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Anotace 

Diplomová práce se zabývá využitím vhodného izolačního materiálu pro konstrukční 

izolaci licích pánví při výrobě oceli. Cílem práce bylo ekonomické zhodnocení účinku 

včlenění vysoce jakostní izolační vrstvy do vyzdívky licí pánve v podniku ArcelorMittal 

Ostrava a. s. 

Práce je rozdělená do 5 kapitol. První kapitola je úvod, v druhé jsou popsány různé druhy 

izolačních materiálů a možnosti jejich použití. Ve třetí kapitole se zabývám popisem licích 

pánví se zaměřením na skladbu jejich vyzdívky se začleněním izolační vrstvy mezi trvalou 

vyzdívku a plášť pánve. Obsahem čtvrté kapitoly je ekonomické zhodnocení použití 

navržené konstrukční izolace licích pánví v podmínkách výroby oceli v ArcelorMittal 

Ostrava a. s. Poslední kapitola je závěr, kde jsou shrnuty výsledky práce. 

Klíčová slova 

Izolační materiál, licí pánev, ocel, vyzdívka, žárovzdorný materiál, pánvová metalurgie, 

úspora energií, ekologie, ekonomie 

 

Summary 

The diploma thesis deals with usage of insulating material as structural insulation of ladles 

in steel production. The aim of my work was economic evaluation of the effect of adding 

of high-quality insulating layer into the ladle lining in ArcelorMittal Ostrava a. s.  

The thesis is divided into 5 chapters. The first chapter is the introduction, in the second 

chapter there is a description of various kinds of insulating materials. In the third chapter I 

deal with the description of ladles focusing on the lining composition with incorporation of 

insulating layer between permanent lining and ladle shell. Content of the fourth chapter is 

the economic evaluation of the use of the proposed ladle structural insulation in terms of 

steel production in ArcelorMittal Ostrava a. s. The last chapter is the conclusion, which 

summarizes the results of the work. 

Keywords 

Insulating material, ladle, steel, lining, refractory, ladle metallurgy, energy savings, 

ecology, economy. 
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1. ÚVOD 

Neustále stoupající požadavky na snižování energetických nákladů v přímé návaznosti      

na snižování emisí skleníkových plynů (především CO2) vedou ocelárenské společnosti    

ke zvýšení tempa v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje nových technologií, které by 

tento požadavek splňovaly. 

Zajištění špičkové jakosti vyrobené oceli, vysoké produktivity a nízkých výrobních 

nákladů ocelárny je v současné době možné jen při aplikaci moderních postupů sekundární 

metalurgie a plynulého odlévání oceli. Sekundární metalurgie technologicky navazuje       

na intenzifikované ocelářské tavící jednotky primární metalurgie. Přebírá část 

technologických operací prováděných v tavících agregátech a dále zařazuje operace, které 

jsou v tavících agregátech jen obtížně proveditelné nebo neproveditelné, a zajišťuje 

podmínky pro následné odlévání oceli [5]. 

 

Současné technologie pánvové metalurgie a plynulého odlévání oceli kladou vysoké 

nároky na žárovzdorné vyzdívky licích pánví. Zavedením plynulého odlévání a rozšířením 

sekundární metalurgie přestala být pánev prostým prostředkem pro dopravu oceli             

od primárního agregátu k licímu stroji. Stala se reaktorem, ve kterém pokračuje hutnický 

proces po oddělení od pecní jednotky. Na licí pánve byla převedena část technologických 

kroků původně náležejících primárnímu agregátu a přibyly nové, které umožňují zvětšení 

podílu výroby ocelí speciálních vlastností a vyšších užitných hodnot, rozšíření počtu druhů 

oceli, zkrácení výrobního cyklu a zhospodárnění výroby [5]. 

Snaha o minimalizaci tepelných ztrát tekuté oceli vyzdívkou pánve vedla k myšlence 

začlenění kvalitní izolační vrstvy mezi trvalou vyzdívku a ocelový plášť pánve. 

Úkolem vysokoteplotních izolačních technologií je vytvořit ekonomicky výhodné izolační 

konstrukce a systémy při současném dodržení všech fyzikálních a chemických zákonů.   

Cílem mé diplomové práce je porovnání izolované pánve s neizolovanou a výpočet úspor 

spotřeby elektrické energie v pánvových pecích a topného plynu pro ohřev licích pánví 

využitím tepla oceli akumulovaného ve vyzdívce. 
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2. VLASTNOSTI A VYUŽITÍ IZOLAČNÍHO MATERIÁLU 

Charakteristickým znakem lehčených izolačních materiálů je úmyslná pórovitá struktura. 

Aby se získala tato pórovitá struktura, používá se přídavek vyhořívajících směsí, napěnění, 

přídavek těkavých látek, zplynění komponent obvykle chemickou reakcí, přídavek 

lehčeného plniva a kombinování uvedených postupů [1]. 

Vláknité materiály se vyrábějí vesměs z taveniny nebo chemickou cestou. Vlákna se tvoří 

tak, že se tavenina rozfukuje vzduchem, popř. vodní párou nebo se rozstřikuje na rotačních 

kotoučích. Tímto způsobem se vyrábí vlákna kaolinová a vysocehlinitá. Podmínkou        

pro tento postup je dostatečně široký teplotní interval viskozity taveniny, vhodný            

pro rozvlákňování. Tažení vláken na organické, organicko-anorganické a anorganické bázi 

a jejich chemická nebo tepelná úprava se používá pro takové materiály, které nemají 

vhodnou viskozitu taveniny pro rozstřikování nebo rozfukování, např. pro výrobu vláken 

na bázi čistého SiO2 nebo téměř čistého Al2O3, ZrO2, uhlíkatých vláken apod. [1]. 

Vlákna dle teploty použití [1]: 

 do 500°C     - skleněná vlákna. 

 do 650°C    - strusková a minerální vlákna (horninová, např. čedičová). 

 do 850°C    - speciální minerální vlákna. 

 1000 až 1600°C  - keramická vlákna na bázi směsi oxidů SiO2 a Al2O3. 

 1600 až 1900°C  - keramická vlákna na bázi oxidů Al2O3 nebo ZrO2.  

                             

Základním produktem při výrobě žárovzdorných vláken je volné vlákno – vlna.                 

Ze žárovzdorné vlny se vyrábí celá řada výrobků [1]: 

 

 Plošné výrobky  - Tvoří hlavní podíl objemu výroby žárovzdorných izolačních  

  materiálů (plsti, rohože, desky a papír). 

 Textilní výrobky - Textilním zpracováním se z  vlny vyrábějí lana, provazce,  

  hadice, a plachty. Tyto výrobky často nahrazují produkty 

 z azbestových vláken. 
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 Tvarové výrobky - Z rohoží plstí a desek se řezáním vyrábějí tvarovky, sloužící  

hlavně  k  těsnění částí tepelných zařízení.  Jiné  tvarové výrobky  

se vyrábějí  lisováním   nebo   vakuovým tvarováním (kelímky, 

misky, žlábky, hlavice hořáků). 
  

 Nátěrové a nástřikové materiály 

 Panely 

Předností vláknitých tepelně izolačních materiálů je nízká tepelná vodivost a nízká 

akumulační schopnost (vycházející z nízké objemové hmotnosti) [1]. 

Tepelně izolační materiály se vyrábějí a používají jako druhá vrstva vyzdívky 

vysokoteplotních agregátů, a to především za účelem snížení tepelných ztrát. U těchto 

materiálů hrají svou úlohu především tepelná vodivost a tepelná kapacita [3].  

Tepelně izolační materiály mají běžně celkovou pórovitost nad 45%. Mimoto nízká tepelná 

vodivost a vysoká pórovitost mají za následek nízkou mechanickou pevnost, vysokou 

propustnost plynů a nízkou odolnost proti korozi. Tepelná vodivost nezávisí pouze            

na celkové pórovitosti materiálu, ale také na velikosti a tvaru pórů, struktuře materiálu            

a mineralogickém složení. V závislosti na teplotě mají na velikost tepelného toku vliv další 

faktory: vodivost pevné fáze, plynné fáze a radiace. Důležité je, aby velikost pórů nebyla 

větší než 1 mm. Nejnižší tepelnou vodivost mají mikroporézní materiály, které mají 

velikost póru pod 100 nm [3].  

Odolnost proti teplotním šokům u lehkých konstrukčních materiálů má velký vliv na 

způsob aplikace. Materiály z keramických vláken obvykle vydrží několik tepelných šoků   

a naproti tomu ostatní lehké konstrukční materiály jsou na tepelný šok citlivé [3].  

Převážná většina vyráběných tepelně izolačních žárovzdorných materiálů je na bázi 

systému Al2O3-SiO2. To souvisí jednak se snadnou dostupností surovin pro tyto druhy 

výrobků a jednak s malou tepelnou vodivostí materiálu v tomto systému [3]. 

Tepelně izolační materiály na bázi ZrO2 a dalších oxidů s vysokým bodem tání (nitridů, 

karbidů, boridů, silicidů a uhlíku) jsou většinou materiály velmi drahé. Používají se proto 

jen pro speciální účely [3]. 
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Tepelně izolační výrobky jsou vysoce účinné izolační materiály pro teploty použití 

přesahující 1300°C. Jsou vyráběny na bázi jakostních kaolínů, žárovzdorných jílů, oxidů 

hlinitých, polystyrénu a speciálních přísad [3]. 
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3. IZOLACE LICÍCH PÁNVÍ  

Licí pánve jsou ocelové nádoby kónického tvaru vyzděny žárovzdornými materiály, které 

nejenom odolávají vysokým teplotám horké oceli, korozivnímu působení agresivní strusky, 

ale jsou také schopny uchovávat velké množství tepla. Proto byla zaměřena pozornost       

na co možná největší uchování tepla akumulovaného do vyzdívky licí pánve z tekuté oceli. 

Toho lze docílit pořízením kvalitní izolační vrstvy mezi ocelový plášť a jednotlivé vrstvy 

vyzdívky licí pánve (obr. 1). 

 

Obrázek 1: Průřez vyzdívkou licí pánve 

Zdroj: Vlastní úprava podle TRULLEYOVÁ, P.: Snížení výskytu emisí oxidu uhličitého v ocelárně 

ArcelorMittal Ostrava a.s. využitím tepla oceli akumulovaného ve vyzdívce licí pánve. Diplomová 

práce. 2010 

Vzhledem k tomu, že jsem diplomovou práci zpracovávala ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s., je následující kapitola věnována stručnému přehledu výroby oceli v této 

ostravské huti.  

3.1 Technologie výroby oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Výroba oceli v ArcelorMittal ostrava a.s. je zajištěna čtyřmi primárními agregáty, 

tandemovými pecemi, které produkují ocel požadované značky. Ocel vyrobena 
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v tandemové peci je „odpíchnuta“ do licí pánve, která slouží jak k převozu tavby              

na následné výrobní stupně, tak k dalšímu zpracování oceli. Dohotovení požadované 

značky oceli včetně teplotní a chemické homogenizace argonem je prováděno ve třech 

pánvových pecích. Při zpracování oceli v pánvových pecích se navíc využívá možnost 

jejího ohřevu elektrickým obloukem. Cílovými agregáty jsou 3 zařízení plynulého odlévání 

oceli, na kterých se ocel odlévá do jakostního a rozměrového sortimentu podle požadavků 

válcoven. Schéma výroby oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. je uvedeno na obr. 2.  

 

 

Obrázek 2: Schéma výroby oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava 

Zdroj: informační systém ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Licí pánve jsou připravovány pro odpich následující tavby na třech pánvařských 

pracovištích. Vysokoteplotní ohřev pánví je zajišťován na 15 zařízeních, přičemž 11 slouží 

k ohřevu pánvi ve svisle poloze a na 4 zařízeních probíhá kromě přípravy pánve 

k následnému odpichu mezitavbový ohřev pánví ve vodorovné poloze, jak je patrné    

z obr. 2. 
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Pro zpracování a odlévání taveb na zařízení pro plynulé odlévání oceli (dále jen ZPO) se 

v ocelárně ArcelorMittal Ostrava používají 230 t pánve (obr. 3) s bazickou vyzdívkou, 

která umožňuje zpracování oceli na pánvové peci (dále jen PP). V současné době jsou 

používány pánve s magnezito-dolomitovou pracovní vyzdívkou opatřené magnezito-

uhlíkovými tvarovkami v oblasti struskového pásma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Licí pánev 

Zdroj: Nožičková, P.: Optimalizace ohřevu vyzdívky licí pánve. Diplomová práce. 2007 

3.2 Provozování licích pánví 

Licí pánev se během svého pracovního cyklu, který je dán technologickými uzly tvořenými 

jednotlivými výrobními agregáty ocelárny, může nacházet v následujících provozních 

stavech (obr. 4): při vysokoteplotním ohřevu, při odpichu, při přepravě pánve naplněné 

oceli, při zpracování oceli v pánvové peci, při odlévání, při volném chladnutí na vzduchu 

nebo pod víkem. Samotnému pracovnímu cyklu pánve předchází její příprava k provozu, 

která zahrnuje vyzdění, sušení izolační a ochranné vrstvy, předehřev pracovní vrstvy 

vyzdívky, opatření pánve výlevkou a speciální tvárnici pro dmýchání argonu (na zbrojení 

pánve k provozu) a dohřev na požadovanou teplotu použitelnosti pánve [4]. 
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Obrázek 4: Schéma oběhu licí pánve na ocelárně 

Zdroj: TVARDEK, P.: Řízení vysokoteplotního ohřevu licích pánví. Výzkumná zpráva. ArcelorMittal 

Ostrava a.s. 2007 

3.2.1 Příprava pánve k provozu 

Po vyřazení z provozu putuje licí pánev na zednické pracoviště, kde je vybourána               

a očištěna. Vyzdívka licí pánve je tvořena izolační, trvalou a pracovní vrstvou (obr. 1). 

V prvé fázi je přímo na plášť licí pánve instalovaná izolační vrstva, tvořená na stěnách 

mikroporézními nebo keramickými vláknitými deskami na dně žárobetonem. Po vyzrání   

a vysušení žárobetonu jsou na izolační vrstvu vyzděny šamotové tvarovky, které tvoří 

trvalou vyzdívku licí pánve. Trvalá vyzdívka, která je zděná na maltu, je následně 

vysušena. Na konec je instalována pracovní vrstva vyzdívky pánve, v oblasti oceli tvořená 

dolomitovým stavivem a v oblasti struskového pásma magnezito-uhlíkem (obr. 1) [2]. 

Dolomitové vyzdívky, jako všechny bazické materiály, které přicházejí do styku 

s roztavenou oceli, vyžadují před jejich použitím předehřev. Diagram průběhu typického 

předehřevu dolomitové pánve je znázorněn na obr. 5. 
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Graf 1: Křivka předehřevu dolomitových pánví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ideální teplota, kterou by měla nová vyzdívka před prvním odpichem do pánve dosahovat, 

je 1000-1100 °C. S ohledem na „suchou“ vyzdívku je nezbytné, aby pánev byla ohřívána 

alespoň do teploty 700 °C ve svisle poloze. Do vodorovné polohy může být pánev 

překlopena až po dosažení této teploty. V podmínkách ocelárny ArcelorMittal Ostrava je 

stanovena doba předehřevu v délce min. 19 hod., aby bylo dosaženo dostatečné akumulace 

tepla ve zdivu.   

Po vyzdění a předehřevu kompletní vyzdívky je pánev opatřena jedním šoupátkovým 

uzávěrem a výlevkou. Toto tzv. „na zbrojení pánve“ je prováděno na pánvařských 

pracovištích v horizontální poloze. 

3.2.2 Pracovní cyklus licí pánve 

Po nazbrojení pánve, které je prováděno za stálého ohřevu, je pánev připravená k prvnímu 

nalití oceli (odpich). Doba plnění pánve po odpichu oceli z primárního agregátu činí 

v průměru 4 minuty. V průběhu odpichu jsou do pánve přidány legující přísady, jejichž 

druh a množství jsou dány značkou vyráběné oceli.  
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Po naplnění pánve, změření teploty oceli a odběru vzorku je pánev s tavbou převezena     

na stanoviště pánvové pece k mimopecnímu zpracování. Doba zpracování na pánvové peci 

je cca 50 min. Poté následuje transport pánve k licímu stroji, kde probíhá kontinuální 

odlévání oceli. Doba lití pánve do mezipánve je dána odlévaným profilem a pohybuje se 

od 50-90 min. 

Po vyprázdnění pánve na zařízení pro kontinuální odlévání oceli je pánev převezena        

na pánvařské pracoviště. V případě transportu prázdné pánve ze ZPO 2 je pánev               

po vyprázdnění co nejdříve opatřena víkem, aby bylo zamezeno únikům tepla z pánve 

vzhledem k velké vzdálenosti.  

Po příjezdu na pánvařské pracoviště probíhá kontrola stavu vyzdívky, výtokového uzlu      

a argonovací dmyšny a následný vysokoteplotní ohřev vyzdívky před dalším odpichem    

do pánve.  

Krátké doby cyklu jsou nejúčinnějším způsobem, jak udržet pánve ve vyhřátém stavu. 

3.3 Optimalizace tepelného procesu licí pánve 

Jako parametr tepelného stavu vyzdívky lze uvažovat měrnou entalpii vyzdívky pánve, 

která tepelný stav pánví vystihuje nejlépe. Tato veličina je funkcí času a obecně je dána 

rovnicí [5]: 

                                              (J)            (1) 

kde:  

I (τ)  je entalpie vyzdívky v daném čase τ, (J) 

t (x,y,z,τ) - teplota zdiva v místě x,y,z a čase τ, (K) 

cp (t) - měrná tepelná kapacita v závislosti na teplotě t, (J. kg
-1

.K
-1

) 

V - objem vyzdívky pánve, (m
3
) 

ρv - objemová hmotnost zdiva pánve, (kg.m
-3

). 

V

Vp dVtczyxtI ,,,
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Protože cp je funkcí teploty, charakterizuje veličina I(τ) rovněž změnu akumulačních 

vlastností vyzdívky v závislosti na její teplotě. Algoritmus pro určení tepelného stavu 

pánve se tím redukuje na stanovení (výpočet) entalpie vyzdívky. 

Tuto veličinu nelze přímo měřit, a proto je třeba její hodnoty vypočítat. K tomu účelu byl 

vytvořen matematický model hodnocení tepelného stavu licích pánví [5]. Jak již z názvu 

vyplývá, pomocí tohoto modelu lze s určitou přesností určovat tepelný stav vyzdívky licí 

pánve během celého jejího pracovního cyklu. V době od uvedení pánve do provozu až     

po její vyřazení z oběhu se pánev nachází střídavě v těchto provozních stavech:               

při vysokoteplotním ohřevu, při odpichu, při přepravě pánve naplněné ocelí,                     

při mimopecním zpracování v pánvové peci, při odlévání, při volném chladnutí na vzduchu 

(před odpichem, po odlití oceli) a při chladnutí pod víkem. Pro všechny tyto stavy pánve 

byl sestaven matematický model pro výpočet entalpie [5]. Na základě analýzy 

experimentálních měření povrchových a vnitřních teplot pánve a ze současného měření 

teploty oceli v průběhu všech operací s plnou pánví byly zpracovány konstanty modelu pro 

hodnocení tepelného stavu pánve. Tyto konstanty byly zařazeny do jednotlivých algoritmů 

modelu výpočtu entalpie [5]. 

Hovoříme-li o optimalizaci tepelné práce licích pánví, jedná se o efektivní využívání 

akumulovaného tepla ve vyzdívce z oceli předchozí tavby. Výsledkem bude nejen 

nezanedbatelná úspora topných médií s přímým dopadem na snížení emisí CO2, ale při 

poctivém dodržování zakrývání pánve víkem co nejdříve po odlití oceli spolu se 

začleněním izolační vrstvy do vyzdívky pánve dojde k minimalizaci tepelných ztrát oceli 

vyzdívkou, což bude znamenat jednak rovnoměrnější teplotní „spád“ pánev – mezipánev    

a jednak možnost trvalého snížení odpichové teploty s následným zvýšením životnosti 

nejen vyzdívky pecních agregátů, ale i licích pánví (menší tepelné „šoky“ při odpichu).  

Souhrn prací, zajišťujících podmínky pro optimalizaci tepelné práce licích pánví v ocelárně 

ArcelorMittal Ostrava a.s. v návaznosti na zajištění vysoké kvality oceli odlévané na ZPO, 

je následující [8]: 

 vytvoření systému oběhu pánví na ocelárně, 

 tvorba modelu tepelného stavu vyzdívky pánve a změny teploty oceli v pánvi, 

 určení parametrů obou modelů na základě provozního měření, 
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 vytvoření funkcí pro řízení VTO pánví, 

 identifikace přítomnosti pánve na jednotlivých pracovištích, 

 identifikace přítomnosti víka na licích pánvích, 

 začlenění nové izolační vrstvy do vyzdívky pánve, 

 optimalizace žárovzdorných materiálů vyzdívky licí pánve. 

V rámci své diplomové práce jsem se zaměřila na optimalizaci tepelné práce licí pánve      

a s tím související snížení spotřeb energií jednou z výše uvedených možností, a to 

začleněním nové izolační vrstvy do vyzdívky pánve. 

3.4 Začlenění izolační vrstvy do vyzdívky licí pánve   

Snaha o minimalizaci tepelných ztrát tekuté oceli vyzdívkou pánve vedla k myšlence 

začlenění kvalitní izolační vrstvy mezi trvalou vyzdívku a ocelový plášť pánve. Za účelem 

ověření nového typu izolace byla provedena provozní zkouška izolované licí pánve [7]. 

Pro získání podkladů o tepelné práci nové konstrukce vyzdívky byla do vyzdívky 

zabudována termočlánková čidla. Provozní zkouška byla provedena na pánvi 

s dolomitovou vyzdívkou. Izolace na ocelovém plášti pánve byla provedena následovně [7] 

(viz tab. 1): 

Tabulka 1: Izolační materiály použité při provozní zkoušce 

 Dno Stěna 

První vrstva PROMALIGHT Alu 1000, 

tloušťka 10 mm 

PROMALIGHT Alu 1000, 

tloušťka 5 mm 

Druhá vrstva PROMAPACK 900, 

tloušťka 10 mm 

PROMAFORM 1260/500, 

tloušťka 10 mm 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Charakteristiky uvedených tepelně izolačních materiálů jsou následující [3]: 

PROMALIGHT Alu 1000 je mikroporézní křemičito-zirkoničitá tepelně izolační deska 

o chemickém složení 77,5 % SiO2, 20 % ZrO2 a 2,5 % CaO. Klasifikační teplota: 1000 °C. 

Součinitel tepelné vodivosti: 

při teplotě 200 °C λ = 0,022 W.m
-1

.K
-1

 

  400 °C λ = 0,025 W.m
-1

.K
-1

 

PROMAFORM 1260/500 jsou tuhé, vakuově tvarované desky z hlinito-křemičitých 

keramických vláken. Klasifikační teplota: 1260 °C. Chemické složení: 44% Al2O3, 56% 

SiO2. 

Součinitel tepelné vodivosti: 

při teplotě 200 °C λ = 0,070 W.m
-1

.K
-1

 

400 °C λ = 0,090 W.m
-1

.K
-1

 

  600 °C λ = 0,110 W.m
-1

.K
-1  

 

 

PROMAPACK 900 je tuhý izolační materiál na bázi minerálních vláken, wollastonitu      

a keramických vláken s minerálním plnivem. Klasifikační teplota 1000 °C. 

Součinitel tepelné vodivosti: 

při teplotě 200 °C λ = 0,12 W.m
-1

.K
-1

 

  400 °C λ = 0,15 W.m
-1

.K
-1

 

  600 °C λ = 0,18 W.m
-1

.K
-1

 

 

Vzhledem k tomu, že max. povolená teplota použití izolačních desek PROMALIGHT je 

1000 °C, je mezi tyto desky a šamotové tvarovky vložena izolační deska PROMAFORM 

1260 (obr. 7). Jedná se o vakuově tvarované desky na bázi hlinitokřemičitých vláken 

a směsi anorganických a organických pojiv. Desky mohou být použity na žárovzdorné 

vyzdívky, které jsou vystaveny přímému kontaktu s žárem, teplotním šokům, případně 

agresivnímu chemickému prostředí. 

 

Instalace izolačních materiálů na dno a stěny licí pánve byla provedena následujícím 

způsobem: 
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Nejprve byly umístěny desky materiálu Promalight tloušťky 10 mm na dno licí pánve 

 (obr. 5). Desky byly nalepeny na ocelový plášť dna licí pánve speciálním lepidlem Promat 

odolným extrémně vysokým teplotám do 1250 °C. 

 

Obrázek 5: Instalace izolačního materiálu Promalight na dno licí pánve 

Zdroj: ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Dále byly nalepeny desky Promapack tloušťky 10 mm na desky Promalight na dno pánve 

(viz obr. 6). Tímto byla izolace dna kompletní. 

 

Obrázek 6: Instalace druhé izolační vrstvy (Promapack) na dno licí pánve 

Zdroj: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Obdobným způsobem byla provedena izolace bočních stěn pánve. Nejdříve byly nalepeny 

desky Promalight tloušťky 5 mm na ocelový plášť stěny pánve (obr. 8) a na ně pak opět 

pomocí speciálního lepidla desky Promaform tloušťky 10 mm (obr. 9). Takto byla 

zkompletována izolace stěn a tedy i celé licí pánve.  

 

Obrázek 7: Instalace izolačního materiálu Promalight na stěny licí pánve 

Zdroj: ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Obrázek 8: Instalace druhé izolační vrstvy (Promaform) na stěny licí pánve 

Zdroj: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Obě izolační vrstvy jak na dně, tak na stěnách licí pánve jsou následně „přezděny“ trvalou 

neboli bezpečnostní vrstvou šamotové vyzdívky pánve (viz obr. 9).  

 

Obrázek 9: Trvalá vyzdívka dna a stěn licí pánve 

Zdroj: ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Poslední, tzv. pracovní vrstvu vyzdívky pak tvoří dolomitové tvarovky (obr. 10). 

 

Obrázek 10: Pracovní vyzdívka licí pánve 

Zdroj: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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4. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ POUŽITÍ IZOLAČNÍHO 
MATERIÁLU 

Pro stanovení rozsahu úspor vzniklých při použití nové izolace bylo provedeno porovnání 

údajů naměřených při provozním měření s údaji získanými z běžného provozování 

stávajících licích pánví.  

4.1 Provozní měření 

Ke stanovení údajů potřebných k určení změn entalpie vyzdívky pánve a tepelných ztrát 

vyzdívkou pánve byla v ocelárně provedena provozní zkouška. Základní částí zkoušky 

bylo sledování změn teplotního pole vyzdívky v průběhu všech technologických operací, 

kterými pánev při svém pracovním cyklu prochází. Požadavkem bylo zachytit pokud 

možno všechny situace, ke kterým může při provozu dojít. V průběhu zkoušky byly 

některé situace simulovány, například dlouhé chladnutí vyzdívky pod uzavřeným víkem 

zařízení pro ohřev pánví a následující ohřev. 

Čidla pro měření teploty vyzdívky byla zhotovena z plášťových termočlánků. Pro záznam 

výsledků měření byly použity paměťové systémy. Měřicí ústředny byly uloženy 

v chlazeném tepelně izolačním boxu upevněném na povrchu ocelového pláště pánve     

(obr. 11). Toto uspořádání umožnilo kontinuální záznam teplot vyzdívky v průběhu všech 

technologických operací, kterými pánev prochází, včetně transportu pánve. 

 
 

 

Obrázek 11: Termoizolační box s měřící ústřednou na ocelovém plášti licí pánve 

Zdroj: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Měřící čidla byla umístěna jak do stěny, tak i do dna licí pánve. Místa pro měření teplot 

byla vždy na rozhraní jednotlivých materiálů. Schéma umístění termočlánků v jednotlivých 

vrstvách vyzdívky stěny a dna pánve je uvedeno na obr. 12. 

 

 
 

Obrázek 12: Schéma jednotlivých vrstev vyzdívky licí pánve s novým typem izolace a 

umístění teplotních čidel 

Zdroj: Vlastní úprava podle TRULLEYOVÁ, P.: Snížení výskytu emisí oxidu uhličitého v ocelárně 

ArcelorMittal Ostrava a.s. využitím tepla oceli akumulovaného ve vyzdívce licí pánve. Diplomová 

práce. 2010 

Rozmístění měřicích míst je podřízeno požadavku získání co nejpřesnějších údajů 

charakterizujících teplotní pole vyzdívky pánve v průběhu celého provozního cyklu pánve. 

Uvedený požadavek vyplývá z cílů provozní zkoušky, tzn. stanovit zaprvé změnu entalpie 

vyzdívky pánve v závislosti na čase v celém provozním cyklu pánve a za druhé průběh 

tepelných ztrát vyzdívkou pánve v závislosti na čase od odpichu do konce lití. 
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Provozní měření zahrnovalo celý cyklus oběhu licí pánve od sušení nové vyzdívky,       

přes předehřev licí pánve před první tavbou a navazující technologický úsek „odpich tavby 

– mimopecní (sekundární) zpracování oceli v pánvové peci – odlévání na ZPO“.  

V průběhu celého provozního měření teplot vyzdívky odpovídal oběh pánve běžným 

technologickým zvyklostem provozování licích pánvi v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Pro zjištění průběhu teplot ve vyzdívce licí pánve i v nestandardních situacích bylo teplotní 

pole vyzdívky sledováno rovněž při dlouhém chladnutí pánve pod víkem, chladnutí        

bez víka a následném dlouhém vysokoteplotním ohřevu.  

4.2 Vyhodnocení provozního měření 

Vyhodnocení provozního měření teplotního profilu vyzdívky izolované licí pánve bylo 

provedeno porovnáním výsledků, získaných při tomto provozním měření, s výsledky, které 

byly obdrženy při provozní zkoušce neizolované licí pánve, tedy pánve s běžným typem 

vyzdívky.  

Získané údaje byly porovnávány, jak z hlediska naměřených teplot vyzdívky a pláště licí 

pánve a z nich vypočteného průběhu entalpie pánve, která charakterizuje tepelný stav licí 

pánve, tak z hlediska ostatních provozních údajů, získaných v průběhu provozního měření. 

Vzhledem k velmi nízkým hodnotám součinitele tepelné vodivosti instalovaných 

izolačních materiálů se předpokládalo celkové zvýšení teplot v ostatních vrstvách 

vyzdívky. Toto se potvrdilo již při prvním předehřevu resp. sušení nové vyzdívky licí 

pánve, což můžeme velice zřetelně pozorovat srovnáním teplot naměřených u izolované    

a neizolované pánve na grafech 2 a 3.  
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Graf 2: Srovnání průběhu teploty mezi pracovní trvalou vyzdívkou během sušení 

izolované a neizolované pánve 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3: Srovnání průběhu teploty mezi trvalou vyzdívkou a izolační vrstvou během 

sušení izolované a neizolované pánve 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Přestože oba typy licí pánve byly předehřívány podle stejné křivky, která je stanovena 

výrobcem materiálu (graf 1), je, jak v případě teploty naměřené mezi pracovní a trvalou 

vyzdívkou (graf 2), tak teploty mezi trvalou vyzdívkou a izolační vrstvou Promaform    

(graf 3), zcela patrný rozdíl v teplotním průběhu u izolované a neizolované pánve. To, že 

tento jev je velice významný z hlediska úspor energií, se projevilo srovnáním spotřeby 

zemního plynu pro předehřev izolované pánve se spotřebou zemního plynu pro předehřev 

pánví s běžnou vyzdívkou. Vyhodnocení spotřeby zemního plynu pro předehřev licích 

pánví je provedeno v následující kapitole. 

Další výhodou použití izolačního materiálu do vyzdívky pánve je ta skutečnost, že 

nedochází k přehřívání ocelového pláště licí pánve, což se rovněž projevilo na jeho teplotě 

již v průběhu sušení vyzdívky (graf 4).  

Graf 4: Srovnání průběhu teploty mezi izolačním materiálem a ocelovým pláštěm 

pánve během sušení izolované a neizolované pánve 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Tento jev nabývá na významu v dalším průběhu pracovního cyklu pánve, kdy je               

ve vyzdívce pánve akumulováno značné množství tepla tekuté oceli z předchozích taveb – 

viz graf 5, 9 a obrázek 13. 
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Graf 5: Srovnání teplot vyzdívky izolované a neizolované pánve – mezi izolační 

vrstvou a ocelovým pláštěm pánve 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Teplota mezi jednotlivými vrstvami vyzdívky licí pánve v úseku od odpichu 1. tavby       

do konce lití 3. tavby je uvedena na grafech 6 a 7. Stejně jako na předchozích grafech 

modrá křivka na grafu 6 představuje teplotu mezi pracovní a trvalou vyzdívkou                  

u neizolované pánve, červená křivka představuje teplotu s použitím izolace. Z grafu je 

patrné, že při použití izolace se teplota za pracovním zdivem posouvá řádově o 100°C až 

200°C výše. Při prvním odpichu není tento rozdíl ještě tak významný jako po následujících 

tavbách. Periodické poklesy teplot na křivkách představují období prázdné licí pánve. 

Vyšší teplota u izolované pánve vypovídá o menších tepelných ztrátách do okolí. Množství 

tepla, které je předáno ocelovou lázní během svého pobytu v pánvi, zůstává uvnitř pánve, 

 a tak dochází k rovnoměrnému a intenzivnějšímu prohřevu vyzdívky. V případě 

neizolované pánve toto množství tepla uniká do okolí skrze vyzdívku a ocelový plášť, 

přičemž dochází k pozvolnému ochlazování pracovní vyzdívky. Výhoda izolace tedy 

spočívá především v částečné eliminaci chladnutí pracovního zdiva, využití entalpie 

k ohřevu vnitřního prostoru licí pánve a snížení teplotního šoku při odpichu oceli. 



Bc. Andrea Tomíčková: Použití izolačního materiálu 

 

2012                                                                                                                                                                 23 

 

Graf 6: Srovnání teplot vyzdívky izolované a neizolované pánve – mezi pracovní a 

trvalou vyzdívkou 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Na grafu 7 jsou uvedeny průběhy teplot za trvalou vyzdívkou směrem k plášti pánve.      

Při použití izolace dochází v tomto místě k postupnému nárůstu teploty bez významnějšího 

vlivu doby prázdné licí pánve. U pánve bez použití izolace je tento teplotní nárůst mnohem 

pozvolnější. Použití izolace v místě za trvalou vyzdívkou tak zabraňuje intenzivnímu 

prostupu tepla do okolí, jako je tomu u běžné pánve. Rozdíl mezi teplotou izolované          

a neizolované pánve v čase narůstá, a tak po 17 hodinách od 1. odpichu dosahuje rozdíl 

teplot 250°C až 300°C. V oblasti mezi pracovní a trvalou vyzdívkou tento jev nevzniká, 

rozdíl teplot je po celou dobu prvních 17 hodin zhruba stejný, a to 150°C. Izolace tak 

umožňuje mírnější a delší chladnutí pracovního zdiva, kdy teplota uvnitř licí pánve je      

po dobu desítek minut natolik vysoká, že není zapotřebí její vnitřní prostor vyhřívat 

zemním plynem. Pokud pánev po ukončení lití přichází zpět do pracovního cyklu 

v krátkém časovém horizontu, je výhřev licí pánve zbytečný a nastává tak jen bezúčelné 

spalování zemního plynu. 
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Graf 7: Srovnání teplot vyzdívky izolované a neizolované pánve – mezi trvalou 

vyzdívkou a izolační vrstvou 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Vypočtená entalpie z teplot naměřených termočlánky umístěných ve vyzdívce pro úsek   

od odpichu 1. tavby do konce lití 3. tavby je znázorněna na grafu 8. 

Graf 8: Srovnání entalpie izolované a neizolované pánve 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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V průběhu provozního měření bylo prováděno měření teploty venkovního pláště licí pánve, 

jak optickým pyrometrem, tak pomocí termokamery. Z grafu 9 vyplývá příznivý účinek 

izolace pánve, který se projevil výrazně nižší teplotou vnějšího povrchu pláště izolované 

pánve v porovnání s pánví neizolovanou, která byla měřena současně. 

Graf 9: Srovnání teplot vnějšího povrchu pláště izolované a neizolované pánve 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na obr. 13 je uveden příklad termovizního měření teploty pláště pánve. Z obrázku je        

na první pohled patrná nižší teplota povrchu pláště u izolované pánve. Oproti měření 

pomocí klasického pyrometru poskytuje termovizní měření mnohem ucelenější pohled     

na celkový povrch pláště pánve, díky čemu lze názorně sledovat jak snížení, tak                        

i zrovnoměrnění teplot po celém povrchu v případě izolované pánve. Obě tyto skutečnosti 

potvrzují závěr, že včleněním izolační vrstvy do vyzdívky pánve bude sníženo riziko 

deformace pláště a tím úniku oceli [4]. 
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Obrázek 13: Srovnání termovizních snímku povrchu pláště izolované a neizolované 

pánve 

Zdroj: Tvardek, P.: Snížení energetické a ekologické náročnosti výroby oceli. Závěrečná zpráva. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 2011. 56 s. 

4.3 Stanovení úspor energií 

V rámci vyhodnocení byly posuzovány veškeré hodnoty, které ovlivňují tepelný režim licí 

pánve a podílejí se na spotřebě zdrojů energie, jako je zemní plyn a elektrická energie.     

Za účelem získání objektivního pohledu na výhodnost či nevýhodnost širšího využití nové 

izolace byla data z provozního měření porovnána s údaji, které byly získány provozem 

licích pánví s běžnou izolací v průběhu roku. 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, je použití izolace u licí pánve jednoznačným 

přínosem. Jelikož pořizovací cena technologie s izolací je oproti standardně používaným 

postupům několikanásobně vyšší, bylo nutné stanovit výši úspor, které lze s použitím této 

nové technologie dosáhnout. Úspory spočívají ve snížení spotřeby zemního plynu              

a elektrické energie při vysokoteplotním ohřevu. Při kalkulaci úspor je nutné, aby 

v konečném důsledku bylo dosaženo ekonomického přínosu i při vysoké pořizovací ceně 

izolace. Poněvadž se izolace nachází za trvalou vyzdívkou, lze její schopnosti využít         

ve dvou až třech kampaních v závislosti na stavu trvalé vyzdívky. V podstatě to znamená, 

že s jednou aplikací může být dosaženo úspor ve dvou až třech kampaních licí pánve,       

tj. cca u 80 až 120 taveb (1 kampaň = 40 taveb) [8]. 
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Vyčíslené úspory u topného plynu (tabulka 2), jsou uvedeny za hodinu a u elektrické 

energie (tabulka 3) na tunu vyrobené oceli. 

Tabulka 2: Úspory topného plynu 

Typ 

ohřevu 

Licí pánev 

s izolací 

Ostatní  

licí pánve 
Úspora 

m
3
/hod m

3
/hod m

3
/hod m

3
/rok 

Sušení 106,8 137,4 30,6 95 350 

VTO 82,1 100,7 18,6 621 851 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Průměrné doby vysokoteplotního ohřevu mezi jednotlivými tavbami vykazují velké 

rozdíly. Pro stanovení délky mezitavbového ohřevu lze použít hodnotu, která se v oblasti 

dat vyskytuje nejčastěji (modus). V našem případě tato hodnota činí přibližně 150 min,    

tj. 2,5 hod. Při průměrné úspoře plynu cca 20 m
3
/hod lze na 1 mezitavbový ohřev stanovit 

úsporu na topném plynu cca 50 m
3
. Při životnosti izolace 2 až 3 kampaně činí celková 

úspora na topném plynu cca 4000 m
3 

až 6000 m
3
. Při použití izolace u všech licích pánví 

ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s., by bylo dosaženo úspor na topném plynu ve výši       

cca 95 tis. m
3
/rok u sušení a cca 621 tis. m

3
/rok u vysokoteplotního ohřevu.  

Tabulka 3: Spotřeba elektrické energie pro ohřev oceli na pánvových pecích 

Licí pánev 

s izolací 

Ostatní licí 

pánve 
Úspora 

kWh/t kWh/t kWh/t kWh/rok 

38,3 41,7 3,4 6,8 mil. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Úspory elektrické energie jsou vztaženy na tunu vyrobené oceli. Při produkci cca 2 mil. tun 

oceli ročně lze dosáhnout úspory cca 7 mil. kWh za rok. 

Další zvýšení účinku izolace může být dosaženo přijetím několika následujících opatření: 

 zakrývání licí pánve víkem okamžitě po ukončení lití na zařízení plynulého 

odlévání; 

 zajištění co největší těsnosti víka – čištění límců pánví; 

 automatické řízení vysokoteplotního ohřevu pánví. 
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4.4 Dopad na ţivotní prostředí 

Jak již bylo uvedeno, při předehřevu licích pánví v průběhu dosavadních provozních 

zkoušek bylo dosaženo úspory topného plynu cca 30 m
3
/hod

 
během předehřevu nové 

vyzdívky pánve, což činí cca 95 000 m
3 

ročně, a cca 18 m
3
/hod

 
během  mezitavbového 

vysokoteplotního ohřevu pánve, tj. cca 622 000 m
3
 ročně. Při ročním provozu zařízení     

pro vysokoteplotní ohřev licích pánví to tedy znamená celkovou úsporu zemního plynu    

ve výši 95 000 + 622 000 = 717 000 m
3
. 

Tato úspora zemního plynu pro předehřev licích pánví má přímý vliv na snížení množství 

emisí CO2 zemního plynu. Určení množství emisí CO2, o které bude snížen jejich výskyt 

díky výše uvedené úspoře topného plynu, bude provedeno v následujícím textu.   

Při výpočtech množství CO2, které vznikne spálením plynného paliva, musíme brát 

v úvahu, za jakých podmínek oxidace probíhá. Je tedy nutno znát tlak a teplotu. V našem 

případě je spotřeba plynu již přepočtena na standardní podmínky.  

Objem oxidu uhličitého ve spalinách vzniklého spálením 1 m
3
 paliva vypočteme               

ze vztahu [7]:  

paliva

mn

m

mCOHCHCHCHCHCHCCHCO
Vco

3

3
2634210483624

2
100

6,232432
(2) 

kde CO - množství oxidu uhelnatého v plynném palivu  (%)  

CH4 - množství metanu v plynném palivu  (%) 

 C2H6 - množství etanu v plynném palivu  (%) 

 C3H8 - množství propanu v plynném palivu  (%) 

 C4H10 - množství butanu v plynném palivu  (%) 

 C2H4 - množství ethylenu v plynném palivu  (%) 

 C3H6 - množství propylenu v plynném palivu  (%) 

 CnHm - množství nenasycených uhlovodíků v plynném palivu   (%) 

 CO2 - množství oxidu uhličitého v plynném palivu  (%) 

Přepočet objemu oxidu uhličitého ve spalinách na hmotnost [7]: 

).( 3

222
palivamkgVm COCOCO        (3) 

kde  VCO2 je objem oxidu uhličitého ve spalinách (m
3
/m

3
 paliva) 
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ρCO2 - hustota oxidu uhličitého 1,9642 (kg/m
3
) 

Množství emisí CO2, které by vznikly spálením uspořeného množství paliva [7]:  

RpUmM COCO
22

        (4) 

kde mCO2 je hmotnost oxidu uhličitého ve spalinách (kg/m
3
 paliva) 

U - hodinová úspora zemního plynu (m
3/

hod) 

Rp - roční provoz zařízení VTO (hod) 

 

Výpočet množství spalin zemního plynu pro VTO licích pánví: 

Tabulka 4: Chemické složení zemního plynu v procentech 

Složka CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CnHm CO2 O2 N2 Celkem 

% 97,2 0,3 0,1 0,1 0,9 0,1 0,5 0,8 100 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Objem množství CO2 ve spalinách, který vypočteme ze vztahu (2), činí pro podmínky 

ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. cca 1,01 m
3
.m

-3
 paliva. 

Hmotnost CO2 ve spalinách [rovnice (3)] je 1,9642 . 1,01 = 1,98 kg.m
-3

 paliva. 

Množství emisí CO2, které by vznikly spálením uspořeného množstvím paliva činí: 

(1,98 . 717 000)/1000 = 1420 tun ročně. 

4.5 Další moţnost úspor 

Jak z teoretického hodnocení, tak z provozního měření vyplývá, že kvalitní izolační vrstva 

ve vyzdívce licí pánve je schopna udržet teplo naakumulované z oceli do vyzdívky a tudíž 

snížit energetické náklady na teplo dodávané vyzdívce jinými zdroji. Jedná se především    

o vysokoteplotní ohřev zemním plynem a ohřev elektrickou energií v pánvové peci. Toto 

zhodnocení je provedeno v rámci kapitoly 4.3.  

Na základě výsledků provozního měření v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s., byly 

vyčísleny tepelné ztráty oceli vyzdívkou pánve a byly stanoveny algoritmy a konstanty 

 pro výpočet poklesu teploty oceli v pánvi vlivem tepelných ztrát vyzdívkou. Tyto 
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parametry modelu jsou určeny s ohledem na daný typ vyzdívky licí pánve a daný 

technologický úsek v pracovním cyklu pánve [6].  

Po dosazení koeficientů do modelu pro výpočet změny teploty oceli v licí pánví 

způsobenou tepelnými ztrátami vyzdívkou v jednotlivých technologických úsecích          

od odpichu do konce lití pro izolovanou pánev a porovnáním s pánví neizolovanou 

získáme následující výsledek (na grafu 10 a 11): 

Graf 10: Porovnání poklesů teploty oceli v pánvi způsobených tepelnými ztrátami 

vyzdívkou u pánve izolované a neizolované 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda: 

Odpich  doba toku oceli do pánve po odpichu  

Konec toku-PP  úsek od konce toku oceli do pánve po odpichu do začátku zpracování   

oceli v pánvové peci  

PP    úsek zpracování oceli v pánvové peci 

PP-ZPO  úsek od konce zpracování oceli v pánvové peci do začátku 

kontinuálního odlévání oceli 

ZPO    úsek kontinuálního odlévání oceli na licím stroji 
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Graf 11: Porovnání průběhu změny teploty oceli v pánvi v úseku od odpichu do 

konce lití způsobené tepelnými ztrátami vyzdívkou u pánve izolované a neizolované 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Na grafu 10 je znázorněno porovnání poklesů teploty oceli v pánvi způsobených tepelnými 

ztrátami vyzdívkou u pánve izolované a neizolované v jednotlivých technologických 

úsecích od naplnění pánve ocelí z pecního agregátu až po vyprázdnění pánve na licím 

stroji. Na následujícím grafu 11 je pak proveden součet jednotlivých poklesů teploty oceli 

pro oba typy pánví v celém úseku od odpichu do konce lití. Pro hodnocení byly použity 

průměrné doby technologických a přepravních operací v technologické ose  tandemová pec 

–– pánvová pec  – ZPO. Z grafu 11 je patrný menší pokles u izolované pánve o 10 °C. 

Z toho plyne, že začleněním kvalitního izolačního materiálu do vyzdívky licí pánve je 

možné v podmínkách provozování licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. snížit 

odpichovou teplotu oceli z titulu snížení tepelných ztrát oceli přes vyzdívku pánve o 10 °C. 

Tuto možnost významného snížení odpichové teploty oceli je v praxi možně kombinovat 

případným následným menším ohřevem oceli v pánvové peci, a to podle provozních 

možností a aktuálních cen energií.  



Bc. Andrea Tomíčková: Použití izolačního materiálu 

 

2012                                                                                                                                                                 32 

 

5. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřena na využití vhodného izolačního materiálu pro izolaci 

licích pánví v procesu výroby oceli. Cílem práce bylo ekonomické zhodnocení účinku 

včlenění kvalitní izolační vrstvy do vyzdívky licí pánve v podniku  ArcelorMittal Ostrava 

a.s. Toto bylo provedeno porovnáním izolované pánve s neizolovanou a výpočtem úspor 

spotřeby elektrické energie v pánvových pecích a topného plynu pro ohřev licích pánví 

využitím tepla oceli akumulovaného ve vyzdívce. 

Ověření účinku izolace bylo provedeno s ohledem na životnost vyzdívky licí pánve a v co 

nejvyšší míře využít tepla akumulovaného ve vyzdívce pánve v době od odpichu do konce 

odlévání taveb. Jedná se o optimalizaci tepelné práce licích pánví s efektivním využíváním 

akumulovaného tepla ve vyzdívce z oceli předchozí tavby. 

Za účelem získání podkladů o změnách teplotního pole vyzdívky v pracovním cyklu bylo 

provedeno provozní měření licí pánve na ocelárně společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Použitím vysoce účinného izolačního materiálu došlo k výraznému snížení teploty vnějšího 

povrchu pláště licí pánve. Tímto snížením teploty ocelového pláště pánve zamezíme jeho 

deformování a následně úniku oceli z licí pánve. S ohledem na velký teplotní spád mezi 

izolační vrstvou a ocelovým pláštěm licí pánve lze usuzovat na významné snížení 

tepelných ztrát oceli vyzdívkou.  

Byl zjištěn příznivý vliv na úspory energií s přímým dopadem na snížení emisí CO2, 

jejichž vyčíslení bylo provedeno ve čtvrté kapitole.  

Výpočtem byl potvrzen předpoklad možnosti snížení odpichové teploty oceli. Porovnáním 

tepelných ztrát vyzdívkou byla zjištěna skutečnost, že začleněním kvalitní izolační vrstvy 

do vyzdívky licí pánve dojde ke snížení rychlosti poklesu teploty oceli přes vyzdívku 

pánve, která ve svém důsledku znamená možnost snížení odpichové teploty o 10 °C. Tuto 

možnost významného snížení odpichové teploty oceli je v praxi možně kombinovat 

případným následným menším ohřevem oceli v pánvové peci, a to podle provozních 

možností a aktuálních cen energií.  
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