovka v hornej polovici t.j. po dilatáciu je 
odtrhnutá a naklonená smerom do pece min. o 7 cm. Poškodenie je badateľné aj na klenbe nad 
tretím pracovným otvorom. 

Ľavá bočná stena vo vyrovnávacom pásme je poškodená v dĺžke cca 7 m. Jedná sa 
hlavne o vrchnú polovicu t.j. po dilatáciu. Vymurovka je odtiahnutá. V úseku medzi 1 a 2 
pracovným otvorom je odtiahnutie badateľné až po úroveň pôdy. 
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Strop pece 
Vykazuje nerovnomerné poškodenie, najsilnejšie poškodenie je nad II. horákovým 

pásmom a vyrovnávacím pásmom (obr. 39, 40). 

 

  
 
Obr. 32.  Vstupný nosník  
 

  
Obr. 33.  Pravá bočná stena Obr. 34.  Ľavá bočná stena 
 

  
Obr. 35.  Nístej 3. rad ľavá strana Obr. 36.  Nístej 3.rad stred 
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Obr. 37.  Zábery opotrebovanej nísteje 
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Obr. 38.  Odberové drážky 

 

  
Obr. 39.  Výstupný nosník  Obr. 40.  Stará izolácia stien 
 

  
Obr. 41.a, b.  Strop pod skĺznicami 
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Obr. 42.  Zábery stropu v narážacej peci 

 

Na obr. 43 a 44 sú zábery z narážacej pece predohrievaceho pásma – oblasť skĺznic, 
ktoré sú pokryté jazdcami. 

 

  

Obr. 43.  Jazdce Obr. 44.  Zaústenie skĺznice 
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Zistené poškodenia výmuroviek narážacej pece boli odstránené v priebehu opravy. 
Jednotlivé konštrukčné uzly sú zdokumentované v nasledujúcich fotografiách.  

Bolo potrebné vymeniť časť stropu, vrátane horákových a betónových kameňov, 
izolačnej vrstvy až do oceľovej konštrukcie stropu. Obrázky 44 až 50 znázorňujú zostavenie 
nového stropu. Na obr. 50 je prepojenie nového a starého stropu. 

  
Obr. 45.  Horák Obr. 46.  Uloženie horákov 
 

  
Obr. 47.  Horák a betónový kameň   Obr. 48.  Stropný kameň 
 

  
Obr. 49.  Nový strop Obr. 50.  Nový a starý strop 
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Na niektorých miestach v oblasti bočných stien bolo nutné zrekonštruovať výmurovku 
až na plášť pece. Obrázok 51 predstavuje výmurovku bočnej steny od plášťa pece, cez izolačnú 
a trvalú vrstvu. Je viditeľné aj zaizolovanie kotiev, ktoré sú nosným bodom celej výmurovky 
bočných stien. Na takto pripravenú stenu sa aplikoval torkretačný žiarobetón (obr. 52). 

  
Obr. 51.  Nová izolácia stien   Obr. 52.  bočná stena – torkretáž  

Do opravy bola zahrnutá aj rekonštrukcia výstupného nosníka od oceľovej konštrukcie 
(obr. 53, 54), ďalej odberných drážok (obr. 55, 56), a priečneho nosníka (obr. 57), ktorý sa 
nachádza za odbernými drážkami a pred nístejou. 

  
Obr. 53.  Výstupný nosník – ostenie  Obr. 54.  Výstupný nosník 
 

  
Obr. 55.  Odberná drážka - búranie Obr. 56.  Odberné drážky 
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Obr. 57.  Priečny nosník Obr. 58.  Zaústenie skĺznice 

 
Nístej v peci bola vybúraná v celom rozsahu a nahradená blokmi z taveného korundu. 

Inštalácia takejto nísteje je náročná z hľadiska ťažkej manipulácie s blokmi (obr. 60, 62). 
Súčasťou nísteje je aj nábehová hrana (obr. 59) a zaústenie skĺznice do nísteje (obr. 58). 
Medzi jednotlivé korundové bloky sa vkladal dilatačný papier na vytvorenie potrebnej 
dilatačnej špáry pri prevádzkovaní (obr. 61). Obrázok 63 ilustruje kavernu v korundovom 
bloku, ktorá vzniká už pri odlievaní bloku vo výrobe, u dodávateľa. Nová nístej pece vznikla 
poskladaním korundových blokov do tzv. šachovnice (obr. 64). 

 

  

Obr. 59.  Nábehová hrana Obr. 60.  Nístej – 1. rad 
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Obr. 61.  Nístej – dilatácia Obr. 62.  Nístej – 7 radov 

 

 
 
Obr. 63.  Kaverny v tavenom bloku 
 

 
 
Obr. 64. Nová nístej 
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5 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  

Experimentálna časť dizertačnej práce je zameraná na interakciu žiaruvzdorného 
materiálu (ŽM) a brámy, resp. ocele. Interakcia bola sledovaná prostredníctvom koróznych 
testov. Pre posúdenie koróznych javov žiaruvzdorných materiálov sa zrealizovali série 
laboratórnych skúšok, s nasimulovanými podmienkami ako v prevádzke narážacích pecí.  

Experimentálna časť práce je rozdelená na štyri časti, prvá časť je venovaná 
stanoveniu fyzikálno – mechanických parametrov vzoriek ako stanovenie objemovej 
hmotnosti, nasiakavosti a zdanlivej pórovitosti, stanovenie pevnosti v tlaku za studena, 
stanovenie pevnosti v ohybe za studena, stanovenie trvalých lineárnych zmien, stanovenie 
pevnosti v ohybe pri zvýšených teplotách, stanovenie teplotnej rozťažnosti, stanovenie 
odolnosti voči náhlym zmenám teploty , druhá časť obsahuje korózne testy, tretia časť práce 
hodnotí korózne testy pohľadom mikroskopickým a štvrtá časť sa zaoberá termodynamikou 
sústavy žiaruvzdorný materiál – okoviny. 

 

5.1  Výber materiálov pre skúšky 
Pri hodnotení interakcie žiaromateriálu a ocele som pracovala so žiaruvzdornými 

materiálmi od troch dodávateľov,  z toho tri boli LCC žiarobetóny a jeden tavený korund. 
Tieto žiaruvzdorné materiály boli zvolené na základe výberového konania pre strednú opravu 
narážacej pece v U.S.Steel Košice.  

Korózna odolnosť žiaruvzdorných materiálov bola sledovaná prostredníctvom 
statického testu so vzorkami ocele typu Trafo a typu Kohal. Tieto nízkouhlíkate ocele sa 
bežne vyrábajú a ohrievajú v narážacích peciach v U.S.Steel Košice. 

 

5.1.1 Žiaruvzdorné materiály 
 
CALDE CAST LT 90 SP G8 (označenie P) - výrobca fa. Calderys; ide o vysokohlinitý 
nízkocementový  žiarobetón typu LCC, do prevádzkovej teploty 1750 °C. 
 
KOFOND FT SP 25 (označenie F) - je nízkocementový LCC žiarobetón vyrobený na báze 
tabulárneho korundu a syntetického spinelu s hydraulickou väzbou; výrobca fa. Refrako do 
maximálnej teploty 1750 °C. 
 
HYDRA-PLUS SPINEL C-2 (označenie H) – je nízkocementový žiarobetón typu LCC na 
báze tabulárneho korundu a syntetického spinelu; výrobca fa. Vesuvius, použiteľný do teploty 
1760 °C. 
 
ALODUR SURFACAST SG 1 (označenie K) - sú bloky vyrobené z taveného korundu; 
dodané fa. Calderys.   
 
V tabuľkách 8 a 9 sú uvedené základné charakteristiky testovaných žiaromateriálov ako 
chemické zloženia a fyzikálno-mechanické parametre. Uvedené údaje sú vybrané z katalógov 
výrobkov [79 – 81] materiálových listov dodávateľov, viz prílohy 7 až 10. 
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Tabuľka  8.   Chemické zloženie žiaromateriálov deklarované dodávateľom [79 - 81] 
Chemické 
zloženie (%) 

CALDE CAST 
LT 90 SP G8  

KOFOND FT 
SP 25  

 

HYDRA-
PLUS SPINEL 

C-2  

ALODUR 
SURFACAST 

SG 1  
označenie P F H K 
SiO2 0,1 - 0,03 4,5 
Al2O3 92 90 93,7 94 
Fe2O3 0,1 0,5 0,5 0,06 
CaO 1,3 1,5 2,2 - 
MgO 5 5 6 - 
Surovinová 
báza 

Tabulárny 
korund 

Tabulárny 
korund 

Tabulárny 
korund + MA 

spinel 

93 % korund + 
7 % sklovitá 

fáza 
Technika 
spracovania 

 
Vibrovanie 

 
Vibrovanie 

 
Vibrovanie 

 
- 

Zámesová voda 
(l/100 kg) 

 
3,8 - 4,2 

 
4,5 - 5 

 
4,2 - 5 

 
- 

Pozn.: hodnoty uvedené „– “ výrobca neuvádza 
 

Tabuľka  9.   Garantované fyzikálno-mechanické vlastností žiaromateriálov [79 - 81] 
Parametre  CALDE CAST 

LT 90 SP G8  
KOFOND 
FT SP 25  

 

HYDRA-PLUS 
SPINEL C-2  

ALODUR 
SURFACAST 

SG 1  
označenie P F H K 
OH (kg.m-3) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1500°C/5 h 
1600°C/5 h 
1641°C/5 h 

 
3190 
3180 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
3040 

- 
- 
- 
- 
- 

2980 
- 
- 

 
3107 

3043 (816°C) 
- 

3043 
- 

3027 
- 
- 

3075 

 
3150 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

POH (MPa) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1500°C/5 h 
1600°C/5 h 
1641°C/5 h 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
10 
- 
- 
- 
- 
- 

20 
- 
- 

 
16,8 

11,8 (816°C) 
- 

15,3 
- 

31,6 
- 
- 

38,6 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Parametre  CALDE CAST 
LT 90 SP G8  

KOFOND 
FT SP 25  

 

HYDRA-PLUS 
SPINEL C-2  

ALODUR 
SURFACAST 

SG 1  
označenie P F H K 
PTL (MPa) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1500°C/5 h 
1600°C/5 h  
1641°C/5 h 

 
- 
- 

100 
- 

140 
- 
- 

200 
- 

 
40 
- 
- 
- 
- 
- 

150 
- 
- 

 
60,2 

40,2 (816°C) 
- 

53,8 
- 

89,1 
- 
- 

112,4 

 
200 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

TDZ (%) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1500°C/5 h 
1600°C/5 h 
1641°C/5 h 

- 
- 
0 
- 

0,1 
- 
- 

0,15 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 

- 
-0,5 (816°C) 

- 
+0,3 

- 
+0,3 

- 
- 

-0,4 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ZP (%) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1500°C/5 h 
1600°C/5 h 
1641°C/5 h 

 
- 

16 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
15,9 

15,7 (816°C) 
- 

16,7 
- 

17,3 
- 
- 

15,8 

 
1-2 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Únosnosť v žiare 
t0,6 (°C) 

 
1750 

 
1700 

 
1760 

 
- 

 
Pozn.:  hodnoty uvedené „ – “ výrobca neuvádza 
 OH   - objemová hmotnosť po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
 POH - pevnosť v ohybe za studena po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
 PTL  - pevnosť v tlaku za studena po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
 TDZ - trvalé dĺžkové zmeny po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
 ZP    - zdanlivá pórovitosť po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 



 71

5.1.2 Ocele 
Korózne médium predstavovali 2 typy nízkouhlikatých  ocelí:  

Ø Kohal s obsahom Si od 0,007 % do 0,08 %, hlbokoťažné ocele stabilizované hliníkom 
s obsahom C do 0,08 % a  Mn pod 0,40 %; 

Ø Trafo po odliatí do brám zastupujú skupinu elektrotechnických ocelí s vysokým 
obsahom Si, od 2,5 % do 3,104 %.  
 
Tabuľka 10 uvádza chemické zloženie uvedených ocelí, ktoré boli použité v rámci 

experimentálnych prác. Ocele boli vybrané tak, aby obsah Si bol na minimálnej a maximálnej 
úrovni z celého sortimentu ocelí vyrábaných v U.S.Steel Košice, tzn. u ocele Kohal 0,007 % 
Si a u ocele Trafo 3, 104 % Si.  

Tabuľka  10.   Chemické zloženie testovaných ocelí 
Označenie ocele Prvok (%) Trafo Kohal 

C 0,038 0,032 
Mn 0,255 0,327 
Si 3,104 0,007 
P 0,014 0,008 
S 0,008 0,012 
Al 0,011 0,049 
Cu 0,476 0,038 
Ni 0,006 0,014 
Cr 0,010 0,015 
As 0,007 0,003 
Ti 0,003 0,001 
V 0,001 0,001 
Nb 0,002 0,002 
Mo 0,002 0,003 
Zr 0,002 0,001 

Pozn.: v tabuľke 10 je chemické zloženie vybranej ocele danej kvality, ktorá bola použitá pri 
skúškach. 

 

5.2 Popis koróznych skúšok 
Pre sériu testov koróznych skúšok bolo nutné pripraviť skúšobné telieska zo 

žiaruvzdorných materiálov a u ocelí.  

 

5.2.1 Príprava skúšobných teliesok zo žiaruvzdorných materiálov 
Z netvarovaných žiaruvzdorných materiálov sa skúšobné telesá zhotovili podľa STN EN 

1402-5. Skúšobné telesá mali tvar hranola s rozmermi 230 x 64 x 64 mm. Hmota určená na 
zhotovenie skúšobných telies sa pripravila v miešači s núteným obehom. Suchá zmes sa najskôr 
premiešala za sucha a potom sa pridalo presne odmerané množstvo zámesovej kvapaliny, vody 
podľa dodávateľa. Doba miešania so zámesovou kvapalinou bola 2 až 6 minút. Dlhšiu dobu 
miešania vyžadujú predovšetkým žiarobetóny s nízkym obsahom cementu a samotečúce 
žiarobetóny. Zamiešaná žiarobetónova hmota sa plnila do kovových rozoberateľných foriem, 
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pripevnených k vibračnému stolu. Tieto vibrovateľné hmoty sa zhutnili vibráciou pri frekvencii 
vibrácie 50 Hz, dvojitej amplitúde 0,70 mm po dobu 1 minúty.  

Vytvarované skúšobné telesá zo žiarobetónov sa ponechali 24 hodín vo forme a uložili 
sa v priestore s relatívnou vlhkosťou najmenej 90 %. Po 24 hodinách sa vyberali z formy 
a uložili sa ďalších 24 hodín pri rovnakých podmienkach. Potom sa sušili 24 hodín pri 110 °C. 

 

5.2.2 Príprava skúšobných teliesok z ocelí 
Vzorky ocelí z bežnej výroby boli pre skúšobné telieska odobraté na pracovisku 

plynulého odlievania vo forme tabliet, s φ 30 mm, výškou 8 mm.  
 

5.2.3 Prevedenie laboratórneho testovania 
Na vyrobených skúšobných telesách veľkosti 230 x 64 x 64 mm boli vykonané všetky 

skúšky mechanických a fyzikálnych vlastnosti podľa postupov popísaných v kapitole 5.3.  
Vyrobené hranoly boli temperované podľa temperovacej krivky, ktorú zadal výrobca 

na vysušenie nísteje pred uvedením do prevádzky na teplotu 1320 °C (príloha 1). Z taveného 
bloku a z neskôr vypálených hranolov sa narezali plátky veľkosti 60 x 60 x 30 mm. Takto 
pripravené žiaruvzdorné vzorky a tablety ocele, boli vstupom pre statický korózny test. 
Korózne testy prebiehali s 2 typmi ocelí podľa kapitoly 5.2 a tab. 10. 

Príprava materiálov pre prevádzku NP predstavuje ohrev žiaromateriálov na teplotu 
800 °C (teplota ŽM v peci na vstupe) a  ohrev ocele typu Trafo na teplotu 400 °C (príloha 2), 
ohrev ocele typu Kohal na 200 °C (príloha 3, je to teplota pri ktorej oceľ vstupuje do pece). 
To znamená, že na tieto teploty boli pri koróznych skúškach prvotne materiály ohriaté, tzn. 
vzorky ŽM na 800 °C, oceľ Trafo na 400 °C a oceľ Kohal na 200 °C. Potom sa na plátok 
žiaruvzdorného materiálu položila tableta ocele s φ 30 mm, výškou 8 mm (obr.65) a spolu od 
teploty 800 °C sa temperovali v laboratórnej piecke (obr.66). Jednalo sa o temperovanie ŽM 
a ocele pri teplote 1350 °C po dobu 150 min s oceľou Kohal a 200 min s oceľou Trafo.  

Podmienky ohrevu ocele typu Kohal a typu Trafo v narážacej peci sú rozdielne hlavne 
v teplote, ktorá je na vstupe oceľovej brámy do pece a doby ohrevu ocele v NP pre jednotlivé 
typy ocele. 

 
Obr. 65.  Vzorka ŽM a tablety ocele pred laboratórnym testovaním 
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Temperovanie vzoriek bolo realizované  v dvoch laboratórnych pieckach: 

• pec kantalová Nabertherm HT 16/17 do teploty 1750 °C, 
• elektrická komorová pec Aneta, Trenčianská Teplá A50, do teploty 1100 °C. 

 

Realizované boli dva druhy temperovania – jeden cyklus a nepretržité cyklovanie. 
Jeden cyklus predstavoval ohrev ŽM s danou oceľou na žiadanú teplotu (1350 °C) a voľné 
chladenie vzoriek v peci až na teplotu okolia. Nepretržité cyklovanie predstavoval ohrev ŽM 
s danou oceľou na žiadanú teplotu (1350 °C) a voľné chladenie vzoriek v peci až na teplotu 
okolia a znovu ohrev ŽM s danou oceľou na žiadanú teplotu (1350 °C) a voľné chladenie 
vzoriek v peci až na teplotu okolia. Bolo to simulovanie podmienok v NP. 

 

   
 

Obr. 66.  Uloženie vzoriek v laboratórnej piecke Nabertherm HT 16/17 
 
 

5.3 Použité skúšobné metódy 
Všetky skúšky, okrem skúšky odolnosti voči korózií prebehli podľa zásad noriem STN 

EN 993-1, STN EN 993-5, STN EN 993-10.  

 

5.3.1 Stanovenie objemovej hmotnosti, nasiakavosti a zdanlivej pórovitosti 
Objemová hmotnosť je pomer hmotnosti vysušeného pórovitého telesa k jeho 

celkovému objemu, t. j. objemu pevného materiálu vrátane všetkých pórov. Pri skúške sa 
najprv vysušené teleso zváži, potom sa nasýti kvapalinou o hustote. Nasýtené teleso sa zváži 
na vzduchu a v sýtiacej kvapaline. Objemová hmotnosť je daná vzťahom: 
                           mS 

OH = ———— . ρ     (kg.m-3)                                                                                  (17) 
                 mN – m´

N 
 
kde OH je  objemová hmotnosť  (kg.m-3), 
         mS   -    hmotnosť suchej vzorky  (kg), 
         mN  -     hmotnosť vzorky nasýtenej kvapalinou, váženej na vzduchu  (kg), 
         mN  -     hmotnosť vzorky nasýtenej kvapalinou, váženej pod vodou  (kg), 
         ρ    -      hustota kvapaliny vody  (kg. m-3). 
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Nasiakavosť je daná pomerom hmotnosti kvapaliny pohltenej skúšobným telieskom 
ku hmotnosti vysušeného skúšobného telieska.  
 
                           mN  - mS 

NV = ————— . 100     (%)                    (18) 
                               mS 
 
kde  NV je  nasiakavosť  (%), 
         mS    -   hmotnosť suchej vzorky  (kg), 
         mN   -    hmotnosť vzorky nasýtenej kvapalinou, váženej na vzduchu  (kg). 
 

Zdanlivá pórovitosť je definovaná ako pomer všetkých otvorených pórov 
skúšobného telesa k celkovému objemu skúšobného telieska. Otvorené póry sú tie, do ktorých 
pri sýtení vnikne sýtiaca kvapalina. 

 
                        mN - mS 
 ZP =  ————— . 100     (%)                    (19) 
                       mN - m´

N 
 

kde  ZP je  zdanlivá pórovitosť  (%), 
         mS  -    hmotnosť suchej vzorky  (kg), 
         mN  -    hmotnosť vzorky nasýtenej kvapalinou, váženej na vzduchu  (kg), 
         mN  -    hmotnosť vzorky nasýtenej kvapalinou, váženej pod vodou  (kg). 
 

5.3.2 Stanovenie pevnosti v tlaku za studena 
Skúšobné teleso známych rozmerov je za presne definovaných podmienok vystavené 

rovnomerne sa zvyšujúcemu tlakovému namáhaniu v skúšobnom lise. To sa zvyšuje až do 
doby, kedy už skúšobné teleso nie je schopné odolávať zvyšujúcemu sa zaťaženiu.  

 
                           F 
 PTL =  ———     (Pa)          (20) 
                           Ac 

 
kde  PTL je  pevnosť v tlaku za studena  (Pa), 
 F      -    maximálne zaťaženie pri porušení  (N), 
 Ac      -    prierezová plocha skúšobného telesa, na ktorú pôsobí zaťaženie v tlaku  (m2). 
 
 

5.3.3 Stanovenie pevnosti v ohybe za studena 
Definuje sa ako najväčšie napätie, ktorému odolá hranolové skúšobné teleso 

stanovených rozmerov pri trojbodovom usporiadaní. Vysušené a zmerané skúšobné teleso sa 
symetricky uloží na podporné brity a zaťažuje sa silou.  

 

                            MMAX          3       FMAX . LX          
 POH =  –––––––– = ––– . –––––––––––     (Pa)                                                        (21) 
                              W0             2          b. h2 
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kde    POH je  pevnosť v ohybe za studena (Pa), 
 MMAX  - ohybový moment vytvorený zaťažovacou silou, ktorá spôsobí zlomenie 

vzorky (N.m), 
 W0       - modul prierezu v ohybe  (m3), 
 FMAX   - zaťaženie v okamihu lomu  (N), 
 LX       - vzdialenosť podpier  (m), 
 b         - šírka skúšobného telesa  (m), 
 h         - výška skúšobného telesa  (m). 

 

5.3.4 Stanovenie trvalých lineárnych zmien 
Podstatou stanovenia trvalých lineárnych zmien je zahriatie vysušených a zmeraných 

skúšobných teliesok v peci na definovanú teplotu s definovanou výdržou 5 hodín. Po 
ochladení a opätovnom zmeraní sa vypočítajú trvalé lineárne zmeny ako zmrštenie (záporné 
hodnoty) alebo ako nárast (kladné hodnoty). Trvalé lineárne zmeny sa stanovia: 

 

                           V1 – V0           1 
 TDZ = ————— . —— . 100     (%)                              (22)
                    V0               3 
 
kde  TDZ  je trvalá lineárna zmena vysušenej vzorky po výpale na teplotu t  (%), 

t  - teplota výpalu   (°C), 
V0 - objem vzorky pred skúškou  (m3), 
V1 - objem vzorky po teplotnej expozícii, tzn. po skúške  (m3). 

 

5.3.5 Stanovenie pevnosti v ohybe pri zvýšených teplotách 
Podstatou skúšky je rovnomerné zaťažovanie stredu skúšobného telesa uloženého na 

dvoch podperách a vyhriateho na zvolenú teplotu a stanovenie sily, ktorá vyvolá lom telesa. 
Skúšobný hranol 25 mm x 25 mm x 150 mm sa umiestni v peci na podpery (vzdialenosť 
podpier 125 mm) a zahrieva sa rýchlosťou 2 až 10 °C.min-1 na skúšobnú teplotu. Po 
vyrovnaní teploty sa stred telesa zaťažuje takou rýchlosťou, aby v telese vznikajúce ťahové 
napätie pri skúšaní hutných výrobkov vzrastalo rýchlosťou 0,15 N.mm-2.s-1. Sila, pri ktorej sa 
skúšobný hranol zlomí sa zaznamená. Táto hodnota spolu s rozmermi telesa je podkladom pre 
výpočet pevnosti v ohybe pri zvýšených teplotách. 

 
                              3       FMAX . LX 

 ΗΜΟR = ––– . ––––––––––     (Pa)                                          (23) 
                              2         b . h2                  
 
 kde   FMAX je zaťaženie v okamihu lomu  (N), 

LX - vzdialenosť podpier  (m), 
B - šírka skúšobného telesa  (m), 
h  - výška skúšobného telesa  (m) [9, 75].  

 

5.3.6 Stanovenie teplotnej rozťažnosti 
Teplotná rozťažnosť sa najčastejšie zisťuje dilatometrickými metódami založenými na 

meraní zmeny dĺžky skúšobného telesa pri jeho rovnomernom zahrievaní. Stanovuje sa na 
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valcoch s priemerom 50 mm, s výškou 50 mm a s otvorom v osi s priemerom 12 mm. 
Vysušené a zmerané teleso sa umiestni v peci medzi dve korundové podložky, ktoré sa 
pritláčajú silou vyvolávajúcou napätie 0,01 MPa. Teleso sa vyhrieva rýchlosťou 2,5 °C.min-1 
a meria sa zmena dĺžky skúšobného telesa v závislosti od teploty. Výsledkom skúšky je 
grafická závislosť pomernej dĺžkovej teplotnej rozťažnosti od teploty [9, 82]. 

 

5.3.7 Stanovenie odolnosti voči náhlym zmenám teploty 
Stanovenie odolnosti voči náhlym zmenám teploty, tzv. tepelné šoky, boli realizované 

podľa normy ASTM C 1771 [83]. Kocky žiaruvzdorného materiálu veľkosti 50 x 50 x 50 mm 
boli vložené do laboratórnej piecky vopred predohriatej na teplotu 1093 °C. Po uplynutí 
30 minút boli kocky z piecky vybraté a umiestnené do nádoby s vodou o teplote okolia na 
5 minút. Potom boli kocky vybraté z vody a vložené do sušiarne s vertikálnym chladením na 
ďalších 30 minút. Tento postup sa opakoval až do rozrušenia telieska. V našom prípade boli 
testované 4 telieska. 

Táto metodika predpisuje dodržať maximálny počet cyklov 10, pripadne menej do 
rozrušenia telieska. V prípade, že teliesko aj po 10. cykle zostane neporušené, hodnotí sa 
stupeň výskytu eventuálnych trhlín známkami 0-4,obr. 67, t.j.: 

0 - žiadne náznaky praskania (No Cracking) 
1 - mierne vlasové trhliny nepresahujúce šírku ani dĺžku plochy (Mild Cracking) 
2 - mierne popraskanie cez celú dĺžku alebo šírku plochy (Moderate Cracking) 
3 - stredné trhliny (Heavy Cracking) 
4 - hrubé trhliny (Severe Cracking) 
R - rozpad vzorky na 2 alebo viac kusov 
 

0=No Cracking 1=Mild Cracking 2=Moderate cracking

   3= Heavy cracking 4= Severe cracking  
 

Obr. 67.  Stanovenie odolnosti voči náhlym zmenám teploty 
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5.3.8 Stanovenie odolnosti voči korózii 
Pre realizáciu koróznych skúšok sa vybral statický korózny test. Vyhodnotenie 

odolnosti voči korózii chemickou reakciou medzi taveninou a žiaruvzdorným materiálom je 
veľmi dôležité pre životnosť žiaruvzdorných materiálov v praxi. Podstatou skúšky je vytvoriť 
ostrý prechod atakovaný materiál – neatakovaný materiál. 

 

5.3.9 Kvalitatívna fázová analýza  
Základná analýza nameraných difrakčných záznamov vzoriek spočíva v identifikovaní 

fáz metódou porovnania so známymi a popísanými štruktúrami, ktoré sú uložené v difrakčnej 
databáze štruktúr PDF2 (Powder diffraction files). Difrakčný záznam bol analyzovaný 
programom ZDS-Search Match s databázou PDF2 a programom AutoQuan.  

Pri analýze reálnych kryštalografických štruktúr je potrebné zohľadniť zmeny 
v difrakčnom zázname, ktoré vyplývajú z reálneho stavu vzoriek (posunutie a rozšírenie 
reflexie, zmena intenzity a pod). Tieto a podobné parametre výrazne ovplyvňujú aj výpočet 
váhového obsahu jednotlivých fáz v skúmanej vzorke. Program ZDS pre výpočet obsahu 
používa korundové štandardy, čím síce zohľadňuje absorpciu látok, ale nezohľadňuje ostatné 
parametre kryštálovej štruktúry (mriežkové parametre, intenzitu, presnú polohu atómov 
v mriežke a pod.).  

Program AutoQuan analyzuje difrakčný záznam ako celok s použitím Rietveldovej 
metódy. Fitovaním (spresňovaním) celého difrakčného záznamu sa presne spočítajú 
parametre kryštálovej štruktúry a obsahy jednotlivých fáz vo vzorke. Táto analýza tiež potvrdí 
alebo vylúči sporne určené fázy vo vzorke (jednoducho povedané skúška správnosti). 
Program AutoQuan potrebuje, tak ako všetky programy na báze Rietvelda, štruktúrne dáta 
(databáza obsahuje cca 500 štruktúr v porovnaní s PDF2 cca 100 000 štruktúr). 

K snímaniu röntgenového žiarenia bol použitý difraktometer fa. Seifert XRD 
3003/PTS. Parametre merania sú uvedené v tabuľke 11 [78]. 

 
Tabuľka 11.  Podmienky merania [78] 
Generátor 45 kV, 35 mA 
Žiarenie Cu -line focus 
Filter Ni 
Krok 0.02 theta 
Čas 9 s 
Meraný rozsah 10 - 125° 2theta 
Clona vstupná     2 mm, 0,1 mm 

 
 

5.3.10 Stanovenie chemickej bodovej analýzy 
 Pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu (SEM – scanning electron 

microscope) Quanta Fei 400, výrobca fa. Fei, bol analyzovaný materiál vzoriek v oblasti 
rozhrania okoviny – žiaruvzdorný materiál v móde tzv. nízkeho vákua, ktorý umožnil 
analyzovať nevodivý materiál bez jeho dodatočnej úpravy pokovením. Použitý detektor – typ 
BSE, spätne odrazených elektrónov – zobrazil materiál v závislosti od jeho chemického 
zloženia, resp. od jeho atómovej (molekulovej) hmotnosti, „ľahší“ materiál bol tmavý, „ťažší“ 
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materiál bol svetlý. Pomocou analyzátora EDX - EDAX (energiovo – disperzného 
analyzátora) bola zistená prítomnosť jednotlivých prvkov na hodnotenej ploche, prípadne 
v hodnotenom bode. Použité urýchľovacie napätie 15 kV.  

Množstvo hodnoteného prvku bolo stanovené semikvantitatívne, presnosť hodnotenia 
bola ± 1 % v analyzovanej oblasti. Je dôležité považovať namerané hodnoty za orientačné, 
vzhľadom na nerovnomerné zloženie materiálu. Použitá metodika stanovuje množstvo, ale aj 
prítomnosť uhlíka nepresne vzhľadom na dodatočné znečistenie materiálu, pretože materiál 
bol analyzovaný v dodanom stave bez čistenia [78].    

 

5.3.11 Termodynamická analýza  
Experimentálne štúdium chemických reakcií ukázalo, že chemické reakcie 

neprebiehajú až do úplného zreagovania reaktantov, ale sa zastavia pri ustálení rovnováhy 
medzi reaktantami a produktmi. C. M. Guldberg a P. Waage spoznali, že chemická rovnováha 
je stav dynamický, a nie statický a nie je charakterizovaná tým, že interakcie medzi 
reaktantmi a produktmi v rovnováhe celkom prestanú, ale tým, že rýchlosť uvažovanej 
reakcie sa práve vyrovná rýchlosti opačnej reakcie. 

Kritérium samovoľnosti chemických reakcií prebiehajúcich v uzavretých sústavách pri 
konštantnom tlaku a konštantnej teplote je zmena Gibbsovej voľnej energie: 

 
 

 ∆g = ∆h – T. ∆s     (J)           (24) 
 
kde ∆g je   zmena Gibbsovej voľnej energie sústavy  (J), 
         ∆h    -    zmena entalpie sústavy  (J), 
         T      -    teplota  (K), 
         ∆s    -    zmena entrópie sústavy  (J.K-1). 

 
Pre reakcie prebiehajúce pri konštantnom objeme a konštantnej teplote je analogickým 

kritériom samovoľnosti zmena Helmholtzovej voľnej energie: 
 
 

 ∆a = ∆u - T. ∆s     (J)                               (25) 
 
kde ∆a je   zmena Helmholtzovej voľnej energie  (J), 
         ∆u     -   zmena vnútornej energie sústavy  (J), 
         T       -   teplota  (K), 
         ∆s     -   zmena entrópie sústavy  (J.K-1). 

 

Reakcia je samovoľná vtedy, ak pri konštantnom tlaku a konštantnej teplote je ∆g<0 
a pri konštantnom objeme a konštantnej teplote je ∆a<0. V hutníckom priemysle väčšina 
chemických reakcií prebieha pri konštantnom tlaku, a nie pri konštantnom objeme, preto sa 
ďalej budem zaoberať iba zmenou Gibbsovej voľnej energie.  

 

Uvažujme rovnovážny stav všeobecnej chemickej reakcie: 
 

 aA + bB = cC + dD     (mol)                                (26) 
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kde a, b - sú látkové množstvá reaktantov  (mol), 
         c, d   -   látkové množstva produktov  (mol), 
        A, B  -   reaktanty chemickej reakcie, 
        C, D  -   produkty chemickej reakcie. 
 

Potom zmenu Gibbsovej voľnej energie všeobecnej chemickej rovnice (26) pri 
konštantnej teplote a konštantnom tlaku vypočítame z Gibbsových voľných energii látok 
zúčastnených v chemickej reakcii: 

 

 ∆g = ∑gproduktov  - ∑greaktantov     (J)                     (27) 
 
kde ∆g je zmena Gibbsovej voľnej energie sústavy  (J), 
         ∑gpr  -   zmena Gibbsovej voľnej energie produktov chemickej reakcie (J), 
         ∑gre  -   zmena Gibbsovej voľnej energie reaktantov chemickej reakcie (J). 
 
Potom platí : 

 

 ∆g = c.GC + d.GD – a.GA – b.GB     (J.mol-1)                              (28) 
 
kde ∆g je zmena Gibbsovej voľnej energie sústavy  (J.mol-1), 
         a, b  -    látkové množstvá reaktantov  (mol), 
         c, d  -    látkové množstva produktov, 
         GA, GB  - zmena Gibbsovej voľnej energie produktov chemickej reakcie (J.mol-1), 
         GC, GD  - zmena Gibbsovej voľnej energie reaktantov chemickej reakcie (J.mol-1). 
 
 

Hodnota zmeny Gibbsovej voľnej energie vzťahovaná na látkové množstvo 1 mólu 
reaktanta (a = 1 alebo b = 1) alebo produktu (c = 1 alebo d = 1), potom zmena Gibbsovej 
voľnej energie tejto reakcie označíme symbolom ∆G. Ak sú produkty a reaktanty 
v štandardnom stave, potom ich mólová Gibbsová voľná energia je štandardnou mólovou 
Gibbsovou voľnou energiou Gi

o, pre ktorú platí: 
 

 Gi
o = Hi

o – T. Si
o     (J.mol-1)                     (29) 

 
kde Gi

o je štandardná mólová Gibbsová voľná energia látky  (J.mol-1), 
         Hi

o   -   štandardná mólová zlučovacia entalpia látky  (J.mol-1), 
         T      -   teplota  (K), 
         Si

o   -   štandardná mólová entrópia látky  (J.K-1.mol-1).  
 

Podmienky rovnováhy medzi kondenzovanými fázami a plynnou fázou sa výhodne 
zobrazujú v diagramoch znázorňujúcich oblasti stability fáz v závislosti od nezávisle 
premenných  - teploty, tlaku, koncentrácie a pod. Pomocou nich môžeme určovať fázy, ktoré 
vznikajú v metalurgických procesoch. Závislosť zmeny Gibbsovej voľnej energie od teploty, 
tlaku a zloženia pre fázové premeny a chemické reakcie, z ktorých možno určiť, v ktorom 
smere bude proces prebiehať až do vzniku rovnováhy. Okrem určenia smeru prebiehajúcej 
fázovej premeny alebo chemickej reakcie možno zmenu Gibbsovej voľnej energie použiť aj 
na určenie rovnovážneho stavu, čo prakticky znamená, že na základe termodynamických 
výpočtov, možno predpovedať rozsah procesu zo začiatočného stavu do konečného 
rovnovážneho stavu [83]. 
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5.4 Výsledky skúšok 
Všetky skúšky mechanických a fyzikálnych vlastností jednotlivých žiaruvzdorných 

materiálov boli zrealizované podľa postupov popísaných v predchádzajúcich kapitolách (5.2, 
5.3).  

Stanovenie fyzikálno – mechanických parametrov jednotlivých žiaromateriálov bolo 
realizované pri rôznych teplotách výpalu, nakoľko teploty výpalu výrobca u každého výrobku 
uviedol iné. Pre porovnanie dosiahnutých hodnôt s údajmi v materiálovom liste bolo nutné 
vykonať tieto testy pri teplotách, aké udáva výrobca v materiálových listoch [84 - 86]. 

 

5.4.1 Fyzikálno – mechanické vlastnosti žiaruvzdorných materiálov 
Výsledky stanovenia objemovej hmotnosti a zdanlivej pórovitosti, pevnosti v tlaku za 

studena, pevnosti v ohybe za studena, pevnosti v ohybe pri zvýšených teplotách a stanovenie 
trvalých lineárnych zmien sú uvedené v tabuľke 12. 

 
Tabuľka  12.   Fyzikálno-mechanické parametre ŽM 

Parametre  CALDE 
CAST LT 90 

SP G8  

KOFOND FT SP 
25  
 

HYDRA-PLUS 
SPINEL C-2  

ALODUR 
SURFACAST 

SG 1  
označenie P F H K 
OH (kg.m-3) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1400°C/5 h 
1600°C/5 h 

 
3158 
3124 
3094 

- 
3070 

- 
3115 
3146 

 
3081 
3053 

- 
- 
- 
- 

3021 (1500°C) 
- 

 
3160 

3092 (816°C) 
- 

3107 
- 

3078 
- 
- 

 
3652 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

POH (MPa) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1400°C/5 h 
1600°C/5 h 

 
16,02 
11,08 
7,58 

- 
16,50 

- 
39,09 
48,44 

 
15,71 
9,45 

- 
- 
- 
- 

28 (1500°C) 
- 

 
17,28 

10,48 (816°C) 
- 

16,41 
- 

44,83 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PTL (MPa) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1400°C/5 h 
1600°C/5 h 

 
52,01 
82,44 
69,42 

- 
80,65 

- 
200,48 
228,48 

 
34,91 
100,48 

- 
- 
- 
- 

198,6 (1500°C) 
- 

 
113,21 

121,06 (816°C) 
- 

135,56 
- 

160,82 
- 
- 

 
232 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

TDZ (%) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 

 
0 

-0,08 

 
-0,03 
-0,06 

 
0,02 

-0,03 (816°C) 

 
- 
- 
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Parametre  CALDE 
CAST LT 90 

SP G8  

KOFOND FT SP 
25  
 

HYDRA-PLUS 
SPINEL C-2  

ALODUR 
SURFACAST 

SG 1  
označenie P F H K 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1400°C/5 h 
1600°C/5 h 

-0,04 
- 

0,10 
- 

0,04 
      -0,29 

- 
- 
- 
- 

0,19 (1500°C) 
- 

- 
0,19 

- 
-0,10 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

ZP (%) 
110°C/24 h 
  800°C/5 h 
1000°C/5 h 
1093°C/5 h 
1200°C/5 h 
1371°C/5 h 
1400°C/5 h 
1600°C/5 h 

 
5,374 
12,728 
15,113 

- 
14,590 

- 
13,790 
13,215 

 
13,702 
15,922 

- 
- 
- 
- 

16,74 (1500°C) 
- 

 
8,036 

14,958 (816°C) 
- 

13,584 
- 

15,162 
- 
- 

 
0,32 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

HMOR (MPa) 
1300°C/30 min 
1482°C/30 min 

 
13,54 
15,41 

 
6,84 

16,90 

 
7,34 (1093°C) 
16,7 (1371°C) 

 
14,38 
2,72 

 
Pozn.: hodnoty uvedené „ – “ výrobca neuvádza 
            OH       - objemová hmotnosť po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
            POH     - pevnosť v ohybe za studena po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
            PTL      - pevnosť v tlaku za studena po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
            TDZ     - trvalé dĺžkové zmeny po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
            ZP        - zdanlivá pórovitosť po výpale na teplotu... s výdržou 5 h 
 HMOR - pevnosť v ohybe pri zvýšených teplotách 

 
Pevnosť v tlaku u jednotlivých ŽM dosahuje charakteristické hodnoty pri danej 

teplote. V tabuľke 12 je zreteľný rozdiel v hodnotách zdanlivej pórovitosti, u taveného 
materiálu je pórovitosť najnižšia a u žiarobetónov dosahuje až hodnoty cca 15 %. Teplotná 
závislosť vybraných vlastností žiarobetónu H je na obr. 68 – 70, vlastnosti žiarobetónu P na 
obr. 71 – 73, vlastnosti žiarobetónu F na obr. 74 - 76. 

Na obrázku 68 grafickej závislosti pevnosti v tlaku za studena na teplote výpalu u 
žiarobetónu H vidíme, že so zvyšujúcou sa teplotou výpalu je jasný nárast pevnosti 
charakteristický  lineárnym priebehom. Zdanlivá pórovitosť stanovená po sušení s teplotou 
výpalu rastie až do teploty 1093 °C. Pri tejto teplote je narušený lineárny priebeh grafickej 
závislosti, od teploty 1093 °C zdanlivá pórovitosť znovu rastie (obr. 69). Ohrevom 
žiarobetónu H dochádza k jeho zmršťovaniu len do teploty 816 °C, pri ktorej žiarobetón 
prudko zväčšuje svoj objem, narastá až do teploty 1093 °C a potom sa znovu zmršťuje 
(obr. 70).  
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Obr. 68.  Závislosť pevnosti v tlaku za studena na teplote výpalu žiarobetónu H 
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Obr. 69.  Závislosť zdanlivej pórovitosti na teplote výpalu žiarobetónu H 
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Obr. 70.  Závislosť trvalých dĺžkových zmien na teplote výpalu žiarobetónu H 
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Žiarobetón P dosiahol najvyššiu maximálnu pevnosť v tlaku z testovaných 
žiarobetónov (obr. 71). Pevnosť sa zvyšovala postupne s rastúcou teplotou výpalu 
žiarobetónu. Teplota výpalu 1000 °C sa však vyznačuje charakteristickým poklesom pevnosti. 
Od tejto teploty vyššie,  pevnosť žiarobetónu dosiahla maximálnych hodnôt. Vysoká zdanlivá 
pórovitosť bola dosiahnutá pri teplote 1000 °C (obr. 72). Obrázok 73 závislosť trvalých 
dĺžkových zmien na teplote výpalu žiarobetónu P akoby kopíroval závislosť trvalých 
dĺžkových zmien na teplote výpalu žiarobetónu H. Grafické závislosti oboch týchto 
žiarobetónov sú identické. Ohrev žiarobetónu P spôsobil zmrštenie do teploty 1000 °C, pri 
ktorej žiarobetón prudko zväčšuje svoj objem, objem materiálu narastá až do teploty 1200 °C 
a potom sa znovu zmršťuje. 
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Obr.71.  Závislosť pevnosti v tlaku za studena na teplote výpalu žiarobetónu P 

 

4

6

8

10

12

14

16

0 500 1000 1500
teplota výpalu (°C)

ZP
 (%

)

 
Obr. 72.  Závislosť zdanlivej pórovitosti na teplote výpalu žiarobetónu P 
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Obr. 73.  Závislosť trvalých dĺžkových zmien na teplote výpalu žiarobetónu P 

 
Pevnosť v tlaku za studena na teplote výpalu žiarobetónu F rastie so zvyšujúcou sa 

teplotou výpalu, obrázok 74 znázorňuje takmer lineárny priebeh a pevnosti v tlaku za studena. 
Zdanlivá pórovitosť predstavuje exponenciálnu závislosť, s teplotou výpalu žiarobetónu F sa 
zdanlivá pórovitosť zvyšuje (obr. 75). Dĺžkové zmeny u žiarobetónu F (obr. 76) majú úplne 
iný priebeh ako u žiarobetónov H a P, zo začiatku ohrevom  sa žiarobetón zmršťuje, ale od 
teploty 800 °C žiarobetón nadobúda pôvodné rozmery až do zväčšenia svojho objemu. 
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Obr. 74.  Závislosť pevnosti v tlaku za studena na teplote výpalu žiarobetónu F 
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Obr. 75.  Závislosť zdanlivej pórovitosti na teplote výpalu žiarobetónu F 
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Obr. 76.  Závislosť trvalých dĺžkových zmien na teplote výpalu žiarobetónu F 

 

5.4.2 Stanovenie teplotnej dĺžkovej rozťažnosti 
Stanovenie bolo realizované v rámci výskumných projektov [84 - 86] prístrojom 

dilatometer NETZSCH ROR 5/40, do teploty 1500 °C. Výsledkom tejto skúšky je grafická 
závislosť. Grafy jednotlivých žiaruvzdorných materiálov sa nachádzajú v prílohe 4. Tieto 
grafické záznamy z jednotlivých testovaných materiálov sa líšia, nakoľko počas realizácie 
týchto testov došlo k rekonštrukcii použitého softwaru. 

Príloha 4.1 znázorňuje teplotnú rozťažnosť žiarobetónu H. Na základe lineárneho 
priebehu grafu v smere rastu a klesania teploty možno konštatovať, že rozmerová stabilita 
žiarobetónu je vyhovujúca pre podmienky v pracovnej výmurovke nísteje vyrovnávacieho 
pásma pece. Trvalé dĺžkové zmeny činili -0,1 %. 
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V prílohe 4.2 je graf teplotnej rozťažnosti žiarobetónu P. Graf má v smere rastu 
teploty priebeh lineárny. Pri klesaní teploty, je v oblasti teplôt 1300 °C až 1200 °C zreteľná 
mierna odchýlka lineárneho priebehu grafu, prejavom dodatočným zmien materiálu v žiare, 
ktoré činili -0,23 %. 

Nerušený priebeh grafickej závislosti teplotnej rozťažnosti od teploty znázorňuje 
príloha 4.3 pre vzorku F. Grafická závislosť sa nachádza v oblasti kladných hodnôt, nie sú 
viditeľné mínusové hodnoty, ide o vratnú rozmerovú zmenu materiálu F. 

Grafická závislosť materiálu K (príloha 4.4) sa vyznačuje lineárnym priebehom pri 
ohreve i chladení vzorky. Graf predstavuje vratné rozmerové zmeny materiálu K. 

 

5.4.3 Stanovenie odolnosti voči náhlym zmenám teploty 
Všetky skúšané materiály boli otestované na odolnosť voči náhlym zmenám teploty 

podľa metodiky popísanej v kapitole 5.3. 
Vizuálnym hodnotením boli u materiálu P pozorované stredné trhliny u dvoch 

skúšaných teliesok, a dokonca sa jedno teliesko rozpadlo (tabuľka 13, obr. 77). Zo štyroch 
testovaných teliesok, bol u dvoch index porušenia 3, výskyt stredných trhlín. 

 
Tabuľka  13.  Záznam o testovaní na tepelné šoky vzorky P 

 Index  porušenia 
Akosť Cyklus 

č. 
Skúšobné 
teleso č.1 

Skúšobné 
teleso č.2 

Skúšobné 
teleso č.3 

Skúšobné teleso 
č.4 

P 1 0 0 0 0 
 2 2 2 1 1 
 3 2 2 2 2 
 4 2 2 2 R 
 5 2 2 2  
 6 2 2 2  
 7 2 3 2  
 8 2 3 2  
 9 2 3 2  
 10 3 3 2  

 

  
Obr. 77.  Žiarobetón P   Obr. 78.  Žiarobetón F 
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Skúške na odolnosť voči náhlym zmenám teploty u materiálu F neodolalo ani jedno zo 
skúšaných teliesok, všetky telieska sa rozpadli. Už po 6. cykle sa rozpadlo prvé z teliesok, 
druhé po 8,ďalšie po 9. a po 10. cykle (tabuľka 14, obr.78). 

 
Tabuľka  14.  Záznam o testovaní na tepelné šoky vzorky F 

 Index  porušenia 
 

Akosť Cyklus 
č. 

Skúšobné 
teleso č.1 

Skúšobné 
teleso č.2 

Skúšobné 
teleso č.3 

Skúšobné teleso 
č.4 

F 1 1 1 2 1 
 2 2 3 3 1 
 3 2 3 3 2 
 4 2 3 3 2 
 5 3 4 4 2 
 6 4 4 R 2 
 7 4 4  3 
 8 4 R  4 
 9 4   R 
 10 R    

 
Materiál H veľmi dobre odolal testom na odolnosť voči náhlym zmenám teploty. 

Testovanie až do 10. cyklu prebehlo bez rozrušenia teliesok, iba na jednom teliesku boli 
viditeľné mierne vlasové trhliny nepresahujúce šírku ani dĺžku plochy, dosiahnutý index 
porušenia bol 2 (tabuľka 15, obr. 79).  
 
Tabuľka  15.  Záznam o testovaní na tepelné šoky vzorky H 

 Index  porušenia 
 

Akosť Cyklus 
č. 

Skúšobné 
teleso č.1 

Skúšobné 
teleso č.2 

Skúšobné 
teleso č.3 

Skúšobné teleso 
č.4 

H 1 0 0 0 0 
 2 1 1 0 1 
 3 2 1 0 1 
 4 2 1 0 1 
 5 2 1 0 1 
 6 2 1 1 1 
 7 2 1 1 1 
 8 2 1 1 1 
 9 2 1 1 1 
 10 2 1 1 1 

 
Aj u vzorky K bolo realizovaných 10 cyklov, tu však bolo viditeľné veľmi výrazne 

poškodenie skúšaných teliesok. Telieska už po 1. cykle vykazovali trhlinky na svojom 
povrchu, a dokonca jedno z teliesok malo rozrušený povrch, rozpadlo sa (tabuľka 16, obr. 80). 
Ostatné telieska vydržali iba do druhého cyklu. 
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Tabuľka  16.  Záznam o testovaní na tepelné šoky vzorky K 
 Index  porušenia 

 
Akosť Cyklus 

č. 
Skúšobné 
teleso č.1 

Skúšobné 
teleso č.2 

Skúšobné 
teleso č.3 

Skúšobné teleso 
č.4 

K 1 2 R 3 2 
 2 R  R R 

 
 

       
 
Obr. 79.  Žiarobetón H                                         Obr. 80.  Tavený korund K 
 

5.4.4 Stanovenie odolnosti voči korózii 
Táto skúška bola zrealizovaná na všetkých žiaruvzdorných materiáloch s dvoma typmi 

ocelí.   
Komplexné hodnotenie koróznych skúšok [87] pozostávalo z nasledujúcich krokov: 

1. Makroskopické vyhodnotenie 
2. Fázové vyhodnotenie 
3. Mikroskopické a mikroanalytické vyhodnotenie 

 
5.4.4.1 Makroskopické vyhodnotenie 

Pri makroskopickom vyhodnotení sa sledovala infiltrácia, prípadne úbytok 
žiaruvzdorného materiálu na kontakte  ŽM – tavenina. Vizuálne sa posúdilo rozhranie, t. j. 
jeho kompaktnosť, hĺbka a priebeh infiltrácie taveniny do črepu. Po vybratí vzoriek 
z laboratórnej piecky sa najprv hodnotil celkový výzor vzorky, neskôr sa zo vzoriek odstránili 
zvyšky ocele a hodnotil sa povrch ŽM. Po ukončení nepretržitého cyklovania sa vzorky 
rozrezali a makroskopicky vyhodnotili. Testované materiály po jednom cykle a nepretržitom 
cyklovaní spolu so vzorkami ocelí sú zdokumentované v nasledujúcich obrázkoch.  

 

Oceľ typu Kohal 
Obrázok 81 znázorňuje vzorky ŽM a ocele typu Kohal s nízkym obsahom Si po 1. 

cykle temperovania v laboratórnej piecke. Na tabletách ocele vidno známky tavenia sa počas 
temperovania v laboratórnej piecke. Ďalší obrázok (obr. 82) zobrazuje vzorky žiaromateriálov 
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po odlúpnutí tabliet ocele z povrchu ŽM. Na kockách žiaromateriálov sú viditeľné prvé 
okoviny, ktoré vznikli pri ohrievaní ŽM a ocele v laboratórnej piecke.    
 

 
 

Obr. 81.  Vzorky ŽM s oceľou typu Kohal po 1. cykle 
 

 

 
 

Obr. 82.  Vzorky ŽM po 1. cykle bez ocele 
 

Nasledujúce obrázky (obr. 83, 85, 87 a 89) predstavujú vzorky ŽM a ocele typu Kohal 
vždy po jednom cykle temperovania v laboratórnej piecke – tzn. po 2. – 3. – 4. – 5. cykle. 
Každý ohrev žiaromateriálu a ocele v laboratórnej piecke na teplotu 1350 °C vyvolal tvorbu 
okovín, ktoré sú viditeľné na povrchu ŽM po odlúpnutí tablety ocele z povrchu ŽM (obr. 84, 
86, 88) - tzn. po 2. – 3. – 4. cykle. Na obr. 90 je konečný stav po 12. cykloch.  

Keďže temperovaním vzoriek ŽM a ocele typu Kohal po jednom cykle nevzniklo 
nadmerné množstvo okovín, ktoré sme chceli v ďalšom analyzovať, rozhodla som sa 
zrealizovať nepretržité cyklovanie temperovania vzoriek ŽM a ocele typu Kohal. Týmto 
spôsobom bolo zrealizovaných sedem cyklov temperovania vzoriek ŽM a ocele typu Kohal 
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bez prerušenia, t. j., vzorky boli ponechané v laboratórnej piecke až do ukončenia siedmeho 
cyklu temperovania s následným voľným chladením v laboratórnej piecke až na teplotu 
okolia.  

 
 

Obr. 83.  Vzorky ŽM s oceľou typu Kohal po 2. cykle 
 

 
 

Obr. 84.  Vzorky ŽM po 2. cykle bez ocele 
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Obr. 85.  Vzorky ŽM s oceľou typu Kohal po 3. cykle 
 

 
 

Obr. 86.  Vzorky ŽM po 3. cykle bez ocele 
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Obr. 87.  Vzorky ŽM s oceľou typu Kohal po 4. cykle 
 

 
 

Obr. 88.  Vzorky ŽM po 4. cykle bez ocele 
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Obr. 89.  Vzorky ŽM s oceľou typu Kohal po 5. cykle 
 

Obrázok 90 znázorňuje vzorky ŽM po odlúpnutí tabliet ocele typu Kohal z povrchu 
ŽM. Na povrchu ŽM vidíme väčšie množstvo okovín. Okoviny vytvorené pri temperovaní 
vzoriek ŽM a ocele typu Kohal nepretržitým cyklovaním. Množstvo okovín, ktoré vzniklo 
bolo dostatočné k ďalším analýzam. Vzorky ŽM a ocele typu Kohal boli neskôr prerezané 
v priečnom reze (obr. 91). Na obrázku sú viditeľné miesta, kde dochádzalo k reakcii ŽM 
a ocele typu Kohal. Miesta ich styku sú charakteristické hĺbkou penetrácie ocele typu Kohal 
do povrchu ŽM. 
 
 

 
 

Obr. 90.  Vzorky ŽM s oceľou typu Kohal po 12. cyklovaní 
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Obr. 91.  Vzorky ŽM po 12. cyklovaní po prerezaní 
 
 

Oceľ typu Trafo 
Temperovanie ŽM a ocele typu Trafo s vysokým obsahom Si, prebiehalo za 

rovnakých podmienok ako temperovanie ŽM a ocele typu Kohal v laboratórnej piecke. 
Vzorky žiaromateriálov spolu so vzorkami ocele typu Trafo boli vložené do laboratórnej 
piecky na temperovanie pri teplote 1350 °C.  

Obrázok 92 znázorňuje vzorky ŽM a ocele typu Trafo po 1. cykle temperovania 
v laboratórnej piecke. Teplota v laboratórnej piecke 1350 °C u ocele typu Trafo podnietila 
tvorbu okovín vo väčšej miere. Porovnaním obrázkov 81 a 92, vidíme veľký rozdiel, hlavne 
v množstve vytvorených okovín, Trafo oceľ sa pri teplote 1350 °C sa na kontaktnej ploche 
natavila viac ako oceľ typu Kohal. 

Obrázky 94, 96, 98 a 100 zobrazujú vzorky ŽM a ocele typu Trafo po každom jednom 
cykle temperovania v laboratórnej piecke – tzn. po 2. – 3. – 4. – 5. cykle.. Na všetkých týchto 
obrázkov je na povrchu ŽM v okolí tablety ocele typu Trafo viditeľná natavená plocha 
vytvorená z ocele. Po každom jednom cykle boli tablety ocele typu Trafo odlúpnuté 
z povrchu ŽM (obr. 93, 95, 97, 99) – tzn. po 2. – 3. – 4. cykle. Na obr. 101 je výsledný stav 
po 12. cykloch. 
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Obr. 92.  Vzorky ŽM s oceľou typu Trafo po 1. cykle 
 

 
 

Obr. 93.  Vzorky ŽM po 1. cykle  
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Obr. 94.  Vzorky ŽM s oceľou typu Trafo po 2. cykle 
 

 
 

Obr. 95.  Vzorky ŽM po 2. cykle  
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Obr. 96.  Vzorky ŽM s oceľou typu Trafo po 3. cykle 
 

 
 

Obr. 97.  Vzorky ŽM po 3. cykle 
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Obr. 98.  Vzorky ŽM s oceľou typu Trafo po 4. cykle 
 

 
 

Obr. 99.  Vzorky ŽM po 4. cykle  
 
 
 
 

Kofond  
FT SP25 

Alodur 
Surfacast SG1 

Calde Cast  
LT 90 SP G8 

Hydra Plus 
Spinel C-2 

Kofond  
FT SP25 

Alodur 
Surfacast SG1 

Hydra Plus 
Spinel C-2 

Calde Cast  
LT 90 SP G8 



 99

 
 

Obr. 100.  Vzorky ŽM s oceľou typu Trafo po 5. cykle 
 

Tak ako u ocele typu Kohal, aj u ocele typu Trafo pokračovalo nepretržité cyklovanie 
temperovaním pri teplote 1350 °C v laboratórnej piecke. Po vybratí vzoriek ŽM a ocele typu 
Trafo, nebolo možné tablety ocele odlúpnuť z povrchu ŽM. Tablety ocele typu Trafo sa 
vplyvom teploty 1350 °C a vplyvom počtu cyklov – nepretržitým cyklovaním natavili až tak, 
že pokryli celý povrch žiaromateriálov (obr. 101, 102). Hĺbku penetrácie ocele do povrchu 
ŽM bolo možné sledovať po priečnom prerezaní (obr. 103).   

 

 
 

Obr. 101.  Vzorky ŽM s oceľou typu Trafo po 12. cyklovaní 
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Obr. 102.  Vzorky ŽM po 12. cyklovaní – pohľad z bočnej strany 
 
 

  
 

   
 

Obr. 103.  Vzorky ŽM po 12. cyklovaní po prerezaní 
 
Korózne skúšky s oceľou typu Kohal potvrdili názory uvedené v teoretickej časti, že 

u bežných ocelí vznikajú okoviny krehké, ľahko oddeliteľne od žiaruvzdorného materiálu. 
Výrazné napenetrovanie ocele preukázal materiál F, v menšej miere i materiál H. Naopak 
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u žiarobetónu P a taveného korundu sa penetrácia ocele nepreukázala. U korundovej vzorky 
K a v menšej miere i u vzorky P je zreteľná penetrácia okovín do trhlín vzniknutých 
v dôsledku teplotných zmien.  

Oceľ typu Trafo atakovala všetky žiaruvzdorné materiály podstatne agresívnejšie. Je 
zaznamenaná relatívne vysoká penetrácia  a tiež korozívne pôsobenie. Na základe vizuálneho 
pozorovania je výrazná penetrácia hlavne u žiarobetónov F a H, spojená s tzv. puchnutím 
žiaromateriálu. Mierne penetrovanie ocele je viditeľné u žiarobetónu P. Takmer žiadnu 
penetráciu ocele vykazuje tavený korund K (tabuľka 17). V tabuľke 17 sú pre porovnanie 
uvedené hĺbky penetrácie po 12 cykloch u všetkých štyroch ŽM, a oboch typov ocelí. 

 
Tabuľka  17.  Penetrácia ocele do žiaruvzdorného materiálu po 12 cykloch  

PENETRÁCIA OCELE DO ŽM PO 12. CYKLOVANÍ (mm) TYP OCELE 
F H P K 

Trafo 20 25 4 8-trhlina 
Kohal 13 8 0 0 
 

5.4.4.2 Fázové vyhodnotenie 
Fázové vyhodnotenie koróznych skúšok [88 - 89] s oceľou typu Trafo, zahrňuje 

fázovú analýzu infiltrovaného črepu v rôznej vzdialenosti od rozhrania, čím sa zistila hĺbka 
prieniku jednotlivých zložiek taveniny do črepu, resp. nepriamo sa potvrdila zmena štruktúry 
črepu. Bola vykonaná aj fázová analýza žiarobetónov pred koróznou skúškou (tabuľka 18). 
Presné hodnoty obsahov jednotlivých fáz uvedené v tabuľke 18 boli vypočítané programom 
AutoQuan.  

Na základe týchto výsledkov sa posudzovala rozpustnosť jednotlivých zložiek ŽM 
v danej tavenine.  
 
Tabuľka  18.   Fázové zloženie žiaruvzdorných materiálov – vstupy pred koróznou skúškou 

IDENTIFIKOVANÉ FÁZOVÉ ZLOŽENIE   
VZORKA 

CHEMICKÝ 
VZOREC 

MINERALOGICKÝ NÁZOV OBSAH 
(hm %) 

H A 
MA 

C2AS 

Corundum 
Spinel 

Gehlenite 

40,8 
20,1 
  5,7 

F A 
MA 

Corundum 
Spinel 

37,9 
28,7 

P A 
MA 

C2AS 

Corundum 
Spinel 

Gehlenite 

          48,0 
32,8 
 9,2 

 
Fázovou analýzou žiarobetónov pred vykonaním koróznej skúšky, sa u dvoch 

žiarobetónov potvrdila prítomnosť fázy korundu A, spinelu MA a gehlenitu C2AS. 
V žiarobetóne F sa dokázala prítomnosť iba korundu a spinelu. Zo všetkých žiarobetónov 
najviac spinelu preukázal žiarobetón P – 32,8 %. V žiarobetónoch H a P bola dokázaná 
i prítomnosť gehlenitu C2AS. 
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V tabuľkách 19, 20, 21 a 22 sú zdokumentované programom ZDS identifikované fázy 
vzoriek H, P, K a F. V prílohe 6 sú graficky zdokumentované programom ZDS výsledky 
kvalitatívnej fázovej analýzy meraných vzoriek. V prílohe 5 sú vzorky označené poradovým 
číslom (celkom 11 analýz) a druhom žiaromateriálu (v poradí H, P, K, F). Vzorky boli 
analyzované v niekoľkých zónach, v ovplyvnenej a od ovplyvnenej až po neovplyvnenú zónu 
na viacerých miestach vzorky. Väčšina nameraných a zmapovaných vzoriek v databáze PDF2 
bola pripravená „ideálne“ t. j. zo synteticky čistých látok, minerálov a pod. V praxi sa však 
stretávame z reálnymi látkami, ktorých namerané kryštalografické štruktúry sa nezhodujú 
presne s ideálne pripravenými štruktúrami. V tabuľkách sú tiež „orientačne“ uvedené obsahy 
jednotlivých fáz počítané z korundových štandardov. Reálnosť vzoriek skresľuje výpočet 
obsahov, preto tieto výsledky obsahov sú zaťažené chybou.  

Analýza programom ZDS je niekedy označovaná ako „semikvantitatívna“. Presné 
hodnoty obsahov jednotlivých fáz uvedené tiež v tabuľkách 19 až 22, boli vypočítané 
programom AutoQuan.  
 
Tabuľka  19.  Fázové zloženia vzorky H 

IDENTIFIKOVANÉ FÁZOVÉ ZLOŽENIE  
 

ZÓNA CHEMICKÝ 
VZOREC 

MINERALOGICKÝ 
 NÁZOV 

PROGRAM ZDS 
 

OBSAH 
(hm %) 

PROGRAM 
AUTOQUAN 

OBSAH 
(hm %) 

Zóna ovplyvnená 
vzorka 1 

Fe2O3 
Fe3O4 

Hematite 
Magnetite 

33,2 
66,8 

20,1 
79,9 

Zóna ovplyvnená 
– až neoplyvnená 

vzorka 2 

A 
CA6 
MAn 
MA 

Corundum 
Hibonite 
Spinel 
Spinel 

48,9 
20,8 
15,2 
15,1 

48,4 
25,1 
11,9 
14,6 

Zóna ovplyvnená 
– až neoplyvnená 

vzorka 3 

A 
CA6 
MAn 
MA 

Corundum 
Hibonite 
Spinel 
Spinel 

31,1 
  6,2 
31,4 
31,3 

50,4 
27,8 
14,9 
  6,8 

 
Tabuľka  20.  Fázové zloženia vzorky P 

IDENTIFIKOVANÉ FÁZOVÉ ZLOŽENIE   
 

ZÓNA CHEMICKÝ 
VZOREC 

MINERALOGICKÝ 
NÁZOV 

PROGRAM ZDS 
 

OBSAH 
(hm %) 

PROGRAM 
AUTOQUAN 

OBSAH 
(hm %) 

Zóna ovplyvnená 
vzorka 4 

Fe2O3 
Fe3O4 

Hematite 
Magnetite 

92,5 
  7,5 

100,0 

Zóna ovplyvnená 
– až neoplyvnená 

vzorka 5 

A 
CA6 
MA 

Fe2O3 

Corundum 
Hibonite 
Spinel 

Hematite 

62,1 
  4,9 
30,0 
  3,0 

72,1 
  6,1 
20,9 
  0,9 

Zóna ovplyvnená 
– až neoplyvnená 

vzorka 6 

A 
CA6 
MA 

Corundum 
Hibonite 
Spinel 

62,2 
10,9 
26,9 

72,4 
  7,2 
20,4 



 103

Tabuľka  21.  Fázové zloženia vzorky K 
IDENTIFIKOVANÉ FÁZOVÉ ZLOŽENIE  

ZÓNA CHEMICKÝ 
VZOREC  

MINERALOGICKÝ 
NÁZOV 

PROGRAM ZDS 
 

OBSAH 
(hm %) 

PROGRAM 
AUTOQUAN 

OBSAH 
(hm %) 

Zóna ovplyvnená 
vzorka 7 

A 
Fe3O4 

Corundum 
Magnetite 

98,0 
  2,0 

91,6 
8,4 

Zóna ovplyvnená 
– až neoplyvnená 

vzorka 8 

A Corundum         100,0        100,0 

 
Tabuľka  22.  Fázové zloženia vzorky F 

IDENTIFIKOVANÉ FÁZOVÉ ZLOŽENIE  
ZÓNA 

CHEMICKÝ 
VZOREC 

MINERALOGICKÝ 
NÁZOV 

PROGRAM ZDS 
 

OBSAH 
(hm %) 

PROGRAM 
AUTOQUAN 

OBSAH 
(hm %) 

Zóna ovplyvnená 
vzorka 9 

A 
MAn 
Fe3O4 
Fe2O3 

Corundum 
Spinel 

Magnetite 
Hematite 

16,8 
51,1 
30,5 
  1,6 

26,5 
48,4 
20,2 
  4,8 

Zóna ovplyvnená 
– až neoplyvnená 

vzorka 10 

A 
CA6 
MA 
MAn 
MF 

Corundum 
Hibonite 
Spinel 
Spinel 

Magnesioferrite 

39,3 
  4,5 
26,8 
26,8 
  2,6 

62,2 
14,0 
10,3 
12,0 
  1,5 

Zóna ovplyvnená 
– až neoplyvnená 

vzorka 11 

A 
CA6 
MA 
MAn 

Corundum 
Hibonite 
Spinel 
Spinel 

67,1 
17,8 
  7,5 
 7,5 

51,3 
12,8 
18,1 
17,8 

 

Podľa programu ZDS, spoločným znakom vzoriek H, P, K a F je, že obsahujú korund 
Al2O3. Vzorka K (vzorka 8) obsahuje 100 % korundu a iba v ovplyvnenej zóne (vzorka 7), 
ktorá bola veľmi tenká bol zistený magnetit Fe3O4. Vzorky H, P a F obsahujú vo svoje 
neovplyvnenej zóne tiež hibonit CA6 a spinel MA. Z tabuliek 18 až 21 vyplýva, že najvyšší 
obsah korundu je vo vzorke F – 67,1 % (vzorka 11) a najnižší vo vzorke H - 48,9 % (vzorka 
2). Jedná sa o porovnanie v málo ovplyvnených zónach.   

Hibonit sa rozpadá vo všetkých vzorkách. Z počiatočného obsahu vo vzorkách H – 
20,8 % (vzorka 2), F – 17,8 % (vzorka 11) a P – 10,9 % (vzorka 6). Z rozpadu korundu 
a hibonitu profituje spinel, ktorého obsah sa v ovplyvnenej zóne zväčšuje. Vzorky H a F majú 
vo svojej neovplyvnenej zóne dva spinely s rovnakou kryštálovou štruktúrou, ale 
s rozdielnymi mriežkovými parametrami. Vo vzorka P je len jedna spinelová štruktúra.  

Vo vzorke P počiatočný obsah spinelu 26,9 % (vzorka 6) narastie na 30 % (vzorka 5). 
Vo vzorka P je jasne čitateľný obsah hematitu Fe2O3, železo z trosky reaguje za vzniku 
hematitu. 
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Spinely vo vzorkách H a F znásobia svoj obsah z počiatočnej hodnoty H - 30,3 % 
(vzorka 2) na 62,7 % (vzorka 3) a u vzorky F až strojnásobia z 15,0 % (vzorka 11) na 53,6 % 
(vzorka 10) vo svojej ovplyvnenej oblasti. Prírastok spinelov je pravdepodobne z úbytku 
korundu a substitúcie Fe a Ca (z hibonitu a trosky s obsahom Fe). Vo vzorke F (vzorka 9) 
podobne ako vo vzorka P (vzorka 4) vzniká v ovplyvnenej zóne magnetit Fe3O4 (nie hematit) 
prípadne Magnesioferrite.  

 

5.4.4.3 Mikroskopické a mikroanalytické vyhodnotenie 
Zo vzoriek po koróznych skúškach sa odobrali vzorky pre mikroskopické pozorovanie. 

Mikroskopické a mikroanalytické vyhodnotenie na rastrovacom elektrónovom mikroskope 
(SEM – scanning electron microscope) a analyzátora EDX (energiovo – disperzného 
analyzátora), umožnilo posúdiť rozloženie jednotlivých prvkov na mikroštruktúre, difúziu 
(prienik), rast alebo rozpúšťanie zŕn staviva v mikroobjemoch. (príloha 6). 

Pre každý žiaromateriál je uvedené nasledujúce, konkrétne: 
 
Korundový elektrotavený materiál K – ALODUR SURFACAST SG 1:   
Materiál okovín – horná časť vzorky – bol tvorený zrnami fázy s obsahom oxidov železa, 

hliníka, kremíka a horčíka, oddelenými materiálom s obsahom oxidov kremíka, 
v menšej miere hliníka, železa, sodíka a horčíka, príloha 6.1, 6.2, 6.3.  

Žiaruvzdorný materiál – dolná časť vzorky – bol tvorený oxidom hliníka, s prítomnosťou 
kremíka, železa, horčíka a sodíka s jemnými časticami  s vyšším obsahom železa 
a hliníka s prítomnosťou kremíka, horčíka, vápnika a sodíka. v jednotlivých 
oblastiach kolísal podiel chrómu, hliníka, bola zistená aj prítomnosť uhlíka, 
kremíka, vápnika, mangánu a železa, príloha 6.1, 6.2, 6.3. Morfológia prierezu 
bola charakteristická kompaktnosťou materiálu. 

Rozhranie medzi jednotlivými materiálmi bolo vizuálne ostré, lineárna analýza ukázala 
difúziu železa z okovín do žiaromateriálu, vysoký obsah kremíka bol 
pozorovaný v izolovaných svetlých časticiach na povrchu žiaromateriálu, príloha 
6.4, 6.5. 

 
Žiarobetón F – KOFOND FT SP 25: 
Materiál okovín – horná časť vzorky – bol tvorený prevažne oxidom hliníka s prítomnosťou 

železa, kremíka a vápnika, obr. 6.6, 6.7, 6.8. Na snímke bol zobrazený svetlou 
farbou.  

Žiaruvzdorný materiál – dolná časť vzorky (príloha 6.6, 6.7, 6.8) - bol tvorený oxidom hliníka 
s prítomnosťou vápnika, horčíka, železa a kremíka. V hornej časti vzorky sa 
nachádzajú oválne oblasti žiaruvzdorného materiálu tvorené oxidom hliníka 
s prítomnosťou malého podielu kremíka a horčíka. 

Rozhranie medzi jednotlivými materiálmi bolo vizuálne neostré, izolované časti 
žiaruvzdorného materiálu boli obklopené materiálom okovín, bolo pozorované 
výrazné prenikanie hliníka do materiálu okovín a železa, v menšej miere 
kremíka, do žiaruvzdorného materiálu, použitá metodika neumožnila posúdiť, či 
sa jednalo o difúziu železa alebo o jeho zatekanie do dutín žiaruvzdorného 
materiálu, príloha 6.9, 6.10. 
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Žiarobetón H – HYDRA-PLUS SPINEL C-2:   

Materiál okovín – horná časť vzorky – bol tvorený oxidmi hliníka, železa, kremíka a vápnika, 
príloha 6.11, 6.12. Morfológia prierezu bola jednozložková, v matrici sa 
nachádzali dutiny.  

Žiaruvzdorný materiál – dolná časť vzorky (príloha 6.11, 6.12) - bol tvorený oxidom hliníka, 
v prechodnej oblasti sa nachádzali častice s obsahom železa, v menšej miere 
hliníka, bola pozorovaná prítomnosť vápnika a kremíka. Materiál bol 
kompaktný.  

Rozhranie medzi jednotlivými materiálmi bolo vizuálne ostré, lineárna analýza ukázala, že 
jednotlivé prvky difundovali obmedzene do susedného materiálu, príloha 6.13, 
6.14. 

 
Žiarobetón P - CALDE CAST LT 90 SP G8: 

Materiál okovín – horná časť vzorky (príloha 6.15, 6.16, 6.17) - bol tvorený oxidmi železa, 
hliníka, horčíka a kremíka.  

Žiaruvzdorný materiál – dolná časť vzorky (príloha 6.15, 6.16, 6.17) - bol tvorený oxidom 
hliníka, v jednotlivých oblastiach kolísal podiel hliníka, bola zistená aj 
prítomnosť malého množstva železa, kremíka a horčíka. Morfológia prierezu 
bola charakteristická menšou nekompaktnosťou materiálu. 

Rozhranie medzi jednotlivými materiálmi bolo vizuálne neostré, avšak lineárna analýza 
ukázala, že jednotlivé prvky okrem hliníka difundovali do susedného materiálu 
minimálne, príloha 6.18, 6.19. 

 
Tabuľka  23.  Výsledky EDX analýz žiaromateriálov a okovín vo vybraných miestach alebo 

bodoch  
ŽM K F H P 
Obsah Fe  z okovín (%) 53,39 49,59 18,22 39,12 
Obsah Al v ŽM (%) 38,37 51,23 58,37 46,42 

 

Výsledky EDX analýzy v tabuľke 23 podávajú prehľad o maximálnom a minimálnom 
množstve železa v okovinách a hliníka v žiaruvzdornom materiály. Najvyššie % Fe bolo 
dokázané v okovinách vzorky K, najmenej Fe bolo vo vzorke H. Obsah hliníka v množstve 
58, 37 % bol vo vzorke H, najnižšie 38,37 % bolo vo vzorke K.    

Pri líniovej analýze rozhrania žiaruvzdorný materiál – okoviny boli u jednotlivých ŽM 
sledované plochy rôznych veľkostí (tabuľka 24). Najväčší záber vzorky predstavovala vzorka 
H, sledovaná oblasť bola 2884 µm, a vzdialenosť rozhrania od povrchu predstavovala 1450 
µm, tzn. penetrácia a korózia prvkov Al, Si, Ca, Mg a Fe bola do veľkej hĺbky. Naopak 
najmenšia vzorka bola vzorka P, oblasť sledovania bola 399 µm a rozhranie 130 µm 
vzdialené od povrchu vzorky, je viditeľný ostrý prechod prvkov Si, Fe a Al. Pri vzorke F je 
hraničná oblasť 220 µm pri ktorej došlo k zmenám obsahu prvkov Mg, Al, Si a Fe.  
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Tabuľka  24.  Porovnanie sledovaných oblastí pri líniovej analýze u ŽM 
ŽM K F H P 
Sledovaná vzdialenosť 
(µm) 

484 424 2884 399 

Rozhranie (µm) 180 - 270 220 1450 130 
 

Celkové zhodnotenie mikroštruktúry prostredníctvom prieniku prvkov do 
žiaruvzdorného materiálu a naopak do okovín udáva tabuľka 25. 

 
Tabuľka  25.  Zhrnutie mikroskopického a mikroanalytického hodnotenia 
 OSTROSŤ ROZHRANIA 

mikropohľad 
PRIENIK Al 
DO OKOVÍN 

PRIENIK Fe, Si a Ca  DO 
ŽIARUVZDORNÉHO 

MATERIÁLU 
K  4 1 1 1 
F  3 4 2 2 
H 1 2 4 4 
P  2 3 3 3 

 
Miera hodnotenej vlastnosti je udaná číslami od 1 do 4, pričom 1 je najmenej 

prejavená vlastnosť a 4 najviac. Toto zhrnutie je orientačné a hodnotí len mikrorozhranie  
[77 - 79].  

Z mikrosnímkov, napr. príloha 6.1 a 6.2 sú zreteľné rozdiely v štruktúre vrstiev okovín 
a žiaromateriálov, takisto je možné stanoviť rozhranie týchto vrstiev. Z porovnania EDX 
analýz (príloha 6.3) je možné zhodnotiť obsahy chemických prvkov v jednotlivých 
žiaruvzdorných materiáloch a vo vrstve okovín. Líniová analýza (príloha 6.5) poukazuje 
jednoznačne na priebeh penetrácie a korózie po priereze vrstvy, celkom dokázané sú napr. 
obsahy Al, Fe, hraničná vzdialenosť leží medzi 180 a 270 µm.  

 

5.4.5 Termodynamický rozbor 
Pri rozbore problematiky životnosti ŽM, ktorý sa používa na nístej NP prichádza do 

úvahy mechanické opotrebenie (oter) a chemické pôsobenie v mieste kontaktu brámy 
s nístejou. Tieto procesy sú úzko späté s tepelným namáhaním nísteje narážacej pece, 
v okamihu vtlačenia brámy na monolitickú nístej má teplota spodného povrchu brámy 
najvyššiu hodnotu z celého prierezu [36].   

Bráma je pri ohreve v priamom kontakte s nístejou NP na báze Al2O3. Ide o ohrev 
v oxidačnej atmosfére na teplotu cca 1300 °C. Pri ohreve v oxidačných podmienkach 
dochádza k fázovým zmenám vplyvom chemicko – oxidačných dejov. Pri tomto procese 
prebiehajú rôzne chemické reakcie, ktorých významnosť je možné identifikovať na základe 
termodynamického rozboru.  

K termodynamickému rozboru bol použitý software HSC Chemistry Ako vstupné 
hodnoty pre túto databázu boli prvky Fe, O2, Al, teda modelová sústava, ďalej teplota, pri 
ktorej som sústavu riešila (v mojom prípade 25 a 1300 °C). Spomínaný software zo vstupných 
hodnôt vytvoril chemické zlúčeniny, ako výsledok kombinácie vstupných údajov. Pre 
vytvorené grafické závislosti, boli zo všetkých zlúčenín vybrané zlúčeniny, ktoré sú pre 
sledovanú oblasť (nístej NP) typické. 
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5.4.5.1 Gibbsové rovnovážne diagramy 
V reálnom procese ohrevu brám v kontakte s Al2O3 v oxidačnej atmosfére môžu 

prebiehať nasledovne chemické reakcie: 

 

O2 /g/ + 2Fe + 2Al2O3 → 2FeAl2O4           ∆ G1000 = -452,159 kJ     (24) 
½ O2 /g/ + Fe + Al2O3 → FeAl2O4            ∆ G1000 = -226,325 kJ     (25) 
Fe + 4Al2O3 + Fe3O4 → 4FeAl2O4            ∆ G1000 = -196,325 kJ     (26) 
Fe + 3Al2O3 + Fe2O3 → 3FeAl2O4             ∆ G1000 = -186,911 kJ     (27) 
Fe + 4Al2SiO5 + Fe3O4 → 4FeAl2O4 + 4SiO2  ∆ G1000 = -176,87   kJ     (28) 
Fe + 3Al2SiO5 + Fe2O3 → 3FeAl2O4 + 3SiO2  ∆ G1000 = -172,321 kJ     (29) 
Fe2O3 + Al2O3 + Fe → FeAl2O4 + 2FeO       ∆ G1000 =   -96,593 kJ                (30) 
FeO + Al2O3 → FeAl2O4                              ∆ G1000 =     -45,159 kJ     (31) 
Al2SiO5 + FeO → FeAl2O4 + SiO2               ∆ G1000 =   -40,296 kJ     (32) 

 
V záujme prvého priblíženia schodnosti priebehu jednotlivých reakcií v závislosti od 

teploty sa vypočítali Gibbsové rovnovážne diagramy, ktoré charakterizujú zmenu 
rovnovážneho zloženia reaktantov a produktov reakcie so zmenou teploty. Analyzovaná bola 
konkrétna modelová sústava, ktorej zloženie bolo : 92,79 % Al2O3, 6,7 % Fe3O4, 0,5 % SiO2. 

Vplyv teplotných pomerov na rovnovážne zloženie modelovej sústavy je znázornený 
na obr. 104 až 106. 
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Obr. 104.  Gibbsov rovnovážny diagram, reaktanty: Al2O3 a Fe2O3, závislosť látkového 

                        množstva (kmol) na teplote (°C) 
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Z termodynamickej analýzy modelovej sústavy vyplývajú tieto závery [83]: 

 
1) Al2O3 bude reagovať s Fe2O3 a Fe za vzniku hercynitu (FeAl2O4) a  wüstitu (FeO) 
 

2) SiO2 je v ŽM prítomné vo forme minerálu andaluzit (Al2SiO5)  
Al2SiO5 bude reagovať s Fe a Fe2O3 resp. Fe3O4 za vzniku FeAl2O4 a SiO2 

 
3) Nárast obsahu Fe3O4 môžeme vysvetliť priebehom reakcie:  
      2 Fe2O3 + 2Fe + O2 /g/ → 2Fe3O4   ∆ G1300 = -402,65 kJ    (33) 
 
4) Zvýšenie obsahu FeO v modelovej sústave je podporované priebehom reakcie: 
      Fe2O3 + Al2O3 + Fe → FeAl2O4 + 2FeO   ∆ G1300 = -108,45 kJ    (34) 

 

Z termodynamickej analýzy modelovej sústavy, ktorej zmeny rovnovážneho zloženia 
sú ako závislosť látkového množstva na teplote vyplývajú tieto poznatky: podľa obr. 104 
s nárastom teploty látkové množstvo Al2O3 a Fe2O3 klesá a v produktoch narastá množstvo 
hercynitu FeAl2O4 a wüstitu FeO. Obsah andaluzitu Al2SiO5 zostáva na veľmi nízkej úrovni 
v celom rozsahu teplôt. 

 

 
Legenda: Červena – FeO.947 O  Tyrkysová – SiO2 
 Hnedá – Fe3O4  Ružová - FeO 

Obr. 105.  Gibbsov rovnovážny diagram, reaktanty: Fe2O3 a Al2SiO5, závislosť látkového 
                      množstva (kmol) na teplote (°C) 

 
Detailným priblížením obr. 104, konkrétne v oblasti látkového množstva 0 až 

0,1 kmol, vznikol diagram na obr. 105. Obr. 105 znázorňuje veľmi rýchly pokles látkového 
množstva hematitu (ferritu) Fe2O3, najvyššia rýchlosť poklesu je dosiahnutá nad teplotou 
700 °C. Rovnako obsah andaluzitu Al2SiO5 mierne klesá. Súbežne s poklesom Fe2O3 veľmi 
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rýchlo narastá až do teploty 1100 °C obsah wüstitu FeO, v ďalšom intervale teplôt narastá 
obsah nestechiometrického FeO (Fe0,947O) a rovnako magnetitu Fe3O4 a FeO a SiO2. Asi od 
teploty 600 °C je zjavný veľmi rýchly nárast hercynitu FeAl2O4.  
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Obr. 106.  Gibbsov rovnovážny diagram, reaktanty: Al2SiO5 a SiO2, závislosť látkového 

                       množstva (kmol) na teplote (°C) 
 

Graf na obr. 106 vznikol z detailného pohľadu obr. 105, v oblasti látkového množstva 
0 – 0,01 kmol. Podľa obr. 106 je na strane reaktantov zjavná zmena: pokles obsahu andaluzitu 
Al2SiO5 a tak nárast obsahu SiO2. Od teploty asi 700 °C sa prejavuje rýchly nárast 
predovšetkým nestechiometrického wüstitu FeO (Fe0,947O) a wüstitu FeO, ale tiež magnetitu 
Fe3O4, ktorého maximálne množstvo je asi pri teplote 1150 °C. 

Termodynamickou analýzou modelovej sústavy Al2O3, Fe3O4 a SiO2 vznikli Gibbsové 
rovnovážne diagramy znázornené na obr. 104 až 106, pričom obr. 105 a 106 sú detailnejším 
zobrazením prvého grafu (obr. 104) v určitej oblasti látkového množstva. Z týchto diagramov 
je zreteľné, že látkové množstvá foriem železa, konkrétne wüstitu FeO, magnetitu Fe3O4 a 
hercynitu FeAl2O4 od teploty 600 °C a ďalším zvyšovaním teploty narastajú. 

 

5.4.5.2 TPP diagramy sústav Al – Fe – O a Fe – Al - O  
V záujme získania obrazu o fázových premenách zložiek v procese ohrevu brám na 

nísteji NP v oxidačnej atmosfére sa podrobili termodynamickej analýze sústavy Al – Fe - O 
a Fe - Al - O. Boli zostrojené oblasti stability fáz v oxidačnej atmosfére v teplotnom rozsahu 
1000 – 1300 °C pomocou TPP - diagramov v programe HSC Chemistry. Na obr. 107 a 108 sú 
uvedené systémy graficky znázornené.  

Z termodynamickej analýzy vyplýva, že existuje veľká oblasť, kde je stabilný 
FeAl2O4. Z diagramov je ďalej zrejmé, že zvyšovaním parciálneho tlaku O2 (pO2) pri teplote 
1300 °C sa dostávame do oblasti, kde nie je stabilný Al2O3 ale FeAl2O4 (obr. 107 a 108). 
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Obr. 107.  TPP - diagram sústavy Al - Fe - O, grafická závislosť log pO2 (g) v Pa od teploty 
                     (°C) kde pFe je konštantný 
 

Obr. 107 znázorňuje veľkú oblasť stability (pri konštantnom tlaku železa pFe) 
hercynitu FeAl2O4, oblasť sa s nárastom pO2 rozširuje do vysokých teplôt. Pod touto oblasťou 
sa nachádza oblasť stability korundu Al2O3, avšak v inej oblasti pO2.   
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Obr. 108.  TPP - diagram sústavy Fe - Al - O, grafická závislosť log pO2 (g) v Pa od teploty 

                     (°C) kde pAl je konštantný 
Na obr. 108 pri konštantnom tlaku hliníka pAl je zreteľná široká oblasť stability 

hercynitu FeAl2O4. Druhá polovica diagramu predstavuje pomerne úzke oblasti stability 
jednotlivých foriem železa, konkrétne nestechiometrického wüstitu FeO (Fe0,947O, 
Fe0,945O), hematitu Fe2O3, magnetitu Fe3O4 a Fe (A), t. j. α - modifikácie železa.  
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V oboch diagramoch (obr. 107 a 108) sa nachádza hercynit s odsť širokou oblasťou 
stability. Ďalej sú prítomné na obr. 107 fázy hliníka a na obr. 108, fázy železa.  

 

Poznámka:  
Mierka osy „y“ bola zvolená tak, aby diagramy zobrazovali konkrétne zlúčeniny, ktoré 

pre sústavy Al - Fe - O a Fe - Al - O sú typické. 
 
 

5.4.5.3 Izotermické Kellogové diagramy sústav Al – O – Fe a Fe – O – Al 
Ďalej boli zostrojené Kellogove LPP diagramy pre sústavy Al - O - Fe a Fe - O - Al 

pri teplotách 25 °C a 1300 °C.  

 

Z diagramov (obr. 109, 110) vyplýva, že zvýšením teploty z 25 °C na 1300 °C sa 
oblasť stability hercynitu FeAl2O4 pre sústavu Al - O - Fe zmenšila a posunula smerom 
k vyšším hodnotám pO2 a pFe. Zväčšila sa oblasť, kde je stabilné železo Fe, t. j. pri určitých 
špecifických podmienkach bude dochádzať k reakcií, kde vzniká hercynit, ale platí zásada, že 
pO2 a pAl musia byť nastavené tak aby sme sa dostali do oblasti hercynitu.  

 
Pre túto sústavu nebolo možné nastaviť mierku osy „y“ v rovnakom rozsahu (obr. 109) na 
obr. 110, lebo v takom prípade zlúčeniny neboli viditeľné, oblasť stability hliníka Al sa 
zväčšila až stratila. 
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Obr. 109.  Izotermický Kellogov LPP diagram sústavy Al - O - Fe, grafická závislosť log pO2   
                 (g) a log pFe (g) pri teplote 25 °C 
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Obr. 110.  Izotermický Kellogov LPP diagram sústavy Al - O - Fe, grafická závislosť log pO2  
                 (g) a log pAl (g) pri teplote 1300 °C 
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Obr. 111.  Izotermický Kellogov LPP diagram sústavy Fe - O - Al, grafická závislosť  

                         log pO2 (g) a log pAl (g) pri teplote 25 °C 
 

Pre sústavu Fe - O - Al podľa Kellogových diagramov (obr. 111, 112) sa zvýšením 
teploty z 25 °C na 1300 °C posunula oblasť stability FeAl2O4 smerom k nižším hodnotám pO2 
a vyšším hodnotám pAl, čo je prípad ohrevu brám v NP, kde bráma je v kontakte 
s výmurovkou nísteje na báze Al2O3, čiže je termodynamicky pravdepodobné že bude 
dochádzať k chemickej reakcii v mieste dotyku bráma – výmurovka nísteje pri ohreve 
v oxidačnej atmosfére. Naopak oblasť stability železa Fe sa zvýšením teploty zväčšila.  
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Obr. 112.  Izotermický Kellogov LPP diagram sústavy Fe - O - Al, grafická závislosť            
                 log pO2 (g) a log pAl (g) pri teplote 1300 °C 
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6 DISKUSIA VÝSLEDKOV 

S využitím poznatkov v teoretickej časti boli zrealizované fyzikálno – mechanické 
skúšky a korózne testy na štyroch kvalitách žiaruvzdorných materiálov, tri žiarobetóny 
a tavený korund. Korozívne médium predstavovali ocele typu Trafo a Kohal, dve najčastejšie 
ohrievané ocele v narážacej peci v U.S.Steel v Košiciach. Typ a kvalita žiaruvzdorných 
materiálov bola zvolená na základe aktuálnych ponúk od výrobcov žiaruvzdorných 
materiálov. Títo postúpili so svojimi materiálmi do výberového konania medzi potenciálnych 
dodávateľov výmurovky nísteje narážacích pecí v Košiciach. Potenciálni dodávatelia opravy 
zaslali technické špecifikácie navrhnutých žiaruvzdorných materiálov spolu s navrhovanými 
konštrukčnými zmenami a výpočtami tepelných strát pre jednotlivé uzly NP. 

Kritéria pre výber vhodného dodávateľa: 
- tepelné straty pre jednotlivé uzly pece 
- zníženie mernej spotreby ŽM 
- nové konštrukčné riešenia nísteje, stropu, bočných stien 
- zvýšenie objemu výroby. 

 
I. Hodnotenie fyzikálno – mechanických vlastnosti žiaruvzdorných materiálov 

Všeobecne boli porovnávané údaje výsledkov skúšok prevedených s reálnymi 
materiálmi (tab. 12) s údajmi podľa materiálových listov (tab. 9). Pritom u niektorých 
výrobcov boli súbory garantovaných parametrov značne obmedzené, niektoré parametre 
výrobcovia neuvádzali. Rozsah experimentálnych skúšok bol širší. 
 
Calde Cast LT 90 SP G8 (označenie P) : 

Stanovené objemové hmotnosti boli nižšie asi o 1 – 2 % než podľa výrobcu, takisto aj 
zdanlivá pórovitosť, čo je pre ŹM výhodné. Od teploty 1000 °C pokles zdanlivej pórovitosti 
asi na 13 % (obr. 72). Žiarobetón vykazoval nízke pevnosti v tlaku za studena po ohreve na 
teplote 1000 °C/5 h výdrž a teplote 1200 °C/5 h, výrobca garantuje 100 a 140 MPa, 
dosiahnutých bolo 69 a 80 MPa. Stanovené trvalé dĺžkové zmeny  po ohreve na teplote 1600 
°C/5 h boli  nižšie oproti údajom v ML, fa. Calderys. Boli dosiahnuté pomerne vysoké 
pevnosti v ohybe. 
 
Kofond FT SP 25 (označenie F) : 
Objemové hmotnosti po sušení na 110 °C/24 h a pri teplote 1500 °C/5 h boli asi o 1,5 % 
nižšie ako v ML. Na materiály boli dosiahnuté vysoké pevnosti v ohybe po sušení pri teplote 
110 °C/24 h, a pri teplote 1500 °C/5h a pevnosť v tlaku pri teplote 1500 °C/5h až o 40 MPa 
viac, než ako uvádza ML, fa. Refrako, nárast  v celom skúšanom teplotnom rozsahu (obr. 74) 
  
Hydra-Plus Spinel C-2 (označenie H) : 

Bola dosiahnutá vysoká objemová hmotnosť. Taktiež pri všetkých testovaných 
teplotách (obr. 68) boli stanovené extrémne vysoké pevnosti v tlaku oproti garantovaným 
v ML, fa. Vesuvius, a trošku nižšie hodnoty pevnosti v ohybe. Stanovené boli aj nízke 
zdanlivé pórovitosti (obr. 69). 
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Alodur Surfacast SG 1 (označenie K) : 

Objemová hmotnosť bola stanovená o 16 % vyššia, naopak zdanlivá pórovitosť bola 
nižšia ako u dodávateľa. Bola dosiahnutá oveľa vyššia pevnosť v tlaku ako predpisuje 
dodávateľ materiálu fa. Calderys. 

Žiarobetónove zmesi dosiahli zrovnateľné hodnoty objemovej hmotnosti. Hodnoty 
zdanlivej pórovitosti sú pre jednotlivé žiarobetóny rozdielne. Žiarobetón Calde Cast LT 90 SP 
G8 dosahuje maxima pri teplote 1000 °C, žiarobetón Kofond FT SP 25 pri  teplote 1400 °C 
a žiarobetón Hydra-Plus Spinel C-2 pri teplote 1371 °C. Tiež hodnoty trvalých dĺžkových 
zmien sú u všetkých žiarobetónov do teploty 800 °C v mínusových hodnotách a potom pri 
vyšších teplotách sú hodnoty plusové.  

Všetky typy testovaných žiarobetónov okrem Hydra-Plus Spinel C-2 dosiahli po 
vysušení pri teplote 110 °C nízke pevnosti v tlaku za studena. Po vysušení na 110 °C dosahuje 
najvyššiu pevnosť v tlaku za studena žiarobetón Hydra-Plus Spinel C-2 - 113,21 MPa, to je 
však spôsobené najvyšším množstvom cementu v zmesi. Vyššie pevnosti v tlaku za studena 
po výpale dosiahol žiarobetón Calde Cast LT 90 SP G8 pri teplote 1600 °C, až 228 MPa.  

Pevnosť v ohybe za studena u všetkých testovaných žiarobetónov sa pohybuje skoro 
na jednej úrovni. Ale najnižšie pevnosti v ohybe zo žiarobetónov dosiahol žiarobetón Kofond 
FT SP 25. 

Fyzikálno – mechanické vlastnosti dopĺňa stanovenie pevnosti v ohybe pri zvýšených 
teplotách HMOR. Pri teplote testovania 1300 °C, najnižšiu pevnosť HMOR dosiahol 
žiarobetón Kofond FT SP 25. Porovnaním výsledkov u jednotlivých žiaromateriálov, 
žiarobetón Calde Cast LT 90 SP G8 vykazuje najvyššie dosiahnuté pevnosti HMOR. Pri 
teplote stanovenia 1482 °C všetky žiarobetóny dosiahli vysoké pevnosti v ohybe za tepla 
v rozmedzí 15 až 17 MPa, ale tavený korund dosiahol 2,72 MPa (tab. 12). 

Skúška odolnosti voči náhlym zmenám teploty bola v tomto prípade doplnkovým 
testom pre porovnanie výdržnosti jednotlivých žiaromateriálov. Test ukázal, že teplotným 
šokom najlepšie odolal materiál Hydra-Plus Spinel C-2 (obr. 79, tab. 15), ani jedno teliesko 
nebolo rozrušené, telieska vykazovali len mierne trhlinky. Zo štyroch teliesok len jedno 
teliesko bolo porušené cez celú šírku plochy. Naopak u materiálu Kofond FT SP 25 došlo 
k rozrušeniu všetkých testovaných teliesok. Prvé teliesko sa rozpadlo už po 6. cykle, druhé 
teliesko po 8. cykle, ďalšie po 9. cykle a posledné po 10. cykle (obr. 78, tab. 14). Tavený 
korund Alodur Surfacast SG 1 vydržal maximálne dva cykly, telieska sa rozrušili (obr. 80, 
tab. 16). Pri testovaní kvality Calde Cast LT 90 SP G8 jedno z teliesok sa po 4. cykle 
rozrušilo, ostatné telieska vydržali bez porušenia až do 10. cyklu, vykazovali stredné trhliny. 

Sériu fyzikálno – mechanických testov uzatvára stanovenie teplotnej rozťažnosti 
skúšaných žiaruvzdorných materiálov. Grafické závislosti všetkých testovaných 
žiaromateriálov sú navzájom porovnateľné (príloha 4.1 – 4.4). Graf žiarobetónu Calde Cast 
LT 90 SP G8 má v smere rastu teploty priebeh lineárny. Pri klesaní teploty, je v oblasti teplôt 
1300 °C až 1200 °C zreteľná mierna odchýlka lineárneho priebehu grafu, prejavom 
dodatočným zmien materiálu v žiare. Grafická závislosť materiálu tavený korund Alodur 
Surfacast SG 1 sa vyznačuje lineárnym priebehom pri ohreve i chladení vzorky. Graf 
predstavuje vratné rozmerové zmeny materiálu. Pre vzorku Kofond FT SP 25 grafická 
závislosť sa nachádza v oblasti kladných hodnôt, nie sú viditeľné mínusové hodnoty, ide 
o vratnú rozmerovú zmenu materiálu. Materiál Kofond FT SP 25 vykazuje najvyššiu teplotnú 
rozťažnosť. Na základe lineárneho priebehu grafu žiarobetónu Hydra-Plus Spinel C-2 v smere 
rastu a klesania teploty možno konštatovať, že rozmerová stabilita žiarobetónu je vyhovujúca 
pre podmienky v pracovnej výmurovke nísteje vyrovnávacieho pásma pece. 
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Kritéria hutnosti, mechanické a termomechanické parametre, vratne a nevratné 
dĺžkové zmeny, odolnosť voči zmenám teploty sú významné vlastnosti žiaruvzdorných 
materiálov podľa ktorých sa hodnotí trvanlivosť / výdržnosť materiálov v pecnom agregáte. 

Na základe výsledkov fyzikálno – mechanických vlastností je možné určiť poradie 
vhodnosti hodnotených žiarobetónov, konkrétne žiarobetón Hydra-Plus Spinel C-2, Calde 
Cast LT 90 SP G8 a Kofond FT SP 25. Alodur Surfacast SG 1 nie je možné so žiarobetónmi 
porovnávať, ale aj napriek tomu má tento materiál najlepšie vlastnosti. 

 
II. Hodnotenie koróznej odolnosti žiaruvzdorných materiálov 

Druhá časť experimentov sledovala koróznu odolnosť žiaromateriálov pri pôsobení 
ocele typu Trafo a Kohal. Riadiacim dejom korózie je penetrácia ocele do materiálu, je možné 
sledovať účinky tohto, inak veľmi obtiažné simulovateľného procesu i pomocou statickej 
skúšky odolnosti voči korózii. Podmienky, pri ktorých je táto skúška realizovaná (teplota, 
výdrž), by mali byť vždy čo najbližšie reálnym podmienkam, pri ktorých by mal byť 
žiarobetón v praxi používaný. 

Nepriaznivé výsledky odolnosti voči korózii pôsobením ocele typu Kohal i Trafo 
dosiahol žiarobetón Kofond FT SP 25. Potvrdila to i tabuľka č. 17, i fotodokumentácia. 
Materiál Kofond FT SP 25 vykazuje vyššiu pórovitosť v porovnaní s ostatnými žiarobetónmi, 
čo korešponduje práve s výsledkami koróznych testov. Ďalším materiálom u ktorého sa 
penetrácia preukázala bol žiarobetón Hydra-Plus Spinel C-2, ktorý ma takisto vyššiu 
pórovitosť ako žiarobetón Calde Cast LT 90 SP G8. Pri koróznom teste najväčší prienik ocele 
do ŽM vykazoval žiarobetón Hydra-Plus Spinel C-2 (obr. 103). Štruktúra materiálu 
atakovaného taveninou bola veľmi degradovaná. Túto skutočnosť potvrdila i chemická 
bodová mikroanalýza, pri ktorej vzorka materiálu vykazovala najvyššie obsahy železa 
v miestach najviac vzdialených od reakčnej plochy s korozívnym médiom. Zo žiarobetónov 
najlepšie odolal pôsobeniu kovovej taveniny práve materiál Calde Cast LT 90 SP G8, 
nepoukazuje na známky korózneho opotrebenia materiálu. Materiál sa vyznačoval vysokou 
odolnosťou voči účinku pôsobenia kovovej taveniny (obr. 103). Správanie sa materiálu ako aj 
fotodokumentácia koróznych testov dokazuje, že materiál má hutnú slinutú štruktúru. Ako 
materiál s výbornou odolnosťou voči účinku kovovej taveniny, u ktorého nedošlo ku 
koróznemu opotrebeniu sa ukázal tavený korund Alodur Surfacast SG 1. 

Na základe výsledkov uvedených koróznych testov, vzájomným porovnaním 
hodnotených žiaruvzdorných materiálov po koróznom teste z hľadiska chemickej korózie 
môžeme konštatovať, že tavený korund Alodur Surfacast SG 1 sa vyznačoval vysokou 
odolnosťou voči účinku kovovej taveniny – ocele typu Kohal i Trafo. Hoci pri vizuálnom 
hodnotení vzorky Alodur Surfacast SG 1 po prerezaní je viditeľná trhlinka, do ktorej Trafo 
oceľ, resp. okovina zatiekla (obr. 103). Ale aj napriek tomu zo všetkých testovaných 
žiaruvzdorných materiálov je práve tavený korund Alodur Surfacast SG 1 vyznačujúci sa 
výbornou odolnosťou voči účinku kovovej taveniny, zo žiarobetónov je to žiarobetón Calde 
Cast LT 90 SP G8. U týchto žiaromateriálov môžeme pozorovať pomocou chemickej bodovej 
mikroanalýzy výrazne nízke obsahy napenetrovaného železa.    

 

III. Mikroskopická analýza 
Tretia časť experimentov hodnotila koróziu žiaruvzdorných materiálov 

prostredníctvom mikroskopickej analýzy. Obsahy jednotlivých fáz boli vypočítané 
programom ZDS-Search Match s databázou PDF2 a programom AutoQuan.  
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Röntgenovou fázovou analýzou bola u všetkých žiarobetónov potvrdená prítomnosť 
fázy korundu a spinelu. V zóne ovplyvnenej bol preukázaný hematit a magnetit. Fázové 
zloženie vzorky Alodur Surfacast SG 1 jednoznačne potvrdilo až 98 % prítomnosť korundu 
(tab. 21), čo svedčí o vysokokvalitnom materiály, s minimálnou penetráciou ocele (2 % 
magnetitu).  

Podľa programu ZDS, spoločným znakom vzoriek H, P, K a F je, že obsahujú korund 
Al2O3. Vzorka K (vzorka 8) obsahuje 100 % korundu a iba v ovplyvnenej zóne (vzorka 7), 
ktorá bola veľmi tenká bol zistený magnetit Fe3O4. Vzorky H, P a F obsahujú vo svoje 
neovplyvnenej zóne tiež hibonit CA6 a spinel MA. Vo všetkých žiarobetónoch bol 
identifikovaný minerál spinel a hibonit. Vzorky H a F majú vo svojej neovplyvnenej zóne dva 
spinely s rovnakou kryštálovou štruktúrou, ale s rozdielnymi mriežkovými parametrami. Vo 
vzorka P je len jedna spinelová štruktúra. Spinel v menšom množstve sa vo vzorkách 
nachádzal už pred koróznymi skúškami (tab. 18), bol vstupnou surovinou do žiarobetónov. 
Avšak výpalom vzoriek sa jeho obsah vo vzorkách navýšil, pravdepodobne vytvorením 
spinelu „in situ“. Zo všetkých žiarobetónov najviac spinelu preukázal žiarobetón P – 32,8 %. 
V žiarobetónoch H a P bola dokázaná i prítomnosť gehlenitu C2AS. Hibonit bol v tomto 
prípade doplnkom po koróznom teste. 

Analýza na rastrovacom elektrónovom mikroskope vzoriek žiaruvzdorných 
materiálov, znázorňuje prierez vrstvy žiaruvzdorný materiál – rozhranie – okoviny. Kým 
povrch žiaromateriálu je celistvý, okoviny predstavujú nekompaktnú vrstvu. Táto analýza 
preukázala rozloženie jednotlivých prvkov na mikroštruktúre žiaruvzdorný materiál – 
rozhranie – okoviny. Bola potvrdená prítomnosť oxidov hliníka, s prítomnosťou vápnika, 
horčíka, železa a kremíka. Žiarobetón Hydra-Plus Spinel C-2 vykazuje v oblasti 
žiaromateriálu najväčšie množstvo železa. Železo určite napenetrovalo z ocele (okovín) do 
žiaruvzdornej zložky vzorky Hydra-Plus Spinel C-2, potvrdzuje to aj vizuálne hodnotenie 
vzorky – korózne opotrebenie. Naopak u materiálu Calde Cast LT 90 SP G8 bol v zóne 
okovín identifikovaný väčší obsah hliníka, zrejme časť hliníka vo forme oxidov a jeho 
zlúčenín, difundovala zo zóny žiaruvzdornej. Tabuľka 23 podáva prehľad o maximálnom 
a minimálnom množstve železa v okovinách a hliníka v žiaruvzdornom materiály. Najvyššie 
% Fe bolo dokázané v okovinách vzorky K, najmenej Fe bolo vo vzorke H. Obsah hliníka 
v množstve 58, 37 % bol vo vzorke H, najnižšie 38,37 % bolo vo vzorke K. 

Na grafe líniovej analýzy podielu jednotlivých nájdených prvkov je označená oblasť 
prechodu ocele a žiaruvzdorného materiálu. Líniovou analýzou rozhraní všetkých 
pozorovaných vzoriek sa zistila penetrácia železa do žiaruvzdorného materiálu. Na rozhraní 
vzoriek bola dokázaná aj vyššia koncentrácia kremíka a vápnika. Z tabuľky 25 je jasný 
prechod niektorých chemických prvkov do okovín alebo naopak prienik okovín do 
žiaruvzdorného materiálu. Najvýraznejší prechod hliníka do okovín prejavuje žiarobetón 
Kofond FT SP 25. Infiltráciu železa, kremíka a vápnika do žiaruvzdorného materiálu 
prejavuje žiarobetón Hydra-Plus Spinel C-2. Prakticky nulový prienik prvkov vykazuje 
tavený materiál Alodur Surfacast SG 1. 

Z mikrosnímkov, napr. príloha 6.1 a 6.2 sú zreteľné rozdiely v štruktúre vrstiev okovín 
a žiaromateriálov, takisto je možné stanoviť rozhranie týchto vrstiev. Z porovnania EDX 
analýz (príloha 6.3) je možné zhodnotiť obsahy chemických prvkov v jednotlivých 
žiaruvzdorných materiáloch a vo vrstve okovín. Líniová analýza (príloha 6.5) poukazuje 
jednoznačne na priebeh penetrácie a korózie po priereze vrstvy, hraničná vzdialenosť leží 
medzi 180 a 270 µm.  
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IV. Termodynamická analýza 
Štvrtá časť experimentu dizertačnej práce je venovaná termodynamickému rozboru, 

rozoberá existenciu vzniku možných fáz pri styku brámy (oceľ) a nísteje narážacej pece 
(žiaruvzdorný materiál). Táto časť práce podáva prevažne pohľad teoretický, ide o predpoklad 
vzniku nových fáz a oblasti ich stability. Pri vopred nastavených vstupoch – podmienok, sa 
v modelovej sústave potvrdil vznik hercynitu FeAl2O4 a nárast magnetitu Fe3O4. Tieto dve 
fázy v takej miere naopak kvalitatívna fázová analýza nepotvrdila.   

Týmto spôsobom hodnotenia – zrealizovaním koróznych skúšok, bolo možné 
porovnať rôzne druhy žiaruvzdorných materiálov a vybrať najvhodnejší pre použitie 
v prevádzke.  
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7 ZÁVER 

Narážacie pece v hutníckom cykle U.S.Steel Košice, a.s. sú významným výrobným 
uzlom. Ich výkonnosť a kvalita ohrevu významne ovplyvňujú finálne produkty, za tepla 
i studena valcované plechy. Dôležitým aspektom počas ohrevu brám je aj riadenie tvorby 
okovín, ktorých objem znižuje výťažnosť ocele. Optimálne riadenie procesu ohrevu brám 
v peciach je vážnou a dôležitou technologickou úlohou do budúcna. Zníženie lepivosti okovín 
pri ohreve brám z kremíkových ocelí na pôdu vyrovnávacieho pásma významne prispieva 
k zvýšeniu časového využitia agregátov. Umožňuje znížiť prevádzkové náklady na čistiace 
práce i zabezpečiť významné úspory energií.  

Počas ohrevu sa na brámach vytvárajú okoviny, ktoré majú rôzny charakter. Pri ohreve 
bežných ocelí sú okoviny krehké a ľahko sa oddeľujú od povrchu výmurovky. Pri ohreve 
elektroocelí typu Dynamo a hlavne Trafo ocelí s obsahom Si cca 3 %, sú okoviny tekavé, 
lepivé a ľahko vnikajú do pórov výmurovky. Ako výmurovka nísteje narážacej pece 
prichádzajú do úvahy dva druhy žiaruvzdorných materiálov – liaté tavené materiály 
a žiarobetóny. Prednosťou tavených blokov je ich nízka pórovitosť max. 2 % a vysoká 
oteruvzdornosť, naproti tomu majú vyššiu tepelnú vodivosť cca 6 W.m-1.K-1 (pri 1150 °C). 
Nevýhodou monolitickej pôdy je vyššia pórovitosť cca 15 %, čo umožňuje ľahšie zatekanie 
okovín do povrchu žiaruvzdorného materiálu, naproti tomu žiarobetóny majú nižšiu tepelnú 
vodivosť do cca 3 W.m-1.K-1 (pri 1200 °C). Zo skúsenosti, trend vo výmurovkách narážacích 
pecí je použitie monolitickej pôdy napr. v U.S.Steel  Serbia, alebo U.S.Steel Gary Works. 

V práci sa nachádza súbor experimentov. Experimenty som uskutočnila za účelom 
získania informácií o základných vlastnostiach a správania sa vybraných žiaruvzdorných 
materiálov. Žiaruvzdorné materiály som zvolila na základe aktuálneho projektu modernizácie 
narážacích pecí v U.S.Steel Košice. Výsledky z jednotlivých skúšok som zdokumentovala do 
tabuliek, grafov a fotodokumentácie. 

Hlavným cieľom mojej práce bolo analyzovať prvotnú chemickú reakciu medzi 
okovinami a žiaruvzdorným materiálom a jeho vhodnou voľbou, prípadne náhradou 
eliminovať rýchlosť reakcie. Ďalej navrhnúť materiálové zmeny vo výmurovke 
vyrovnávacieho pásma narážacích pecí. K naplneniu týchto cieľov bol zostavený súbor 
experimentov, ktorý podal obraz o chovaní sa žiaruvzdorných materiálov v prítomnosti 
kovovej taveniny – ocele (okovina).  

Znalosť pochodov prebiehajúcich na rozhraní žiaruvzdorná výmurovka – tavenina 
(oceľ, troska, okovina) je veľmi dôležitá pre správny výber žiaruvzdorného materiálu. 
Vzhľadom na veľké problémy pri priamych sledovaniach reálnych procesov sa skúšky 
realizovali laboratórnymi koróznymi skúškami. Bola vybraná statická korózna skúška. 

Vzájomné porovnanie hodnotených žiaruvzdorných materiálov po koróznom teste 
z hľadiska chemickej korózie vykazuje viditeľné rozdiely. Koróznymi skúškami bolo 
preukázané, že použitie žiarobetónových blokov v kvalite Kofond FT SP 25 a Hydra-Plus 
Spinel C-2 na nísteji vyrovnávacieho pásma pre ohrev ocele typu Trafo je nevhodné. 
Zatekanie okovín do žiaruvzdorného materiálu je neporovnateľné voči taveným korundovým 
blokom. Výnimkou pri týchto skúškach je žiarobetón Calde Cast LT 90 SP G8. Ako jediný zo 
žiarobetónov sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči účinku kovovej taveniny – ocele, 
dosiahol výsledky porovnateľné s taveným korundom Alodur Surfacast SG 1, kryštalickým 
materiálom s minimálnym množstvom pórov, a tak maximálnou odolnosťou voči korózií. 

Toto sú poznatky získané realizáciou navrhnutej metódy koróznych skúšok 
žiaruvzdorných materiálov okovinami. Na základe vyhodnotenia statických koróznych skúšok 
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žiaruvzdorných materiálov okovinami, som zistila, že navrhovaná metodika je realizovateľná 
a poskytuje relevantné údaje na hodnotenie koróznej odolnosti žiaruvzdorných materiálov.  

Výsledky z týchto koróznych testov sa použili pri vypracovaní technického 
rozhodnutia ako podklad pre výberové konanie pre strednú opravu narážacej pece v U.S.Steel 
Košice. Bol oslovený a požiadaný výrobca žiarobetónu Calde Cast LT 90 SP G8 
o vypracovanie návrhu  a projektovej dokumentácie pre realizáciu novej výmurovky nísteje.  

Z hodnotenia vykonaných laboratórnych testov, technickým riešením je realizovať 
opravu nísteje inštaláciou žiarobetónovej monolitickej výmurovky prefabrikovaním v kvalite 
žiarobetónu Calde Cast LT 90 SP G8. Na základe výsledkov zdokumentovaných vo 
výskumných správach [88 - 90], odporúčame realizovať opravu pracovnej výmurovky nísteje 
narážacej pece v celom rozsahu od nábehovej hrany po odberové drážky.  

Dodávateľ žiarobetónu navrhol možnosti realizácie opravy:  
I. inštaláciou monolitickej žiarobetónovej výmurovky prefabrikovaním – odlievanie 

panelov vo veľkosti cca 1 m2 spôsobom vytvorenia šachovnice na nísteji, výška 
panelu 250 – 300 mm, medzi panelmi miesto pre dilatačnú špáru 4 mm.  

II. aplikáciou dvojkomponentných (2 kvality žiarobetónu) predsušených žiarobetónových 
monoblokov – inštalácia týmto spôsobom je časovo menej náročná z hľadiska 
netemperovania nísteje pred prevádzkovaním a eliminácia prípadných komplikácií pri 
temperovaní nísteje (prasknutie žiarobetónu, výskyt trhlín, narušenie žiarobetónovej 
nísteje,..) 

III. použitím tavených korundových blokov. 

 
Na rok 2009 bola plánovaná oprava nísteje narážacej pece podľa nového projektu 

s monolitickou pôdou. Nakoľko plán opráv bol v dôsledku hospodárskych problémov 
upravený, plánovaná oprava časti pôdy na NP č.2 v rozsahu cca 20 m2 v strede pôdy bola 
presunutá na mesiac júl v roku 2010. K úspešnej aplikácii a inštalácii žiarobetónu je nutné 
vypracovať nasledovné technické riešenia:  

• návody na použitie, spôsob miešania, množstvo zámesovej vody, 
• v akých veľkých plochách sa bude realizovať inštalácia žiarobetónu ...,  
• dilatovanie medzi jednotlivými časťami (blokmi)...,  
• krivky sušenia,  
• výkresová dokumentácia.  

 

Materiálové zmeny v žiaruvzdornej výmurovke uskutočnené počas stredných opráv 
narážacích pecí je možné vyhodnotiť najbližšie po 2 – 3 ročnej prevádzke.  

V rámci projektu: „Modernizácia narážacich peci v Košiciach“ je možné navrhnúť 
a neskôr realizovať aj niektoré opatrenia pre zvýšenie životnosti výmurovky narážacích pecí, 
konkrétne: 
Ø náhrada blokov za odlievané kamene,  
Ø zníženie hrúbky bočných stien a tak zväčšenie svetlosti pece,  
Ø previazanie stropu a bočných stien,  
Ø konštrukčná zmena riešenia nábehovej hrany.  
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S týmito návrhmi konštrukčných zmien sú už spomínaní potenciálni dodávatelia 
oboznámení a sú prístupní ich realizovať. Prínosom z týchto zmien by bolo zníženie 
tepelných strát pre jednotlivé uzly pece, zníženie mernej spotreby ŽM a zvýšenie objemu 
výroby. 

Modernizácia narážacích pecí v rokoch 1995 – 2002 mala za hlavný cieľ zlepšiť ich 
celkovú efektívnosť vo vzťahu k merným spotrebám energií, ako aj umožniť dosiahnutie  
špičkovej výkonnosti 205 t/hod. v ohreve brám. Z pohľadu konštrukčného sú pece moderne 
riešené a patria k svetovej špičke. To isté platí aj o žiaruvzdornej výmurovke a kvalite 
materiálov, ktoré použila dodávateľská firma. Akékoľvek moderné prvky je však potrebné 
inovovať, resp. prispôsobovať špecifickým potrebám užívateľa s cieľom racionalizovať ich 
prevádzku. Preto sa uskutočňujú aj postupné úpravy vo výmurovke a v materiáloch, ktoré 
majú za cieľ zvyšovať úroveň pecných agregátov. 
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CONCLUSION 

In the metallurgical cycle of U.S.Steel Košice, a.s., reheating furnaces are a important 
production nods. Their output and heating quality significantly influence the final products – 
hot- and cold-rolled sheets. The control of formation of scale, whose volume reduces the steel 
yield, is an important aspect during heating slabs. The optimum control of the slab heating 
process in the furnaces is a serious and important technological task for the future. A decrease 
in the adhesiveness of scale to the soaking zone ground during heating silicon steel slabs 
significantly contributes to the increase of availability of the furnaces. This makes it possible 
to decrease the operating cost of cleaning work and to provide significant energy savings.  

During heating, various types of scale are formed on the slabs. During heating 
common steels, scale is brittle and can easily separate itself from the lining surface. During 
heating electric steels of Dynamo and mainly Trafo type with the Si content of approx. 3 %, 
the formed scale is liquid, adhesive, and easily penetrates into the lining pores. Two types of 
refractory materials can be considered for the reheating furnace hearth lining – fused materials 
and castables. The advantage of fused blocks is their low porosity, max. 2 %, and high 
abrasion resistance, but they have higher heat conductivity, approx. 6 W.m-1.K-1 (at 1150 °C). 
The disadvantage of the castable ground is higher porosity, approx. 15 %, which enables 
easier penetration of scale into the refractory surface, however, castables have lower heat 
conductivity, up to approx. 3 W.m-1.K-1 (at 1200 °C). Experience shows that castable grounds 
are used for the linings of reheating furnaces, e.g. at U. S. Steel Serbia or U. S. Steel Gary 
Works. 

The work contains a group of experiments. The experiments were carried out in order 
to obtain information on the basic properties and the behavior of chosen refractory materials. 
The refractory materials were chosen according to the current reheating furnace 
modernization project at U. S. Steel Košice. The results of individual tests are documented in 
tables, graphs and photo documentation. 

The main objective of the work was to analyze the primary chemical reaction between 
the scale and and, through its suitable selection or replacement of the refractory material, to 
reduce the reaction rate; furthermore, to propose material changes in the reheating furnace 
soaking zone lining. To meet these objectives, a group of experiments was prepared, which 
gave an image of the behavior of refractory materials in presence of molten metal – steel 
(scale).  

The knowledge of processes taking place at the refractory material – molten material 
(steel, slag, scale) interface is very important for the selection of the proper refractory 
material. Because of great problems connected with direct observations of real processes, 
laboratory corrosion tests were carried out. The static corrosion test was chosen. 

The mutual comparison of the evaluated refractory materials after the corrosion test 
from the chemical corrosion point of view shows visible differences. The corrosion tests show 
that the use of castable blocks Kofond FT SP 25 and Hydra-Plus Spinel C-2 for the hearth of 
the soaking zone is unsuitable for heating Trafo steels. The penetration of scale into the 
refractory material is incomparably higher than in case of fused alumina blocks. Castable 
Calde Cast LT 90 SP G8 was an exemption in these tests. This is the only castable which 
shows high resistance against molten metal – steel, and its results were comparable with that 
of fused alumina Alodur Surfacast SG 1, crystalline material with a minimum pore content, 
and hence a maximum corrosion resistance. 
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These pieces of knowledge were obtained from the proposed method of testing the 
corrosion attack of refractory materials caused by scale. The evaluation of the static corrosion 
tests of refractory materials shows that the proposed method is feasible and provides relevant 
data for evaluation of corrosion resistance of refractory materials.  

The results of these corrosion tests were used in preparing the technical decision as a 
basis for the tender for the medium repair of a reheating furnace at U. S. Steel Košice. The 
manufacturer of castable Calde Cast LT 90 SP G8 was addressed and asked to prepare the 
proposal and the project documentation for implementation of a new hearth lining.  

Based on the evaluation of the laboratory tests, the technical solution is to repair the 
hearth by installation of a castable lining made of prefabricated blocks of Calde Cast LT 90 
SP G8. Based on the results documented in the research reports [88 - 90], we recommend the 
repair of the hearth working lining to the full extent, from the leading edge to the extractor 
slots.  

The castable supplier proposed the following repair possibilities:  
IV. Installation of the castable lining made of prefabricated blocks with the size of approx. 

1 m2 by creating a “chessboard” on the hearth, where the block height will be 250 – 
300 mm, and with 4 mm expansion gaps between the blocks.  

V. Application of two-component (2 types of castables) pre-dried castable monoblocks – 
such installation is less time-consuming from the viewpoint of non-tempering of the 
hearth before operation, and can avoid possible complications due to the tempering of 
the hearth (break of castable, crack formation, damage of the castable hearth,..) 

VI. Use of fused alumina blocks. 
 
 

In 2009, the repair of a reheating furnace hearth was scheduled according to the new 
project with castable ground. Since the plan of repairs was modified due to economic 
problems, the scheduled repair of the part of ground of the Reheating Furnace No. 2 – approx. 
20 m2 at the center of the ground – was postponed until July 2010. For successful application 
and installation of castable, it is necessary to draw up the following technical solutions:  
  

• Use manuals, mixing method, water demand, 
• How large will be the areas where castable will be installed...,  
• Expansion between individual parts (blocks)...,  
• Drying curves,  
• Drawing documentation.  

 
Material changes in the refractory lining made during medium repairs of reheating 

furnaces can be evaluated after 2 – 3 years of operation.  
Within the project “Modernization of reheating furnaces in Košice”, certain measures 

to extend the service life of the reheating furnace lining can be proposed and then 
implemented, in particular: 
Ø Replacement of blocks with cast stones,  
Ø Reduction of the side wall thickness and hence increase of the furnace clear span,  
Ø Connection of the ceiling and the side walls,  
Ø Change of the leading edge design.  
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The potential suppliers are familiarized with these proposed design changes and are 
willing to implement them. These design changes would result in reduction of heat loss in 
individual furnace nods, reduction of the specific consumption of refractory materials, and 
increase of the production volume. 

The main objective of the modernization of the reheating furnaces in 1995 – 2002 was 
to improve their overall effectiveness in relation to specific energy consumptions, as well as 
to achieve a top slab heating output – 205 t/h. As regards their design, the furnaces are 
modern and top world facilities. The same applies to the refractory lining and the quality of 
materials used by the supplier company. However, any modern elements need to be 
innovated, or accommodated to the user’s specific needs, in order to rationalize their 
operation. Therefore gradual modifications of the lining and the materials are made, whose 
aim is to increase the level of the furnaces. 
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Príloha 1  Priebeh teploty pracovného povrchu výmurovky narážacej pece pri uvedení pece do prevádzky 
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Príloha  2  Temperovacia krivka pre ocele typu Trafo 
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Príloha 3  Temperovacia krivka pre ocele typu Kohal 



 139 

 
 

Vzorka

-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1
1,2

50 150
250

350
450

550
650

750
850

950
1050

1150
1250

1350
1450

1450
1350

1250
1150

1050
950

850
750

650
550

450
350

250
150

50

Teplota (°C)

Te
pl

ot
ná

 ro
zť

až
no

sť
 (%

)

 
 

Príloha 4.1  Graf závislosti teplotnej dĺžkovej rozťažnosti Hydra-Plus Spinel C-2, (ozn.H) na teplote 
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Príloha 4.2  Graf závislosti teplotnej dĺžkovej rozťažnosti Calde Cast LT 90 SP G8, (ozn.P) na teplote 
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Príloha 4.3  Graf závislosti teplotnej dĺžkovej rozťažnosti Kofond FT SP 25, (ozn.F) na teplote 
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Príloha 4.4  Graf závislosti teplotnej dĺžkovej rozťažnosti Alodur Surfacast SG 1, (ozn.K) na teplote
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Príloha 5  Výsledky kvalitatívnej fázovej analýzy 
 

 

 
  Vzorka 1- H, detail záznamu a výsledky merania 

 
 
 
 

 

 
 Vzorka 2- H, detail záznamu a výsledky merania 
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 Vzorka 3 - H, detail záznamu a výsledky merania 

 
 
 
 
 
 

 

 
  Vzorka 4 - P, detail záznamu a výsledky merania 
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  Vzorka 5 - P, detail záznamu a výsledky merania 

 
 
 
 
 
 

 

 
  Vzorka 6 - P, detail záznamu a výsledky merania 
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  Vzorka 7 - K, detail záznamu a výsledky merania 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Vzorka 8 - K, detail záznamu a výsledky merania 
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  Vzorka 9 - F, detail záznamu a výsledky merania 

 
 
 
 
 
 

 

 
  Vzorka 10 - F, detail záznamu a výsledky merania 
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  Vzorka 11 - F, detail záznamu a výsledky merania 
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Príloha 6.  Mikroskopické a mikroanalytické vyhodnotenie 

 

 

 
Príloha  6.1  Vzhľad  rozhrania okoviny - žiaromateriál K, mikrosnímky so zväčšením   
                     30x 

 

 

Príloha 6.2  Vzhľad rozhrania okoviny – žiaromateriál K- detail so zväčšením 200x  

 

okoviny  

žiaromateriál  

okoviny  

žiaromateriál   
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Element Wt% At% 
  C 04.01 06.85 
  O 44.53 57.07 
 Na 03.75 03.35 
 Mg 00.82 00.69 
 Al 07.11 05.40 
 Si 33.16 24.21 
 Fe 06.62 02.43 

Element Wt% At% 
  C 08.38 13.04 
  O 49.85 58.25 
 Na 00.33 00.27 
 Mg 00.82 00.63 
 Al 38.37 26.58 
 Si 01.45 00.97 
 Fe 00.81 00.27 

Element Wt% At% 
  C 05.80 10.64 
  O 39.47 54.38 
 Na 00.35 00.34 
 Mg 02.02 01.83 
 Al 20.55 16.79 
 Si 08.51 06.68 
 Ca 00.95 00.52 
 Fe 22.36 08.83 

Element Wt% At% 
  C 05.36 11.92 
  O 31.87 53.20 
 Mg 00.79 00.87 
 Al 07.67 07.59 
 Si 00.93 00.88 
 Fe 53.39 25.53 

Príloha 6.3  Výsledky EDX analýz žiaromateriálu K a okovín vo vybraných miestach alebo  
                    bodoch označených na snímke 
 

Výsledky EDX analýz okovín  

okoviny  

žiaromateriál  
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Príloha 6.4  Mikrosnímok rozhranie okoviny – žiaromateriál K 
 
  

 

 6.5 Výsledky líniovej analýzy žiaromateriálu K – ako závislosť obsahov prvkov (C, O,  
               Na, Mg, Al, Si, Ca, Fe) na  vzdialenosti od  povrchu  (µm) 
 

3 

okoviny 
žiaromateriál  
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  Príloha 6.6  Vzhľad rozhrania okoviny - žiaromateriál F,  mikrosnímky so zväčšením  30x 
   

 

 
 Príloha 6.7  Vzhľad rozhrania okoviny – žiaromateriál F – detail so zväčšením 200x   

 

okoviny 

žiaromateriál  

okoviny  

žiaromateriál 
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Element Wt% At% 
  O 38.05 55.13 
 Mg 05.80 05.53 
 Al 32.52 27.94 
 Si 02.92 02.41 
 Ca 02.49 01.44 
 Fe 18.22 07.56 

Element Wt% At% 
  O 31.11 44.03 
 Mg 03.55 03.30 
 Al 58.37 48.99 
 Si 00.31 00.25 
 Ca 04.50 02.54 
 Fe 02.17 00.88 

Element Wt% At% 
  C 11.64 18.30 
  O 41.38 48.83 
 Mg 00.66 00.51 
 Al 44.78 31.33 
 Si 01.53 01.03 

Príloha 6.8  Výsledky EDX analýz žiaromateriálu F a okovín vo vybraných miestach alebo  
                     bodoch označených na snímke 
 

Výsledky EDX analýz okovín  

okoviny 

žiaromateriál 
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Príloha 6.9  Mikrosnímok rozhranie okoviny – žiaromateriál F 
 
 

 

Obr. 6.10 Výsledky líniovej analýzy žiaromateriálu F – ako závislosť obsahov prvkov (C, O,  
                 Mg, Al, Si, Ca, Fe) na  vzdialenosti od  povrchu  (µm) 
 

3 

okoviny žiaromateriál 
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 Príloha 6.11  Vzhľad rozhrania okoviny - žiaromateriál H, , mikrosnímky so zväčšením   
                      30x 

okoviny 

žiaromateriál 
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Element Wt% At% 
  O 17.90 35.50 
 Al 25.33 29.79 
 Si 02.50 02.82 
 Ca 04.68 03.71 
 Fe 49.59 28.18 

Element Wt% At% 
  C 11.45 23.98 
  O 26.61 41.84 
 Mg 00.63 00.66 
 Al 10.95 10.21 
 Si 01.09 00.98 
 Ca 00.91 00.57 
 Fe 48.35 21.78 

Element Wt% At% 
  C 10.94 17.60 
  O 37.84 45.71 
 Al 51.23 36.69 

Príloha 6.12  Výsledky EDX analýz žiaromateriálu H a okovín vo vybraných miestach alebo  
                       bodoch označených na snímke 

 

Výsledky EDX analýz okovín   

žiaromateriál  

okoviny  
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Príloha 6.13  Mikrosnímok rozhranie okoviny  – žiaromateriál H 

 

Obr. 6.14  Výsledky líniovej analýzy žiaromateriálu H – ako závislosť obsahov prvkov (C, O,  
                  Mg, Al, Si, Ca, Fe) na  vzdialenosti od  povrchu  (µm) 

 

3 

okoviny  
žiaromateriál 
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Príloha 6.15  Vzhľad rozhrania okoviny - žiaromateriál P,  mikrosnímky so zväčšením   
                      30x 

 

 
 Príloha 6.16  Vzhľad rozhrania okoviny – žiaromateriál P- detail so zväčšením 200x 

 

okoviny 

okoviny 

žiaromateriál  

žiaromateriál  
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Element Wt% At% 
  O 30.68 51.08 
 Mg 04.55 04.99 
 Al 24.47 24.15 
 Si 01.18 01.12 
 Fe 39.12 18.66 

Element Wt% At% 
  C 06.41 10.98 
  O 34.81 44.75 
 Mg 07.76 06.56 
 Al 46.42 35.39 
 Si 01.07 00.79 
 Ca 01.60 00.82 
 Fe 01.93 00.71 

Element Wt% At% 
  C 06.98 11.90 
  O 39.47 50.51 
 Mg 01.06 00.89 
 Al 42.43 32.19 
 Si 01.83 01.33 
 Ca 01.07 00.55 
 Fe 07.17 02.63 

Príloha 6.17  Výsledky EDX analýz žiaromateriálu P a okovín vo vybraných miestach alebo  
                      bodoch označených na snímke 
 

Výsledky EDX analýz okovín  

žiaromateriál 

okoviny  
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Príloha 6.18  Mikrosnímok rozhranie okoviny  – žiaromateriál P 
 
 

 

Príloha 6.19  Výsledky líniovej analýzy žiaromateriálu P – ako závislosť obsahov prvkov (C,  
                      O, Mg, Al, Si, Ca, Fe) na  vzdialenosti od  povrchu  (µm) 

3 

žiaromateriál okoviny  
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Príloha 7  Materiálový list žiarobetónu CALDE ČÁST LT 90 SP G8 
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Príloha 8  Materiálový list žiarobetónu  KOFOND FT SP 25 
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Príloha 9  Materiálový list žiarobetónu  HYDRA-PLUS SPINEL C-2 
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Príloha 10  Materiálový list Korundového elektrotaveného materiálu ALODUR  
                   SURFACAST  SG 1 

 
 


