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ANOTACE 

 

Bakalářská práce je zaměřena na snižování energetické náročnosti pánvové 

metalurgie jako součástí výroby oceli a s tím související snížení množství emisí 

škodlivin. Toho lze dosáhnout optimalizací tepelné práce metalurgických agregátů 

z hlediska dopadu na spotřebu energií a ekologickou zátěž při výrobě oceli. Jedná se 

o minimalizaci tepelných ztrát tekuté oceli v licí pánvi v celém technologickém toku 

od tavicího zařízení, přes mimopecní zpracování až po plynulé odlévání oceli.  
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ABSTRACT 

 

The thesis is focused on reducing energy intensity of the ladle metallurgy as part of 

steelmaking and related reduction of emissions. This can be achieved by 

thermomechanical process optimization of metallurgical units in terms of impact on 

energy consumption and environmental load in steel production. This is to minimize 

heat loss of liquid steel in ladles in the whole technological flow from the melting 

device through outside-furnace processing to continuous casting of steel. 
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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 k vývoji 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 (pánvová) metalurgie 

technologicky navazuje na 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 [1].  

 

Současné technologie pánvové metalurgie a plynulého odlévání oceli kladou vysoké 

nároky na žáruvzdorné 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 [1]. 

 

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: 

 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; 

 vytvoření funkcí pro řízení vysokoteplotního ohřevu licích pánví; 

 identifikace přítomnosti pánve na jednotlivých pracovištích; 

 identifikace přítomnosti víka na licích pánvích; 
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 začlenění nové izolační vrstvy do vyzdívky pánve [1]. 

 

Cílem výše uvedených aktivit je snaha o co největší využití tepla, akumulovaného ve 

vyzdívce licích pánví z oceli předchozí tavby, s následným snížením spotřeby 

zemního plynu pro předehřev licích pánví a úsporou elektrické energie pro ohřev 

oceli v pánvové peci s příznivým dopadem na ekologii.  

 

 

2.  PROCES VÝROBY OCELI V ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. 

Jedním ze základních výrobních závodů společnosti ArcelorMittal Ostrava je závod 

13-Ocelárna, která je vybavena: 

 čtyřmi tandemovými pecemi; 

 třemi pánvovými pecemi; 

 trojím zařízením plynulého odlévání;  

 jedním zařízením pro stahování pecní strusky.  

Schéma výroby oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. je uvedeno na obr. 1. 

 

 

Obr. 1  Schéma výroby oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků obsahující méně než 2,14 % 

uhlíku. Pro výrobu oceli je potřeba surové železo, které je dodáváno na ocelárnu 

z vysokých pecí. Přehled množství oceli vyrobené na ocelárně v letech 2001 – 2011, 

obr. 2. 

 

Obr. 2  Produkce oceli v letech 2001 – 2011 

 

2.1  Tandemové pece 

Výroba oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. je zajišťována čtyřmi primárními agregáty, 

tandemovými pecemi, které produkují ocel požadované značky. Jedná se o sklopné, 

dvounístějové pece, každá o kapacitě 230 tun, viz obr. 3 8.  

 

Obr. 3  Schéma tandemové pece 

A – předehřívací nístěj    3 – přechod spalin přes krček pece 

B – zkujňovací nístěj    4 – odtah spalin do komína 

1 – zkujňovací kyslíkové trysky   5 – předehřívaná pevná vsázka  

2 – dospalovací trysky    6 – zkujňovaná ocelová lázeň 
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Nístěje jsou geometricky i konstrukčně shodné, spojené krátkým kruhovým kanálem, 

sloužícím pro převod spalin z jedné nístěje do druhé. Vlastní pec tvoří nístěj, stěny a 

klenba. V přední stěně je sázecí otvor s pohyblivými dvířky. Pec je vyzděna bazickým 

žáruvzdorným materiálem a pracuje kyslíkových pochodem bez dalšího přívodu 

paliva. Kyslík je do zkujňovací nístěje dmýchán vodou chlazenými zkujňovacími 

tryskami, které jsou umístěny v čelech pece. Maximální intenzita dmýchání kyslíku je 

12 000 m3/hod. [12].   

 

Vsázkové materiály do tandemové pece, obr. 4 a 5: 

a) Pevná vsázka 

 Ocelový a litinový odpad 

 Struskotvorné, ředící a chladící přísady 

 Feroslitiny  

 Koks 

b)  Tekutá vsázka  

 Tekuté surové železo (dodavatel závod 12-Vysoké pece) 

 

   

Obr. 4 a 5  Sázení tekuté a pevné vsázky do tandemových pecí 

 

Podíl ocelového odpadu ve vsázce je cca 33 – 35 % (150 t tekuté železo + 80 t šrot / 

tavba). Závisí to na chemickém složení surového železa, jeho teplotě, na vyráběné 

značce oceli a na technickém stavu pece.  Doba tavby trvá přibližně 80 minut, výkon 

pece cca 150 t/hodinu. Princip technologie oceli je zobrazen na obr. 6. Tavba je 

rozdělena do následujících fází [12]: 

 

 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 13 (celkem 46) 

 

0 – kontrola nístěje po odpichu 5 – zkujňování 

1 – sázení ocelového odpadu 6 – dohotovení 

2 – předehřev ocelového odpadu 7 – dezoxidace a čekání na výsledky     

      z posledního vzorku 

3 – nalévání tekutého surového železa  8 – odpich 

4 – předehřev ocelového odpadu  

 

 

 

 

 

Obr. 6  Princip technologie výroby oceli v tandemových pecích 

 

Tandemové pece jsou vybaveny primárním i sekundárním odprášením, obr. 7 a 8. 

Primární odprášení čistí spaliny, které vznikají při procesu zkujňování mokrým 

způsobem. Sekundární odprášení odsává dýmy z haly tandemových pecí. 
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Obr. 7 a 8  Odprášení tandemových pecí 

 

2.2  Licí pánve 

Tekutá ocel vyrobena v tandemové peci je „odpíchnuta“ do 230 tunové licí pánve, 

obr. 9 a 10.  Licí pánev slouží jak k převozu tavby na následné výrobní stupně, tak 

k dalšímu zpracování oceli. V odlévací pánvi je ocel přepravena na pánvovou pec          

č. 3, na převážecí vůz pro pánvovou pec č. 1 nebo na zařízení pro stahování pecní 

strusky a následně na převážecí vůz pro pánvovou pec č. 2. Po zpracování na 

pánvových pecích je ocel přepravována jeřáby 300 tun na otočné stojany 

jednotlivých zařízení plynulého odlévání. 

 

   

Obr. 9 a 10  Odpich oceli do licí pánve 
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2.3  Pánvové pece a zařízení plynulého odlévání (ZPO) 

Dohotovení požadované značky oceli včetně teplotní a chemické homogenizace 

argonem je prováděno ve 3 pánvových pecích. Pánvová pec je tvořena víkem se 

třemi elektrodami, odsávacím a filtračním zařízením, zavážecím systémem 

legujících, struskotvorných přísad a ředidel, manipulátorem pro měření teploty, 

aktivity kyslíku a odběrem vzorků, vstřelovacím zařízením pro podávání hliníkového 

drátu a plněných profilů, systémem pro dmýchání inertního plynu – argonu do dna 

pánve, havarijní argonovací tryskou pro dmýchání argonu do licí pánve horem a 

převážením vozem. Schematické znázornění P-pece je uvedeno na obr. 11 12. 

 

Obr. 11  Schematické znázornění základních technologických uzlů P-pece 

 

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 (sochory, bramky a bramy).  
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Grafické znázornění výroby tekuté oceli a plynule litých předlitků ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je uvedeno na obr. 12 [12]. 

 

Obr. 12  Hlavní proces ocelárny 

 

Licí pánve jsou připravovány pro odpich následující tavby na třech pánvařských 

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

slouží k ohřevu pánvi ve svislé poloze a na 4 zařízeních probíhá kromě přípravy 

pánve k následnému odpichu mezitavbový ohřev pánví ve vodorovné poloze. 

 

Pro zpracování a odlévání taveb na zařízení pro plynulé odlévání oceli (dále jen 

ZPO) se v ocelárně ArcelorMittal Ostrava používají 230 t pánve (obr. 13) 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. 

Životnost licí pánve je zaručena vyzdívkou z vysoce jakostních žáruvzdorných 

materiálů. 
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Obr. 13  Licí pánev 

 

 

3. PRACOVNÍ CYKLUS LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL 

OSTRAVA A.S. 

Licí pánev se zavedením plynulého odlévání a rozšířením pánvové metalurgie 

přestala být pouhým prostředkem pro dopravu oceli od primárního agregátu 

(tandemové peci) k licímu stroji, ale stala se reaktorem pro další hutnický proces po 

oddělení od pecní jednotky. Část technologie byla z primárních agregátů na ně 

převedena a také přibyly nové umožňující zvětšení podílu výroby ocelí speciálních 

vlastností a vyšších užitných hodnot, rozšíření počtu druhů oceli, zkrácení výrobního 

cyklu a zhospodárnění výroby.  

 

Licí pánev se používá nejen k převážení oceli, ale také k procesům pánvové 

metalurgie s tekutou ocelí, s následným odléváním do mezipánve na jednotlivých 

zařízeních plynulého odlévání [9]. Jedná se o ocelové nádoby kónického tvaru 

vyzděny žáruvzdornými materiály, které odolávají nejen vysokým teplotám horké 

oceli a korozivnímu působení agresivní strusky, ale také jsou schopny uchovávat 

velké množství tepla [9]. Vnitřní strana pánve je tvořena žáruvzdornou keramickou 

pracovní vrstvou. Vnější strana pánve je tvořena ocelovým pláštěm kruhového 

průřezu s odpařovacími otvory, nosným systémem, klenutým dnem s otvory pro lití a 

argonování. Jednotlivé pánve jsou pro identifikaci očíslovány na plášti pánve.  
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Technické parametry pánve 9: 

 Obsah vyzděné pánve   225 t 

 Maximální obsah  237 t 

 Hmotnost kovových částí   40 t 

Hlavní rozměry pánve: 

 Horní průměr pánve  4440 mm 

 Průměr dna   3600 mm 

 Výška pánve   4850 mm 

 

Stěna a dno pánve jsou tvořeny z magnezito-dolomitových tvarovek. Dopadová 

oblast i struskové pásmo licí pánve je vyzděno magnezito-uhlíkovými tvarovkami.  

 

Chemické složení pásmové vyzdívky licích pánví používaných v ArcelorMittal 

Ostrava a.s. je uvedeno v tabulce 1. 

 

Tab. 1  Chemické složení pásmové vyzdívky licích pánví používaných v ArcelorMittal  

            Ostrava a.s. 

Složka 
% zastoupení jednotlivých složek vyzdívky 

Stěna a dno Dopadová oblast Strusková čára 

MgO 50,5 83 96 

CaO 44 0,8 0,9 

SiO2 0,9 0,4 1,0 

Fe2O3 2,4 0,5 1,5 

Al2O3 - - 0,5 

Zbytkový C 3,6 5,0 12 

 

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

tvořenými jednotlivými výrobními agregáty ocelárny, může nacházet v následujících 

provozních stavech (obr. 14): 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 
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tvárnici pro dmýchání argonu (nazbrojení pánve k provozu) a dohřev na 

požadovanou teplotu použitelnosti pánve [12]. 

 

Obr. 14  Pracovní proces licích pánví 

 

3.1   Zdění pánve 

Vyřazená pánev z provozu je přejímána na zednickém pracovišti, kde je vybourána a 

očištěna. Pánev je uložena do stojanu na opravy a zdění tak, aby opěrné patky 

stojanu se opíraly o konstrukci pánve. Vyzdívka licí pánve je tvořena  izolační, trvalou 

a pracovní vrstvou. Nejprve je pánev opatřena izolační vrstvou, která je tvořena na 

stěnách mikroporézními nebo keramickými vláknitými deskami a na dně 

žárobetonem. Po vysušení žárobetonu je na izolační vrstvu uložena trvalá vyzdívka 

tvořená šamotovými cihlami s obsahem 40% Al2O3, které se zdí na maltu. Trvalá 

vyzdívka je následně vysušena. Posledním krokem je vyzdění pracovní vrstvy 

dolomitovým stavivem a MgO-C v oblasti struskové čáry [12].    

 

3.2   Zbrojení 

Zbrojení a odzbrojování licích pánví se provádí na pánvařských pracovištích ve 

sklopných stojanech vysokoteplotního ohřevu. Pánve se nazbrojují jedním 

šoupátkovým uzávěrem FLOCON. Vyhřátou pánev nazbrojují pánvaři v horizontální 

poloze za stálého ohřevu zařízením VTO. Nedojde-li dříve k vyřazení kazety   
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šoupátkového uzávěru z provozu (poškození, protavení), musí být cca při 50-ti litích 

demontována a převezena do dílny šoupátkových uzávěrů k pravidelné kontrole [12].   

Postup zbrojení kazety na pánev je následující:  

 

Nejdříve se provede vizuální kontrola montážní desky a montážní vložky-povrch 

(čistota, nepoškozenost), usazení kroužkové vložky (nesmí přečnívat přes povrch 

montážní desky). Případné otřepy se musí odstranit bruskou. Následně se kontroluje 

uchycení chladících desek (dotažení, případně doplnění chybějících šroubů), 

magnetů a jejich uložení k montážní desce, otvorů pro čepy závěsů a čepů. 

Zkontrolované části se vyčistí a vyfoukají. Poté se pomocí jeřábu nasadí kazeta, 

zasunou čepy závěsu a západky. Čepy závěsu se zajistí přišroubováním podložek. 

Očistí se vnitřní otvor kamene. Výlevka, natřená cementem, se pomocí přípravku 

k vymezení polohy a centrity usadí do otvoru kamene. Keramický kroužek (spodní 

výlevka) se vyzkouší nejdříve „na sucho “.Pak se usadí na cement (nesmí přečnívat 

montážní desku). Usazení horní desky se vyzkouší nejprve „na sucho“,poté se 

zabuduje na tmel. Na otevřeném  mechanismu se odzkouší stlačeným vzduchem 

funkčnost chlazení otvorů pro pružiny. Vzduchem se vyčistí a vyfouká vnitřní prostor, 

pružiny se usadí do mechanismu a zavře se šoupátkový uzávěr. Na nazbrojené 

pánvi musí být pružiny chlazeny stlačeným vzduchem [12]. 

 

3.3  Předehřev 

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

s roztavenou ocelí, vyžadují před jejich použitím předehřev. Diagram průběhu 

typického předehřevu dolomitové pánve je znázorněn na obr. 15 [11], [15]. 
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Obr. 15  Původní křivka předehřevu dolomitových pánví. 

 

V rámci řešení CI (continuous improvement) projektů byla v ocelárně ArcelorMittal 

Ostrava a.s. zavedena technologie sušení resp. předehřevu nové vyzdívky licích 

pánví podle upravené sušicí křivky (obr. 16).  

 

Obr. 16. Současná křivka sušení (předehřevu) licích pánví v AMO 

 

Úprava spočívá v pozvolnějším nárůstu teploty, kdy 1000 °C je dosaženo teprve po 

cca 12 hodinách sušení oproti původní křivce, kdy teploty 1000 °C bylo dosaženo již 

po 7 hodinách (obr. 15). Tato úprava znamená nejen šetrnější tepelné namáhání 

žáruvzdorného materiálu vyzdívky licí pánve, ale rovněž nezanedbatelnou úsporu 

zemního plynu potřebného pro předehřev nové vyzdívky pánve. Srovnání spotřeby 

zemního plynu pro předehřev pánve podle původní a nové křivky je provedeno 

v tabulce 2 a graficky znázorněno na obr. 17. 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 22 (celkem 46) 

 

Tab. 2  Srovnání spotřeby zemního plynu pro předehřev podle původní a nové křivky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17  Grafické znázornění srovnání spotřeby zemního plynu pro předehřev podle      

původní a nové křivky 

 

Jak je vidět z tabulky 2, tak i z grafického vyjádření na obr. 17, přínosem nové křivky 

předehřevu vyzdívky licí pánve před uvedením pánve do provozu je nezanedbatelná 

úspora zemního plynu, která v našem případě činí cca 370 m3. Další výhodou tohoto 

způsobu předehřevu licí pánve před jejím použitím je šetrnější ohřev žáruvzdorného 

materiálu, jehož tepelné namáhání je v počáteční fázi prvního předehřevu méně 

intenzívní a nedochází tak k teplotním „šokům“ dolomitových tvarovek. 

 

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

pánve, je 1000 – 1100 °C. S ohledem na „suchou“ vyzdívku je nezbytné, aby pánev 

byla ohřívána alespoň do teploty 700 °C ve svislé poloze. Do vodorovné polohy 

může být pánev překlopena až po dosažení této teploty. První předehřev by měl trvat 

18 – 24 hodin, aby se dosáhlo dostatečné akumulace tepla ve zdivu. 
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Nutnost vysokoteplotního ohřevu je samozřejmostí a předpokládá dodržení 

stanovené křivky ohřevu pro daný materiál. Krátké doby cyklu jsou nejúčinnějším 

způsobem, jak udržet pánve ve vyhřátém stavu. Pokud je časový rozdíl mezi vylitím 

pánve a následujícím odpichem delší než 30 minut a pánev není opatřena víkem, 

musí projít mezitavbovým ohřevem. 

 

 

4.  OPTIMALIZACE TEPELNÉ PRÁCE LICÍ PÁNVE 

Významnou součástí řídicího systému ocelárny společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

se stal systém oběhu pánví, který monitoruje pohyb licích pánví na ocelárně a 

zaznamenává všechny stavy, kterými každá licí pánev prochází. V součinnosti 

s tímto systémem pracuje model hodnocení tepelného stavu pánve a model změny 

teploty oceli v pánvi. Rovněž byly vytvořeny funkce pro řízení vysokoteplotního 

ohřevu pánví [2]. Funkce předehřevu vyzdívek pánví zaznamenala v nových 

podmínkách ocelárny některé změny, které jsou dány dlouhou dobou pobytu tekuté 

oceli v pánvi a tím i vysokou entalpií vyzdívky na konci lití. 

 

Výše zmíněné technologie informačních systémů používaných v oblasti pánvové 

metalurgie spolu se zavedením izolační vrstvy do vyzdívky licí pánve a snížením 

počtu pánví v oběhu vedou k optimalizaci tepelné práce licí pánve na ocelárně. 

Především začleněním izolační vrstvy do vyzdívky licí pánve spolu se zakrýváním licí 

pánve víkem dosáhneme dokonalejšího využití tepla tekuté oceli akumulovaného ve 

vyzdívce licí pánve z předchozí tavby, což vede ke snížení spotřeby zemního plynu 

pro předehřev licích pánví a  el. energie pro ohřev oceli v pánvové peci.  

 

Jak již bylo zmíněno, v rámci automatizovaného systému řízení ocelárny pracují dílčí 

technologické modely, které jsou zaměřeny na sledování vlastního oběhu licích pánví 

a určení tepelného stavu jejich vyzdívek v celém pracovním cyklu. Na základě 

provozního sledování oběhu pánve byly specifikovány technologické úseky procesu 

výroby oceli, odvozeny algoritmy pro řešení změn tepelného stavu vyzdívky pánve a 

vypočteny soubory konstant technologických modelů [1]. Je třeba zdůraznit, že 

konstanty mají individuální charakter a je nutno je stanovit pro každý typ vyzdívky 

pánve samostatně.  
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Provozní měření licí pánve bude blíže popsáno v kapitole 4.1. 

 

4.1  Provozní sledování licí pánve 

Provozní měření licích pánví na ocelárně bylo v první fázi modernizace řídicího 

systému ocelárny prováděno na neizolovaných pánvích. Důvodem bylo zařazení 

stávajícího typu vyzdívky licí pánve do informačního systému ocelárny. V současné 

době probíhá provozní měření celoizolované licí pánve. V prvém případě byly 

výsledky provozního měření využity pro zavedení modelu řízení vysokoteplotního 

ohřevu licích pánví. Ve druhém případě se jedná o provozní testy vyzdívky licí pánve 

se začleněním vysoce účinného izolačního materiálu do zdiva pánve.  

 

V obou případech bylo výsledkem snížení spotřeb energií při výrobě a mimopecním 

zpracování oceli. Vzniklé úspory budou blíže specifikovány v kap. 5. 

 

Provozní měření licích pánví probíhá následujícím způsobem: 

Příprava na měření: 

 Instalace termočlánků mezi jednotlivé vrstvy vyzdívky během zdění licí pánve.  

 Instalace termoboxu na vnější povrch ocelového pláště. 

 Umístění měřící ústředny do izolovaného termoboxu. 

 Napojení termočlánků na měřící ústřednu. 

Vlastní průběh měření během pracovního cyklu pánve:  

 v průběhu sušení a předehřevu pánve před 1. tavbou; 

 v úseku od odpichu do konce lití (plná pánev); 

 v úseku od konce lití do následného odpichu (prázdná pánev); 

 při dlouhém chladnutí pod víkem;  

 během ohřevu po dlouhém chladnutí pod víkem. 

 

Naměřené údaje byly následně použity pro výpočet průběhu entalpie pánve 

v jednotlivých technologických úsecích a stanovení parametrů výše uvedených 

technologických modelů, které budou podrobněji popsány v kap. 4.2. Tyto výsledky 

spolu s ostatními provozními daty slouží k vyhodnocení úspor energií a ke stanovení 

ekonomického přínosu navržené optimalizace provozování licích pánví.  
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4.2  Technologické modely v oblasti pánvové metalurgie 

Řešení problematiky je založeno na algoritmech zabývajících se identifikací 

tepelného stavu vyzdívek pánví při jejich oběhu v ocelárně. Algoritmy pracují na 

pozadí na základě automatických či ručních vstupů přicházejících do řídicího 

systému. Jejich úkolem je monitorovat tepelný stav vyzdívek pánví v průběhu jejich 

uzavřených pracovních cyklů. Monitoring se provádí prostřednictvím hodnot měrné 

entalpie vyzdívky pánví a dob trvání jednotlivých tepelně technických operací. Vytváří 

se tak pozadí pro využívání vlastního modelu v konkrétních provozních situacích [1], 

[10], [14]. 

 

Obecné schéma řídicího systému oběhu licích pánví, včetně provázanosti 

jednotlivých technologických modelů, je uvedeno na obr. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Obecné schéma řídicího systému oběhu licích pánví 

 

Na obr. 18  je schematicky znázorněn systém řízení oběhu pánví včetně podpůrných   

modelů. Všechny modely pracují na pozadí nadřazeného řídicího systému ocelárny.  

 

Modul oběhu licích pánví monitoruje jednotlivé stavy licích pánví během jejich 

pracovního cyklu, včetně času začátku a konce jednotlivých operací. Tyto údaje jsou 

vstupy pro model výpočtu tepelného stavu licích pánví (tepelný model), který počítá 

entalpii pánve v každém okamžiku jejího pracovního cyklu [14]. Výstupy tepelného 

modelu (entalpie) spolu s daty nadřazeného řídicího systému ocelárny (teploty oceli, 

značka vyráběné oceli a ostatní provozní údaje) jsou zároveň vstupy teplotního 

Nadřazený řídicí systém 

Modul oběhu 

licích pánví 

Teplotní 

model 

Tepelný 

model 

Model řízení 

VTO pánví 
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modelu, který mimo jiné řeší tepelné ztráty oceli vyzdívkou pánve. Tepelný model 

slouží zároveň pro řízení vysokoteplotního ohřevu licí pánve (VTO) [10]. 

 

4.2.1  Model hodnocení tepelného stavu pánve (tepelný model) 

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 [1], [15], [17].  

 

Model obsahuje několik programových modulů, z nichž každý popisuje entalpii pánve 

v daném pracovním stavu [1], [18]. Jednotlivé moduly na sebe navazují, to znamená, 

že entalpie, která je vypočtena v rámci jednoho modulu, je vstupní (počáteční) 

hodnotou pro následující stav pánve (modul). 

 

Jako nejvhodnější parametr pro definici tepelného stavu pánve byla zvolena entalpie 

vyzdívky. Tato veličina je funkcí času a obecně je dána rovnicí [1], [21]: 

      
V

Vp dVtczyxtI  ,,,             (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, (m3) 

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

 

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 [1], [18]. 

 

Model tepelného stavu vyzdívky licích pánví, spolu se subsystémem ASŘ 

(automatický systém řízení) oběhu pánví, zabezpečuje v režimu on-line tyto úkoly [1], 

[21]: 
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 v každém okamžiku pracovního cyklu pánve určuje tepelný stav (entalpii) 

vyzdívky; 

 stanovuje dobu ohřevu tak, aby při odpichu měla pánev požadovanou entalpii; 

 umožňuje komplexní sledování oběhu pánví od jejich vyzdění až po vyřazení           

z provozu a zaznamenávání všech údajů, umožňujících zpětné získat přehled 

o historii pánve, 

 racionalizuje oběh pánví tak, aby byly minimalizovány tepelné ztráty pánví 

a současně splněny tepelné podmínky pro provozování bazických vyzdívek. 

 

4.2.2  Model změny teploty oceli v pánvi (teplotní model) 

Změna teploty oceli v pánvi je určována z tepelné bilance tekuté oceli a je pro určitý 

časový úsek dána součtem dílčích změn teploty oceli. Tyto dílčí změny vyjadřují podíl 

jednotlivých položek přívodu a spotřeby tepla na celkové změně teploty oceli [14], 

[15], [21]. 

 

Jednou z položek tepelných ztrát jsou tepelné ztráty oceli vyzdívkou pánve, které 

jsou ovlivněny jednak typem vyzdívky licí pánve a jednak provozními a 

technologickými podmínkami ocelárny. 

 

Tepelné ztráty vyzdívkou jsou stanoveny jako integrální hodnota závislá na čase pro 

celou vyzdívku licí pánve. Pokles teploty oceli způsobený tepelnými ztrátami 

vyzdívkou v zadaném časovém úseku je určen vztahem [1], [16]: 

                                                 C
c.m

Q
Δt

ococ

vyzd

vyzd                       (2) 

kde :  

Qvyzd … tepelné ztráty vyzdívkou (J) ve zvoleném časovém úseku, 

moc    … hmotnost oceli v pánvi (kg),   

coc     … měrná tepelná kapacita oceli (J . kg-1 . K-1). 

Konstanty modelu pro výpočet tepelných ztrát oceli vyzdívkou licí pánve byly rovněž 

určeny na základě provozního měření teplotního profilu vyzdívky pánve [1], [16], [17]. 

 

4.2.3  Řízení předehřevu licích pánví 

Při dlouhodobém setrvání oceli v licí pánvi v době od odpichu tavby do konce jejího 

odlévání na ZPO se ve vyzdívce akumuluje značné množství tepla. Pro jeho využití 
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s ohledem na snížení tepelných ztrát tekuté oceli po odpichu následující tavby je 

nutno optimalizovat tepelnou práci vyzdívky pánve. Ke koordinaci postupu odpichů 

taveb z tandemových pecí a požadavků plynulosti dodávek oceli pro jednotlivá ZPO 

je do pracovního cyklu pánví obvykle zařazen předehřev jejich vyzdívek před 

odpichem [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19  Pokles entalpie dolomitové vyzdívky licí pánve při pobytu na stanovišti VTO 

 

Praxe provozování licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. byla donedávna 

taková, že každá pánev po odlití na ZPO byla bez ohledu na hodnotu její entalpie 

ohřívána po celou dobu jejího pobytu na stanovišti pro vysokoteplotní ohřev pánví až 

do následujícího odpichu. Provedená provozní měření teplotního profilu vyzdívky 

pánve však ukázala, že ve velké většině případů pánev ohřívána na VTO zpočátku 

chladne (entalpie vyzdívky klesá) – viz obrázek 19. Je to dáno tím, že entalpie 

vyzdívky „prolité“ pánve je na počátku VTO vyšší než maximálně dosažitelná entalpie 

vysokoteplotním ohřevem, protože přestup tepla z oceli do vyzdívky pánve je 

mnohem intenzivnější než při vysokoteplotním ohřevu. Je to patrné i z obr. 20, kde je 

uvedeno srovnání teplot v pracovní vyzdívce naměřených při provozním měření 

dolomitové pánve na začátku a na konci ohřevu jak nové pánve (před 1. odpichem) – 

modrá barva, tak prolité pánve – červená barva. Oba ohřevy byly stejně dlouhé – 180 

minut. Kulaté body znamenají teploty na začátku ohřevu, kosočtverce na konci 

ohřevu. Na ose x je vzdálenost od pracovního povrchu vyzdívky. Z grafu na obr. 20 
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je vidět, že např. ve vzdálenosti 80 mm od pracovního povrchu, což je cca uprostřed 

cihly, během ohřevu teplota u nové pánve vzrostla, avšak u prolité pánve je tomu 

naopak [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Srovnání teplot ve vyzdívce nové pánve a pánve po 5 tavbách 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je zbytečné každou pánev ohřívat po 

celou dobu jejího setrvání na stanovišti VTO před následujícím odpichem. Pro 

uchování akumulovaného tepla ve vyzdívce stačí pouze co nejdříve po ukončení lití 

zakrýt pánev víkem. Zde se naskytla možnost nezanedbatelné úspory topných plynů 

řízením vysokoteplotního ohřevu pánví pomocí modelu hodnocení tepelného stavu 

licí pánve [1], [10], [15]. 

 

Pro využití tepla, akumulovaného ve vyzdívce licích pánví z oceli předchozí tavby, 

byly do řídicího systému ocelárny zapracovány funkce pro řízení předehřevu pánví 

podle tepelného stavu vyzdívky. Tepelný stav vyzdívky je počítán modelem na 

základě modulu oběhu pánve, který monitoruje jednotlivé stavy pánve zadávanými 

převážně obsluhou pánví v kombinaci s údaji snímanými automaticky [1]. 

 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 30 (celkem 46) 

Po přiklopení víka na pánev při mezitavbovém pobytu pánve na zařízení pro 

vysokoteplotní ohřev (VTO) model porovná skutečnou aktuální hodnotu entalpie 

vyzdívky s požadovanou entalpií na konci VTO a stanoví dobu možného chladnutí 

pánve pod víkem tak, aby nedošlo k podkročení hodnoty entalpie vyzdívky potřebné 

pro následující odpich. V případě, že hodnota entalpie vyzdívky pánve je na začátku 

VTO nižší než požadovaná, což je výjimečný stav, stanoví model nutnou dobu 

ohřevu pro dosažení požadované hodnoty entalpie pánve na konci VTO [1]. 

 

Systém řízení VTO, který je založen na efektivním využívání tepla oceli 

akumulovaného ve vyzdívce pánve po předchozí tavbě, vyžaduje spolehlivý a 

věrohodný výpočet tepelného stavu pánve. Pro splnění tohoto požadavku bylo 

zapotřebí: 

 zavést systém automatické identifikace licích pánví na pánvařských pracovištích a 

zajistit jeho ochranu proti tepelnému a mechanickému namáhání; 

 zavést systém pro automatickou identifikaci zakrývání pánve víkem [1]. 

 

Souhrn všech uvedených činností uvedených v kapitole 4 přispívá k optimalizaci 

tepelné práce licích pánví, které vedou k úsporám energií v procesu výroby oceli. 

Vyhodnocení těchto úspor je předmětem kapitoly 5. 

 

 

5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ OPTIMALIZACE TEPELNÉHO  

      PROCESU LICÍ PÁNVE A DOPAD NA EKOLOGII 

V rámci této kapitoly jsem provedla vyhodnocení úspor energií a dopadu 

navrhovaných změn na technologii a životní prostředí. Podstatou řešeného problému 

je snížení energetické a ekologické zátěže optimalizací tepelné práce vyzdívky licí 

pánve využitím tepla tekuté oceli akumulovaného ve vyzdívce pánve z předchozí 

tavby. Výše uvedeného cíle bylo ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. dosaženo 

vytvořením systému řízení tepelného stavu licí pánve, především začleněním izolační 

vrstvy do vyzdívky pánve spolu s kladením důrazu na zakrývání pánve víkem v co 

největší míře. Ověření jejího účinku nejen na snížení spotřeby zemního plynu při 

VTO pánví, ale i na snížení spotřeby elektrické energie pro ohřev oceli na 
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pánvové peci bylo hlavním předmětem řešení výzkumu v této oblasti, kterého jsem 

se zúčastnila v rámci své bakalářské práce.  

 

5.1  Snížení spotřeb energií 

Pro stanovení rozsahu úspor, které vznikají při zavedení všech zmíněných opatření 

vedoucích k optimalizaci provozování licích pánví v podmínkách ArcelorMittal 

Ostrava a.s. bylo provedeno porovnání údajů naměřených při provozním měření 

s údaji získanými z běžného provozování stávajících licích pánví. 

 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, praktické využívání modelu pro řízení 

předehřevu vyzdívek licích pánví, snížení počtu pánví v oběhu a použití izolace u 

licích pánví společně s dodržováním zakrývání pánve víkem všude tam, kde je to 

možné, je 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 pro vysokoteplotní ohřev pánví a elektrické energie 

pro ohřev oceli na pánvové peci. 

 

Vyčíslené úspory u topného plynu jsou uvedeny za hodinu a u elektrické energie na 

tunu vyrobené oceli (viz tab. 3). Jedná se o kalkulované úspory bez započtení 

nákladů na izolaci pánve. 

 

Tab. 3  Srovnání spotřeb energií 
 

Druh energie 
 

Jednotka 

LP po 

optimalizaci 
Ostatní LP 

Úspora 

měrná roční 

Zemní plyn m3/h 85 107,3 22,3 0,74 mil. 

3,1 El. energie kWh/t 35,6 40,2 4,6 9,2 mil. 

 

5.2  Dopad na ekologii 

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

zkoušek bylo dosaženo nezanedbatelné úspory topného plynu a elektrické energie 

(viz kap. 5.1). Tato úspora energií má přímý vliv na snížení množství emisí CO2 . 
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Určení množství emisí CO2, o které bude snížen jejich výskyt díky výše uvedeným 

úsporám energií, bude provedeno v následujícím textu [2]. 

 

Výpočet emisí CO2 plynných paliv 

Plynná paliva jsou složena z více látek (plynů), které obsahují uhlík kromě CO2 (CO, 

CH4, C2H6, C3H8 a ostatní uhlovodíky). Na oxidaci se dále podílejí ostatní látky, které 

jsou v  palivu obsažené (H2, H2S), ale ty nemají vliv na vznik CO2. Spalování látek 

podílejících se na produkci CO2 probíhá dle těchto chemických rovnic [21], [22]: 

225,0 COOCO 
         (3) 

OHCOOCH 2224 22 
        (4) 

OHCOOHC 2262 325,3 
       (5) 

OHCOOHC 22283 435 
        (6) 

OHCOOHC 222104 545,6 
       (7) 

OHCOOHC 22242 223 
       (8) 

OHCOOHC 22263 335,4 
       (9) 

OHCOOHC mn 222 4,26,28,3 
       (10) 

 

Z rovnice (3) vyplývá, že z 1 m3 CO vznikne 1 m3 CO2. Z rovnice (4) vyplývá, že 

z 1 m3 CH4 vznikne taktéž 1 m3 CO2. Ale v rovnici (5) vidíme, že z 1 m3 C2H6 vznikne 

dvojnásobné množství CO2. V rovnici (6) už je to trojnásobné množství atd. až 

k rovnici (10), kde vidíme, že vznikne 2,6 násobek CO2 z 1 m3 nenasycených 

uhlovodíků CnHm. 

 

Při výpočtech množství CO2, které vznikne spálením plynného paliva, se musí 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.  

 

 

 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 33 (celkem 46) 

Objem CO2 ve spalinách, který vzniká spálením 1 m3 paliva, vypočteme ze vztahu 

[2], [21], [22]:  











paliva

mn

m

mCOHCHCHCHCHCHCCHCO
Vco

3

3
2634210483624

2
100

6,232432

   (11) 

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 získáme pomocí 

vzorce [2], [21], [22]: 

).( 3

222
palivamkgVm COCOCO

 
          (12) 

VCO2………objem oxidu uhličitého ve spalinách (m3.m-3 paliva) 

ρCO2……………hustota oxidu uhličitého 1,9642 (kg. m-3) 

 

Množství emisí CO2, které by vznikly spálením uspořeného množství paliva, 

vypočteme [2], [21], [22]:   

RpUmM COCO 
22                 (13) 

mCO2……………hmotnost oxidu uhličitého ve spalinách (kg . m-3 paliva) 

U…………..hodinová úspora zemního plynu (m3 . h-1) 

RP…………roční provoz zařízení VTO (h) 

 

Výpočet snížení množství emisí CO2 zemního plynu pro VTO pánví  

Výpočet množství spalin zemního plynu pro VTO licích pánví: 

Chemické složení zemního plynu v procentech (údaje použity z podnikových zdrojů):  

Složka CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CnHm CO2 O2 N2 

% 97,155 1,288 0,405 0,066 0,8 0,159 0,5 0,816 
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Objem množství CO2 ve spalinách, který vypočteme ze vztahu (11), činí pro 

podmínky ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. cca 1,04 m3.m-3 paliva. Hmotnost CO2 

ve spalinách je 2,03 kg.m-3 paliva. 

 

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

(2,03 . 22,3 . 33229)/1000 = 1504,24 tun ročně. 

 

Pro jednotlivá provozní měření včetně vypočteného průměru je snížení množství 

emisí CO2 vlivem úspor zemního plynu uvedeno v tabulce 4. 

 

Tab. 4  Snížení množství emisí CO2 vlivem nižší spotřeby zemního plynu pro    

   vysokoteplotní ohřev licích pánví 

Úspora 

ZP 

Emise 

CO2 

(m3/rok) (t/rok) 

741 007,8 1 504,24 

 

Výpočet množství emisí tuhých paliv 

Další snížení emisí CO2 nastane úsporou elektrické energie potřebné pro ohřev oceli 

v pánvové peci. Toto snížení emisí je nepřímé, jelikož množství produkovaného 

skleníkového plynu se nesníží přímo v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s., ale dojde 

k němu v elektrárně spálením menšího množství černého uhlí pro výrobu odebírané 

vlastní elektrické energie. 

 

Pro výpočet emisí CO2 je nutné znát především množství spáleného černého uhlí pro 

výrobu elektrické energie a jeho složení, především tedy obsah uhlíku. Emise CO2 

spálením černého uhlí vznikají podle rovnice: 

22 COOC 
         (14) 

Jak je z rovnice patrné, pro spálení 12 kilogramů uhlíku, potřebujeme 22,4 m3 kyslíku 

za vzniku 22,4 m3 CO2.  
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Po úpravě dostaneme rovnici pro výpočet objemu emisí CO2: 

10012

4,22
2

C
VCO 

         (15) 

VCO2………objem oxidu uhličitého ve spalinách (m3.kg-1 paliva) 

C…………………obsah uhlíku v černém uhlí (%) 

 

Spalováním černého uhlí o obsahu 75,9 % uhlíku, vznikne dle rovnice (15) 1,417 

m3.kg-1 emisí CO2. Jestliže pro výrobu 1kWh elektrické energie spálíme 0,449 kg 

černého uhlí, pak snížením spotřeby el. energie o 9,2 mil. kWh (viz tab. 3), uspoříme 

4 131 tun černého uhlí (0,449 . 9,2.106), z čehož vyplyne potenciál ke snížení emisí 

CO2 ročně o 5854 tun (1,417 . 4,131.106).  

 

Tab. 5  Snížení množství emisí CO2 vlivem nižší spotřeby elektrické energie na 

pánvové peci  

Úspora el. 

energie 

Celkem spáleného 

černého uhlí 

Emise 

CO2 

(kWh/rok) (kg) (t/rok) 

9 200 tis. 4 131 tis. 5 854 tis. 

 

Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že průměrná roční úspora zemního plynu pro 

vysokoteplotní ohřev licích pánví činí cca 741 000 m3 a z toho plynoucí snížení 

množství produkovaných emisí CO2 cca 1 504 t. V případě úspory elektrické energie 

pro ohřev oceli v pánvové peci se jedná o roční úsporu cca 9 mil. kWh a s tím 

související snížení množství produkovaných emisí CO2 cca 5 854 t. Z uvedeného 

vyplývá, že celkové snížení množství CO2 vlivem snížení elektrické energie 

dohromady činí 7 358 tun. 
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6.  NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě výsledků provozního měření teplotního profilu vyzdívky licí pánve a na 

základě provozních testů se sníženým počtem pánví v oběhu lze doporučit 

následující opatření vedoucí k optimalizaci provozování licích pánví ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s., zvláště v souvislosti s plánovanou výstavbou nové 

konvertorové ocelárny a zařízení pro mimopecní zpracování oceli ve vakuu: 

 využití stávajícího modelu hodnocení tepelného stavu licích pánví pro řízení 

vysokoteplotního ohřevu pánví mezi jednotlivými tavbami; 

 začlenění kvalitní izolační vrstvy do zdiva licí pánve; 

 optimalizace počtu licích pánví v oběhu. 

 

6.1  Aplikace modelu pro řízení vysokoteplotního ohřevu licích pánví 

Do řídicího systému ocelárny byly zapracovány funkce pro řízení vysokoteplotního 

ohřevu licích pánví podle tepelného stavu vyzdívky. Model byl popsán v kapitole 

4.2.3. Po vyčíslení konstant modelu byly tyto funkce již otestovány a připraveny pro 

provozní využívání.  

 

Programové řízení vysokoteplotního ohřevu licích pánví je v současné době ve 

zkušebním provozu na několika zařízeních a v rámci provozních testů je model 

vyhodnocován. Dosavadní výsledky první fáze realizace řízení mezitavbového řízení 

licích pánví uvádím v tab. 6 a na obr. 21:  

 

Dosud nejvýrazněji se tato zkouška dotkla dvou ohřevů (ve svislé poloze) a sice před 

tavbami 35208 (pánev 9) a 35254 (pánev 16) - viz tab. 6 

 

Tab. 6  Řízení VTO pánví  
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Jak je z tabulky 6 patrné, byl sledován i dopad na poměrně dlouhou dobu přítomnosti 

licí pánve pod víkem bez ohřevu před následnou tavbou. Po podrobném 

přezkoumání všech důležitých údajů souvisejících s výrobou, mimopecním 

zpracování a následným litím oceli na ZPO nebyl ani v jednom případě prokázán 

negativní dopad na zhoršení technologických ukazatelů výroby oceli, a to ani 

z teplotního hlediska.  

 

Znovu se potvrdilo, že není nutno začínat s ohřevem pánve bezprostředně po lití a že 

tedy stačí udržet teplo uchované ve vyzdívce po odlití oceli pouhým přiložením víka 

na pánev. Tato skutečnost je graficky znázorněna na obr 21. v podobě časové 

závislosti teploty měřené termočlánkem umístěným ve víku zařízení vysokoteplotního 

ohřevu licích pánví.  

 

Obr. 21  Průběh teploty spalin na „modelovém“ ohřevu 

 

Při včasném položení víka na pánev po odlití oceli teplo akumulované ve vyzdívce 

pobytem tekuté oceli předchozí tavby „vytápí“ prostor pánve uzavřené víkem zařízení 

pro vysokoteplotní ohřev. Z obr. 21 je patrné, že po zakrytí pánve víkem teplota pod 

víkem prudce roste a teprve cca po 1 hodině začíná mírně klesat. Při dosažení 

krátkých časových úseků mezi koncem lití na ZPO a položením víka na pánev se tato 

teplota dostala nad 900 resp. 1000 °C (křivky 1, 2 a 4). 
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Při mezitavbových ohřevech pánví řízených modelem v průběhu dosavadní provozní 

zkoušky bylo dosaženo úspory topného plynu cca 30 m3/hod. Skutečný ekonomický 

efekt vyplyne až po uvedení do plného provozu modelu pro řízení VTO pánví na 

všech zařízeních pro vysokoteplotní ohřev.  

 

6.2  Začlenění izolační vrstvy 

Snaha o minimalizaci tepelných ztrát tekutou ocelí 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 

celoizolované licí pánve.  

 

Z provozní zkoušky je patrné, že použitím nového typu konstrukční izolace licí pánve 

došlo k výraznému snížení teploty pláště pánve, což má příznivý vliv na jeho 

deformaci. Značný teplotní pokles za izolačním materiálem svědčí o odpovídajícím 

snížení tepelných ztrát oceli vyzdívkou s přímým dopadem na snížení spotřeb energií 

a s tím související snížení množství emisí CO2.  

 

Pomocí termokamery bylo prováděno měření teploty vnějšího povrchu pláště pánve. 

Tento způsob měření byl zvolen z důvodu získání ucelenějšího pohledu na povrch 

ocelového pláště licí pánve. Příklad termovizního měření teploty pláště licí pánve je 

uveden na obr 22. 

 

 

Obr. 22  Srovnání teplot povrchu pláště neizolované (vlevo) a izolované (vpravo) licí    

              pánve 
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Z obr. 22 je na první pohled patrná nejen nižší teplota povrchu pláště u izolované 

pánve, ale i zrovnoměrnění teplot po celém povrchu. Obě tyto skutečnosti potvrzují 

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

deformace pláště a tím úniku oceli z pánve, což se v plné míře projeví v případě 

vyšších teplot po zavedení mimopecního zpracování oceli ve vakuu. Z tohoto 

důvodu doporučuji zavést instalaci izolace u všech licích pánví. 

 

6.3  Optimalizace počtu licích pánví v oběhu 

V současné době je při provozování dvou tandemových pecí a dvou zařízení pro 

kontinuální odlévání oceli v pracovním cyklu 14 licích pánví, viz obr. 1. 

Z provedeného rozboru jednotlivých operací při cyklování licích pánví v podmínkách 

ocelárny společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. vyplývá, že pro zajištění dané 

produkce oceli je tento počet licích pánví předimenzován. Z toho důvodu byl 

proveden provozní test se sníženým počtem pánví v oběhu. Po konzultaci 

s vedením ocelárny byl snížen počet pánví v provozu ze 14 ks na 12. Tento počet, 

jak se později ukázalo, byl zcela dostačující. V době provozování sníženého počtu 

licích pánví bylo dosaženo snížení jednotlivých dob operací u pánví v oběhu. 

Grafické znázornění tohoto jevu je uvedeno na obr. 23.  

 

Obr. 23  Grafické znázornění snížení dob technologických operací licích pánví  

              s původním a sníženým počtem licích pánví v oběhu 
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Jak je z obr. 23 patrné, snížený počet pánví v oběhu se projevil především na 

výrazném snížení doby, kdy je pánev prázdná a na celkové době mezi dvěma 

odpichy (tap to tap). Průměrná doba technologického úseku od odpichu do konce lití 

(plná pánev) se nijak výrazně nezměnila, což je dáno specifičností technologie 

výroby oceli v podmínkách společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 

Z uvedených výsledků jednoznačně vyplývá doporučení snížení počtu pánví 

v oběhu. Přínosem budou jednak úspory zemního plynu pro vysokoteplotní ohřev, 

který je součástí technologického úseku „prázdná pánev“, a také zvýšení životnosti 

licích pánví z důvodu menších teplotních šoků na žáruvzdorný materiál vlivem 

menšího kolísání teploty povrchu vyzdívky. 
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7.  ZÁVĚR 

Podmínkou udržení konkurenceschopnosti hutních společností v celosvětovém 

měřítku je kontinuální snižování nejen materiálové, ale i energetické a ekologické 

náročnosti výroby oceli. 

 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na optimalizací tepelné práce metalurgických 

agregátů z hlediska dopadu na spotřebu energií a s tím související snížení množství 

emisí škodlivin při výrobě oceli. Cílem je dosažení minimálních tepelných ztrát tekuté 

oceli v licí pánvi v celém technologickém toku od tavicího zařízení, přes mimopecní 

zpracování až po plynulé odlévání oceli.  

 

Současné ocelárenské technologie se vyznačují neustálým tlakem na výrobu vysoce 

jakostních ocelí, což se neobejde bez nejmodernějších zařízení, v oblasti pecních 

agregátů, pánvové metalurgie a odlévání oceli. U všech těchto zařízení jsou kladeny 

stále vyšší nároky nejen na životnost jejich vyzdívek z důvodu vyšších teplot 

způsobených delším pobytem oceli v jednotlivých agregátech, především v licích 

pánvích, ale i vyšším tlakem na ekologii. Toho lze dosáhnout optimalizací ohřevu 

vyzdívek metalurgických agregátů, použitím kvalitní izolační vrstvy ve vyzdívce 

agregátů a v neposlední řadě optimalizací počtu licích pánví v oběhu.  

 

Uvedené optimalizační kroky byly ověřeny provozními experimenty, na základě 

jejichž výsledků vznikla doporučení, která jsou uvedena v předchozí kapitole.   

 

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). 

 

 

 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 42 (celkem 46) 

8.  LITERATURA 

 

1 TVARDEK, P., HAŠEK, P., JANČAR, D.:  Optimalizace tepelné práce licí pánve. 

Hutnické listy. 2008. Ročník LXI, č. 5, s. 14-19. ISSN 0018-8069. 

 

2 TVARDEK, P., JANČAR, D., HAŠEK, P., FOLTA, J., TOPINKOVÁ, KLÁROVÁ, 

M.:  Možnosti snížení energetické a ekologické náročnosti v pánvové metalurgii. 

Sborník přednášek konference Hutní keramika 2009, Rožnov pod Radhoštěm.    

s. 111-118. ISBN 978-80-87294-11-16. 

 

3 JANČAR, D., TVARDEK, P., HAŠEK, P.:  Provozní zkouška celoizolované licí 

pánve. Sborník přednášek z Medzinárodné vedecké konferencie žiaromateriály, 

pece a tepelné izolácie. Procedils International Conference of Refractories, 

Furnaces and Thermal Insulations. 22.- 24.4.2008, Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, 

Slovensko. s. 94-98. ISBN 978-80-553-0015-3. 

 

4 JANČAR, D., TVARDEK, P., HAŠEK, P.:  Licí pánve v ocelárně ArcelorMittal 

Ostrava – Použití nové izolační vrstvy. Sborník přednášek 17. mezinárodní 

konference metalurgie a materiálů METAL 2008. Procedils 17th International 

Metallurgical and Materials Conference METAL 2008. 13.- 15.5.2008, Hradec nad 

Moravicí. s. 30. ISBN 978-80-254-1987-8.  

 

5 JANČAR, D., OVČAČÍK, F., TVARDEK, P., HAŠEK, P., DRONGOVÁ, L.:  

Utilization of casting ladle lining enthalpy for heating gas saving in the course        

of ladle preheating at ISPAT NOVÁ HUŤ. International Scientific Conference 

microCAD 2005. 10.- 11.3.2005. University of Miskolc. p. 23-33. ISBN 963 661 5. 

 

6 JANČAR, D., HAŠEK, P., TVARDEK, P.:  Possibility of emission reduction in ladle 

metallurgy at ArcelorMittal Ostrava a.s. I. Common Conference Materials, 

Metallurgy and Interdisciplinary Co-working. 29.- 30.9.2008, OSTRAVA-PORUBA. 

s. 359-363, ISBN 978-80-248-1843-6. 

 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 43 (celkem 46) 

7 TADDEO, M.:  Optimizing a ladle refractory design with layer of structural   

 insulation. Sparkling World of Steel. Vol. 1: Proceedings, No. 2. 2005. p. 90-95. 

 

8  BÖHM, Z.:  Výroba v tandemových pecích. 1. vydání. Praha 1: SNTL. 1984,             

   s. 240. 

 

9   DETAILNÍ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OCELÁRNY. Provoz 133-Výroba 
oceli. 7. vydání, Ostrava, 2000.   

 

[10]   TVARDEK, P.: Optimalizace ohřevu hutní keramiky. Závěrečná zpráva 

výzkumného úkolu plánu TR ev. č. H-03-103/861. ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Ostrava. Prosinec 2009. 

 

[11]  FRANCHI, A.: The Use of Dolomite Linings in Treatment Ladles. Brescia. July      

         1993. 

 

[12]  ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ZÁVODU 13-OCELÁRNA 

 

[13] HAŠEK, P. A KOL.: Modely pro automatizovaný systém řízení ocelárny 

a optimalizace tepelné práce licí pánve. Sborník 13. Mezinárodní konference 

metalurgie a materiálů – METAL 2004, 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí. 

ISBN 80-85988-95-X. 

 

[14] TVARDEK, P.:  Připravenost oceli k odlévání. Výzkumná zpráva. NOVÁ HUŤ, 

a.s. Ostrava – VZÚ. 1995. 

 

[15] TVARDEK, P., HAŠEK, P.: Výzkum tepelných změn vyzdívky licí pánve určené 

pro tavby zpracovávané na pánvové peci a odlévané na ZPO. Výzkumná 

zpráva. NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava – VZÚ. 1995. 

 

[16] HAŠEK, P. A KOL.: Optimalizace tepelné práce 230 t licí pánve s pásmovou 

vyzdívkou z dolomitového a magnezitouhlíkového staviva v nových 

technologických podmínkách ocelárny ISPAT NOVÁ HUŤ, A.S. Výzkumná 

zpráva. FMMI-VŠB – TU Ostrava. 2003. 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 44 (celkem 46) 

[17]  TVARDEK, P.: Specifikace konstant pro oběh pánví určených pro ZPO2 a 

ZPO3. Závěrečná zpráva VÚ plánu TR, ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava. Září 

2003. 

 

[18]  TVARDEK, P.: Připravenost oceli k odlévání. Výzkumná zpráva. NOVÁ HUŤ, 

A.S. Ostrava – VZÚ. 1995. 

 

[19]  JANČAR, D., OVČAČÍK, F., TVARDEK, P.: Využití entalpie vyzdívky licích pánví 

pro úsporu topného plynu při jejich předehřevu v ocelárně ISPAT NOVÁ HUŤ, 

A.S. Ostrava. 

 

[20] PŘÍHODA, M.: Nové poznatky z výzkumu plynulého odlévání oceli. Ostrava: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2001, s. 175. ISBN 80-

248-0037-3. 

 

[21] TVARDEK, P.: Snížení energetické a ekologické náročnosti výroby oceli. 

Závěrečná zpráva výzkumného úkolu. ArcelorMittal Ostrava a.s. Ostrava. 

Prosinec 2011. 

 

[22] TRULLEYOVÁ, P.: Snížení výskytu emisí oxidu uhličitého v ocelárně 

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

pánve. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, FMMI. 

s. 70, 2010. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 45 (celkem 46) 

9.  SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1  Schéma výroby oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s. 10 

Obr. 2   Produkce oceli v letech 2001-2011    11 

Obr. 3 Schéma tandemové pece 11 

Obr. 4 a 5  Sázení tekuté a pevné vsázky do tandemové pece 12 

Obr. 6   Princip technologie výroby oceli v tandemové peci 13 

Obr. 7 a 8  Odprášení tandemových pecí 14 

Obr. 9 a 10 Odpich oceli do licí pánve 14 

Obr. 11   Schematické znázornění základních technologických uzlů P-pece 15 

Obr. 12   Hlavní proces ocelárny 16 

Obr. 13   Licí pánev 17 

Obr. 14   Pracovní proces licích pánví 19 

Obr. 15 Původní křivka předehřevu dolomitových pánví 20 

Obr. 16 Současná křivka sušení licích pánví v AMO 21 

Obr. 17 Grafické znázornění srovnání spotřeby zemního plynu pro 

  předehřev podle původní a nové křivky 22 

Obr. 18 Obecné schéma řídicího systému oběhu licích pánví 25 

Obr. 19 Pokles entalpie dolomitové vyzdívky licí pánve při pobytu 

                   na stanovišti  VTO 28 

Obr. 20 Srovnání teplot ve vyzdívce nové pánve a pánve po 5 tavbách  29 

Obr. 21 Průběh teploty spalin na „modelovaném“ ohřevu 37 

Obr. 22 Srovnání teplot povrchu pláště neizolované a izolované licí pánve  38 

Obr. 23 Grafické znázornění snížení dob technologických operací licích  

 pánví s původním a sníženým počtem licích pánví v oběhu 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  
Snížení ekonomické a ekologické zátěže v pánvové metalurgii 

Strana 46 (celkem 46) 

10.  SEZNAM TABULEK  

Tab. 1  Chemické složení pásmové vyzdívky licích pánví používaných  

v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Tab. 2  Srovnání spotřeby zemního plynu pro předehřev podle původní a nové  

                     křivky 

Tab. 3  Srovnání spotřeb energií 

Tab. 4  Snížení množství emisí CO2 vlivem nižší spotřeby zemního plynu pro 

VTO licích pánví 

Tab. 5  Snížení množství emisí CO2 vlivem nižší spotřeby elektrické energie na 

pánvové peci 

Tab. 6 Řízení vysokoteplotního ohřevu pánví 


