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Abstrakt 

 V bakalářské práci se zaměřuji na porovnání dvou typů žárovzdorných materiálů pro 

pracovní (ochrannou) vyzdívku mezipánve k plynulému odlévání oceli z pohledu 

předpokládaných úspor, zvýšení kvality oceli, zrychlení přípravy mezipánví do pracovního 

procesu a zlepšení pracovních podmínek. Budu porovnávat celkový proces mokré přípravy 

(stříkaný torkret s obsahem vody) pracovní vyzdívky a suchého zásypu (bez obsahu vody) 

pracovní vyzdívky mezipánve. 

Klíčová slova 

mezipánev, pracovní vyzdívka, plynulé odlévání, žárovzdorný materiál, torkret, suchý 

zásyp, úspora, pracovní čas, výhřev  

Abstract 

 The Bachelor thesis focuses on a comparison of two types of refractory materials for 

a working (protective) lining of a tundish for continuous casting from the point of view of 

an economic perspective, steel quality increasing, acceleration of the tundish preparation 

for the working process and an improvement of working conditions. I will be comparing 

the general process of the wet preparation (the wet shotcrete method) of the working lining 

and the dry mass material (without water content) of the working lining of a tundish. 
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1. ÚVOD 

 Moderní hutnictví železa a oceli se orientuje především na zvyšování kvality, 

efektivnosti a konkurenceschopnosti své produkce. Zavádění nových metalurgických 

technologií dnes představuje, mimo očekávaného efektu v kvalitě i ceně produkce, zároveň 

nárůst úspor. 

 V souvislosti s touto skutečností, a také v důsledku vysoké náročnosti hutní výroby 

na spotřebu paliv, energie, surovin a investic, se změny orientují především na snížení 

energetické a materiálové náročnosti, na zabezpečení dalšího růstu užitných vlastností a 

zvýšení stupně finality hutních výrobků současně se zvyšováním celkové efektivnosti hutní 

výroby. 

 Plynulé odlévání oceli se stalo pro své významné technicko-ekonomické přednosti 

jednou z nejdůležitějších technologických inovací nejen v ocelářství, ale ve světovém 

hutním průmyslu vůbec. Cílem těchto modernizačních kroků v ocelářském průmyslu je 

orientace na výrobu vysoce a super čistých ocelí, což má také výrazný dopad na použití a 

tedy i na výrobu a vývoj žárovzdorných materiálů. 

 Právě otázkou žárovzdorných materiálů k přípravě pracovní vyzdívky mezipánve pro 

kontinuální odlévání se chci zabývat ve své bakalářské práci, a to z hlediska efektivnosti, 

využití a náročností přípravy. Vlastní téma jsem si zvolil na základě poznatků a zkušeností 

v oblasti plynulého odlévání oceli. 

 Cílem mé bakalářské práce je obecně porovnat dvě metody přípravy pracovní 

vyzdívky pro mezipánev k plynulému odlévání oceli z pohledu předpokládaných úspor, 

zvýšení kvality oceli, zrychlení přípravy mezipánví do pracovního procesu a zlepšení 

pracovních podmínek na ZPO 2. Porovnávána bude technologie torkretování a suchého 

zásypu. 

 Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické, rozčleněných do několika 

kapitol. V teoretické části se zaměřuji na problematiku zařízení plynulého odlévání – ZPO, 

dále poukazuji na nepostradatelnou úlohu mezipánve v procesu lití a poslední kapitola této 

části je věnována využití  žárovzdorných materiálů v této oblasti. Na začátku praktické 

části stručně představuji podnik, kde je bakalářská práce řešena a následně se věnuji 

problematice a základním rozdílům mezi dvěma technologiemi příprav pracovní vyzdívky 

mezipánve, a to mezi tzv. mokrou a suchou přípravou. V závěru této části porovnávám a 

hodnotím dosažené výsledky a navrhuji doporučení na zlepšení současného stavu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Zařízení plynulého odlévání oceli 

 Odlévání oceli představuje důležitou součást výrobního procesu. Převážná část 

vyrobené oceli je v současné době odlévána na zařízeních plynulého lití a poměrně malá 

část oceli je odlévána ve slévárnách do pískových forem na ocelové odlitky. Plynulé 

odlévání oceli představuje technologii, která nahrazuje postup odlévání oceli ingotovou 

cestou. A proto se stává ZPO v současnosti nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem 

odlévání oceli, kde se plynule převede ocel z tekutého stavu do stavu tuhého. Zavádění a 

rozšíření této technologie je způsobeno nejen neustále se zvyšujícími požadavky na kvalitu 

vyráběné oceli, ale také ekonomickými a výrobními ukazateli. Plynulé odlévání přináší 

zvýšení kvality, produktivity a celkové efektivnosti. [16] 

          

            Obr. 1 Schéma bramového ZPO [15] 

2.1.1. Princip plynulého odlévání oceli 

 Princip plynulého odlévání lze definovat jako technologický postup, při kterém je 

tekutá ocel s finálními parametry průběžně zpracovávána na předlitek, většinou neomezené 

délky, který může mít různé tvary dle požadavků pro následné tváření. V porovnání 

s odléváním většiny neželezných kovů je plynulé odlévání mnohem obtížnější, což je 

způsobeno jednak některými fyzikálními vlastnostmi oceli, jednak charakterem její 

výroby.  

 Zpracovaná ocel přivezena v licí pánvi ze zařízení sekundární metalurgie je umístěna 

na ZPO do licího stojanu, který umožňuje manipulaci s licími pánvemi za účelem 
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nepřetržitého doplňování mezipánve. Mezipánev slouží pro rozdělení oceli na jednotlivé 

licí proudy, které přivádějí tekutou ocel do krystalizátoru, jenž představuje primární zóny 

chlazení. Krystalizátor je tvořen měděnými stěnami, které jsou ochlazovány vodou. Tím 

dochází ke vzniku licí kůry, která tvoří plášť tekutého jádra předlitku. Předlitek je po 

výstupu z krystalizátoru po průřezu tvořen licí kůrou na okrajích, zatímco ve středu zůstává 

tekuté jádro, které je následně ochlazováno v zóně sekundárního chlazení takovou 

intenzitou, aby bylo na konci této zóny zcela zatuhlé. Poslední technologický krok 

představuje dělení předlitku, utuhlého po celém průřezu na konci sekundární zóny 

chlazení, na požadované délky pro následné zpracování tvářením. [3] 

2.1.2. Význam plynulého odlévání 

 Kontinuální, neboli plynulé odlévání oceli je v  posledních desetiletích 

nejvýznamnější inovací její technologie výroby. Jeho masové rozšíření bylo doprovázeno 

rychlým vývojem konstrukce zařízení pro plynulé odlévání a zdokonalováním jeho 

technologie. Zároveň si zvýšené požadavky na kvalitu oceli vynutily urychlení rozvoje 

sekundární metalurgie, protože užití některých jejích prvků se stalo pro současný proces 

plynulého odlévání nepostradatelným. Sekundární metalurgie se tak stala v krátké době 

z výběrového procesu, uplatňovaného převážně při výrobě ušlechtilé či legované oceli, 

důležitou součástí inovačního procesu výroby oceli a její význam s dalším rozšiřováním 

plynulého  odlévání  rychle vzrostl. Současně a se stejnou intenzitou probíhá i rozvoj 

dalších doprovodných průmyslových oborů, z nichž nejvýznamnější je pravděpodobně 

výroba žárovzdorné keramiky pro plynulé odlévání oceli a výroba prvků pro jeho kontrolu 

a automatizaci. [11] 

2.1.3. Výhody plynulého odlévání oceli 

 Budeme-li porovnávat jednotlivé fáze výroby při plynulém lití a konvenčním 

způsobu odlévání oceli do kokil, zjistíme, že dochází nejen ke značnému zjednodušení 

technologického schématu, ale i výraznému zkrácení výrobního cyklu. Výhody plynulého 

odlévání oceli tedy můžeme shrnout do několika základních poznatků: 

• vysoká ekonomická efektivnost výroby – způsobena zejména výrazným zvýšením 

výtěžku oceli na finální výrobek a úsporu energie na jeho výrobu. Úspora je tím 

vyšší, čím více se tvar a rozměr předlitku přiblíží definitivní podobě finálního 

výrobku, neboli, čím více mezioperací může být ve srovnání s ingotovou 
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technologií vypuštěno (stripování, kontrola a povrchová úprava, ohřev v hlubinné 

peci, válcování). Menší počet provozních operací u ZPO přináší následující úspory:  

 na energii, 

 na údržbu, 

 na výši odpisů, 

 na mzdové prostředky. 

Výsledek porovnání výtěžnosti bram – vztaženo na tekutou ocel – obou technologií 

je ovlivněn především rozdílem v těchto ztrátách utuhlé oceli: 

 zbytkem oceli v mezipánvi (MP), 

 hlavovým a patním odpadem, 

 okujemi a ztrátami odstřihem, 

 podílem sekvenčního lití, 

 ztrátami v úpravnách.  

                             

                             Obr. 2 Porovnání výtěžnosti bram [16]                          
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                     Obr. 3 Porovnání energetické bilance [16] 

• racionalizace potřeby živé práce – umožněna vypuštěním výrobních mezioperací a 

podstatně lepšími podmínkami pro automatizaci technologie, 

• vyšší úroveň kultury práce – výrazné snížení podílu fyzicky namáhavé práce  

u zaměstnanců odlévárny, s perspektivou možnosti využití lidské práce jen k řízení, 

regulaci a kontrolní činnosti, zvýšení úrovně bezpečnosti práce na odlévárně, 

• zlepšení podmínek pro systematické zvyšování kvality finálního produktu 

snížením, resp. vyloučením subjektivních vlivů na jakost výroby. [10] 

2.1.4. Perspektiva plynulého odlévání oceli  

 V oblasti plynulého odlévání je vývoj u stávajících, klasických ZPO zaměřen na 

zvyšování výkonů, snižování nákladů a energií. Avšak odlévání oceli s přímým 

válcováním předlitků vede především ke snížení nároků na následné přetváření, ke 

snižování investičních nákladů, provozních nákladů a zlepšení kvality odlitku, a to hlavně 



8 
 

díky odlévání tvarů blízkých tvarům výrobků. Jedná se především o odlévání tenkých 

bram, teplých pásů a plechů. 

 Zařízení pro odlévání tenkých bram, teplých pásů a plechů přinesou další značné 

úspory energie v důsledku vyloučení technologických operací používaných při běžné 

technologii, jako je chlazení bram i jejich úprava, ohřev, předválcování. Rovněž umožní 

výrobu menších hmotností různých jakostí oceli. [10,11] 

2.1.5. Rozdělení ZPO 

 Zařízení plynulého odlévání lze dle jejich konstrukčního vývoje, použitelnosti, 

objemu a sortimentu výroby a náročnosti na prostor rozdělit do několika skupin: 

• vertikální ZPO   

 klasické, 

 s ohybem předlitku; 

• radiální (obloukové) ZPO 

 s rovným krystalizátorem (KR), 

 se zakřiveným KR; 

• horizontální ZPO. 

 Vývoj základní konstrukce vertikálního ZPO (50. léta 20. století) vedl k její 

modifikaci za vzniku radiálního ZPO. Tento typ ZPO představuje novou skupinu, která 

byla dále konstrukčně rozvíjena a v současnosti tvoří převládající typ ZPO používaného na 

celém světě, včetně ČR. Specifické požadavky malých oceláren a výroby jakostních ocelí 

vedly ke vzniku další konstrukční skupiny – horizontálního ZPO. Toto zařízení není příliš 

rozšířeno v ocelářském průmyslu a v současnosti lze konstatovat, že je na ústupu. Poslední 

vývojový trend představuje klasická konstrukce radiálního ZPO s profilem krystalizátoru, 

který je blízký konečnému tvaru válcovaného výrobku, nebo také speciální ZPO určené 

pro lití tenkých pásů, kdy je krystalizátor nahrazen dvěma chlazenými válci, mezi které je 

odlévána ocel a získávána tenká brama. [16] 

2.1.5.1. Základní části ZPO 

 V České republice jsou provozovány především radiální (obloukové) ZPO, a proto 

bych se o nich rád zmínil podrobněji. Zařízení plynulého odlévání se skládá z několika 

konstrukčních celků, které na sebe navazují a plní rozdílné funkce. Tyto jednotlivé 

konstrukční celky (uzly) se skládají z následujících částí: 
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• odlévací (licí) pánev s otočným nebo pevným stojanem, 

• mezipánev s mezipánvovým vozem, 

• krystalizátor s oscilací a primárním okruhem chlazení, 

• elektromagnetický míchač – modifikační zařízení aplikovatelné dle potřeby, 

• sekundární chlazení s vodícím systémem, 

• terciární chlazení s vodícím systémem, 

• tažná stolice s rovnacím zařízením, 

• dělící zařízení, 

• značkovací systém, 

• výběh pro odsun předlitků s chladníkem, 

• mezipánvové hospodářství se sušícími a předehřívacími stanicemi, 

• jeřábový park. [16] 

2.1.6. Úloha odlévání v technologickém cyklu výroby 

 Závratné rozšiřování technologie plynulého lití provázel i dynamický vývoj 

konstrukce zařízení s cílem zvyšovat efektivní výkon licího stroje a racionalizovat 

energetickou náročnost procesu. Technologie kontilití také vyvolala následné změny 

v přípravě taveniny v pánvi před litím, a to rozvojem pánvové sekundární metalurgie. 

Reakce a pochody v licí pánvi, které mají tepelně a chemicky homogenizovat ocelovou 

taveninu, upravit její teplotu a chemické složení a provést rafinaci tekuté oceli z hlediska 

obsahu a množství nekovových vměstků, byly rozvojem kontilití průběžně zdokonalovány 

a rozšiřovány. V této souvislosti se také dostala do popředí i mezipánev, prvek, původně 

konstrukčně působící jako pouhý distributor tekuté ocelové taveniny z licí pánve do 

krystalizátoru licího stroje. Protože se jedná o poslední reakční nádobu před tuhnutím oceli 

v krystalizátoru, začala být mezipánev využívána podobně jako pánev pro metalurgické 

reakce. Tímto okamžikem nastala fáze vývoje nových postupů tzv. mezipánvová 

metalurgie. 

 Výroba oceli se skládá ze dvou na sebe navazujících nezastupitelných postupů, a to: 

• zpracování tuhé či tekuté ocelářské vsázky rafinací v tavících agregátech a  

v zařízeních pro sekundární metalurgii. Hlavním cílem je dosažení předepsaného 

chemického složení a čistoty oceli, což je předpokladem pro její použití na 

plánovanou zakázku. Zároveň musí být dosaženo optimální teploty a vhodné 

teplotní homogenity taveniny, jako podmínky pro úspěšný průběh odlévání oceli, 
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• vlastní odlévání oceli je technologický postup spojený s procesem tuhnutí taveniny, 

při kterém se vytavená ocel z licí pánve odlije do předlitků, které jsou svým tvarem 

a vlastnostmi vhodné pro další zpracování tvářením na finální výrobky. [1,2] 

2.2. Mezipánev 

 Mezipánev představuje jeden z nejdůležitějších technologických uzlů, které jsou 

používány při plynulém odlévání oceli, kde je MP zařazována mezi licí pánev a 

krystalizátor. Přičemž tato pozornost má dvojí charakter. Jednak je to pohled 

technologický s přihlédnutím k dopadům na jakost oceli a jednak je to pohled ekonomický. 

Případné problémy při nevhodném výběru materiálu používané v mezipánvi mohou mít 

značné finanční dopady z titulu ztráty ve výrobě, špatné jakosti oceli a zvýšení nákladů na 

provoz MP. Při plynulém odlévání slouží mezipánev jako zásobník pro rozdělení oceli do 

jednotlivých licích proudů a umožňuje výměnu licí pánve, neboť poskytuje dostatek času, 

aniž by došlo k předčasnému přerušení licího proudu oceli do krystalizátoru. [21] 

      Obr. 4 Tvar a velikost MP se zvýrazněním ocelového pláště [v.z.] 

2.2.1. Funkce mezipánve 

 Z technologického a metalurgického hlediska zajišťuje MP důležité funkce, které 

podstatně ovlivňují stabilitu procesu lití a kvalitu předlitku. Mezipánev tedy: 

• umožňuje regulaci toku tekuté oceli do KR, 

• snižuje ferostatický tlak tekutého kovu, 

• zrovnoměrňuje rychlost licího proudu, 

•    minimalizuje rozstřik oceli, 

• zrovnoměrňuje teplotu odlévané oceli, 

• odstraňuje turbulenci licího proudu, 
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• odděluje ocel od strusky.  

 Konstrukční řešení a vhodné použití žárovzdorného materiálu ovlivňuje bezpochyby 

správné funkce mezipánve. Týká se to nejen vlastního tělesa MP, ale i regulačních, resp. 

uzavíracích orgánů, stínících a ponorných trubic. [3] 

2.2.2. Úloha mezipánve při plynulém lití 

 Hlavní úloha mezipánve spočívá v rovnoměrném rozdělení oceli do jednoho nebo 

několika krystalizátorů a slouží i jako zásobník při sekvenčním lití. Mezipánev však 

představuje z metalurgického hlediska jednu z posledních možností, kde lze podstatně 

ovlivnit výslednou čistotu oceli, protože, jak už bylo výše uvedeno, je posledním článkem 

při zpracování oceli. To znamená, že v průběhu lití může být ocel v mezipánvi znečištěna 

vměstky vzniklými např. strháváním pánvové a krycí strusky, reoxidací oceli nebo 

roztavením a erozí žárovzdorných materiálů. Pokud má MP sloužit jako rafinační nádoba, 

musí být odstraněny nebo eliminovány tyto zdroje znečistění oceli. Vlastnosti plynule 

odlévané oceli můžeme tedy ovlivňovat různými způsoby, které se souhrnně nazývají 

mezipánvová metalurgie. 

2.2.3. Mezipánvová metalurgie 

 Mezipánvovou metalurgií se rozumí souhrn metalurgických a technologických 

opatření, jimiž se zvyšuje kvalita předlitku působením na tekutou ocel vytékající z pánve 

do mezipánve, ocel obsaženou v mezipánvi a následně vytékající z mezipánve do 

krystalizátoru. 

 Mezi nejpoužívanější metody mezipánvové metalurgie patří ochrana oceli před její 

reoxidací pomocí inertních plynů. Dále zde patří také různá uspořádání vnitřního prostoru 

mezipánve za pomocí přepážek, hrázek a různě umístěných porézních tvárnic. Další možné 

místo, ve kterém lze provést již jenom dílčí úpravy tekutého kovu, mající vliv na 

výslednou čistotu, představují ponorné výlevky s různým počtem a tvarem výtokových 

otvorů, které jsou umístěny pod výtokovým uzlem z MP. K nejčastějším metodám 

mezipánvové metalurgie patří: 

• ochrana licího proudu pomocí:  

 stínící  trubice, 

 ponorné výlevky; 
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• krycí struska:  

 krycí, 

 rafinační; 

• vhodná vyzdívka mezipánve:  

 pracovní (ochranné), 

 nepracovní (stálé); 

• úprava proudění oceli v MP pomocí:  

 dopadové desky, 

 dolní a horní přepážky, 

 víceotvorové přepážky; 

• filtrace oceli pomocí:  

 pěnového filtru, 

 cedítkového filtru; 

• dmýchání inertních plynů do mezipánve:  

 argonovací tvárnicí, 

 otvory v keramice. [16] 

2.2.4. Konstrukce mezipánve 

 Před projekčním návrhem MP je třeba respektovat následující činitele: 

• počet a rozmístění proudů, 

• charakter proudění kovu vzhledem k vyplouvání nekovových vměstků, 

• dostatečnou velikost MP, 

• situování licích pánví, 

• způsob odstraňování strusky a zbytku kovu po ukončení lití. 

 Vlastní MP je tvořena svařeným ocelovým pláštěm, vyrobeným z 15 až 20 mm 

tlustých ocelových válcovaných plechů. Po stranách jsou přivařeny čepy pro manipulaci 

jeřábem. Základní funkcí pláště je zajištění tuhosti mezipánve, a tím umožnění snadné 

manipulace během pracovního procesu jak při přípravě, tak během vlastního odlévání. 

Mezipánev není tvořena pouze vlastní nádobou, ale je opatřena celou řadou dalších prvků, 

viz obr. 5. 
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 Obr. 5 Mezipánev bramového ZPO s popisem jednotlivých prvků [16] 

 Konečný způsob využití a zařazení jednotlivých použitých prvků závisí vždy na 

daných provozních podmínkách a potřebách jednotlivých provozů oceláren. 

Z konstrukčního hlediska lze mezipánve rozdělit dle následujících základních kritérií: 

• dle tvaru MP: obdélníkové, klínové, deltové, tvaru T, C, H, L, X aj., 

• dle objemu MP: malé (do 20 tun), střední (od 20 do 40 tun), velkoobjemové (nad 

40 tun), 

• dle symetrie MP: symetrické, asymetrické, 

• dle typu ZPO: sochorové, blokové, bramové, pro odlévání profilů, pro odlévání 

pásů, pro horizontální ZPO.    

2.2.5. Příprava mezipánve 

 Příprava MP se provádí na mezipánvovém hospodářství, kde se zajišťují: 

• mezitavbové opravy MP, 

• střední a generální opravy vyzdívek, 

• příprava uzavíracích systémů. 

 Do mezitavbových oprav jsou zařazeny operace, které tvoří jeden celý cyklus: 

• uložení MP po odlití sekvence do stojanu, kde se demontují ponorné výlevky, 

zátkové mechanismy a snímají víka, 

• ochlazení vyzdívek foukáním studeného vzduchu, 

• vytlačení slitku a opotřebených výlevkových kamenů, 
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• očistění stěn MP, 

• osazení nových výlevkových kamenů, oprava výtokových otvorů, oprava 

poškozených míst,   

• oprava vyzdívky, 

• vytvoření ochranné vrstvy (torkretováním nebo sypáním), 

• vysušení ochranné vyzdívky, 

• vystrojení MP uzavíracími mechanismy a zavíkování MP, 

• uložení MP do mezipánvového vozu. 

 Takto vystrojená a připravená MP se před uvedením do provozního cyklu ohřívá na 

provozní teplotu cca 1100-1200 °C pomocí speciálních hořáků, spouštěných do mezipánve 

otvory ve víku. [3] 

2.2.6. Vyzdívka mezipánve 

Na provozní funkčnosti a dosahované čistotě plynule odlévané oceli se významnou mírou 

podílejí vyzdívky mezipánve, které se dělí na trvalé (nepracovní) vyzdívky a pracovní 

(ochranné) vyzdívky. Na vlastnosti pracovních vyzdívek MP jsou kladeny vysoké nároky, 

neboť ovlivňují nejen její životnost, ale i řadu dalších faktorů. Vyzdívka mezipánve by 

měla mít dostatečnou žárovzdornost a také pevnost. Materiál vyzdívky by měl odolávat 

chemickému působení prvků, které jsou obsaženy v oceli, erozi licího proudu a působení 

strusky. Dle způsobu vyzdívání a použitého žárovzdorného materiálu rozlišujeme dva 

základní typy vyzdívek, a to klasické (teplé) a studené systémy vyzdívek. 

                                 

                             Obr. 6 Příklad vyzdění mezipánve [20] (1 – pracovní  
                                         vrstva, 2 – trvalá vrstva, 3 – armovací vrstva) 
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 V současnosti se vyzdívka MP nejčastěji skládá z izolačního materiálu, který je 

umístěn na plášti mezipánve. Druhou vrstvu tvoří trvalé, tzv. monolitické vyzdívky (litý 

žárobeton) a poslední vrstvou je pracovní (ochranná) vrstva aplikovaná na stálou vyzdívku 

ve formě nástřiku (torkretu) nebo suchého zásypu. Ochranná vrstva se obnovuje po každé 

sekvenci. [20] 

2.2.6.1. Klasické vyzdívky 

 Tato vyzdívka se skládá z několika vrstev. První vrstva je izolační a tvoří ji izolační 

desky. Další vrstva je trvalá (nepracovní) a je tvořena žárovzdornými tvarovkami nebo 

monolitickými materiály, a to pěchovanými nebo litými žárobetony. Na tuto nepracovní 

vrstvu lze ještě nanášet tzv. ochrannou vrstvu v podobě nástřiku, tzv. torkretu. Tato vrstva 

je několik desítek milimetrů silná a slouží k dosažení celistvého povrchu a ochraně 

nepracovní vrstvy před působením tekutého kovu a strusky. Důležitou nutností klasické 

vyzdívky je její předehřev před použitím na teplotu cca 1100 až 1200 °C. Tento ohřev se 

provádí po vysušení ochranné vrstvy mezipánve pomocí speciálních hořáků, které jsou 

spuštěny do otvorů víka na mezipánvi. [5] 

2.2.6.2. Studené vyzdívky 

 Tato vyzdívka se skládá ze žárovzdorné desky umístěné na klasické základní 

vyzdívce, přičemž spáry mezi jednotlivými spoji se zalévají žárovzdornou hlinitou hmotou. 

Hlavní rozdíl mezi studenou a klasickou vyzdívkou spočívá v tom, že studené vyzdívky se 

s výjimkou výtokového uzlu nepředehřívají. Toto je dáno především změnou technologie 

ochranné vrstvy a jejím typem. Odstranění předehřevu vyzdívek mezipánví představuje 

přímou úsporu nákladů a úsporu nákladu na údržbu spojenou s používáním předehřívacích 

stanic. [20] 

2.2.6.3. Pracovní vyzdívky  

 Prvotním posláním pracovní vyzdívky v mezipánvi je ochrana její trvalé – 

nepracovní vyzdívky, tedy možnost odstranění zbytků zatuhlé oceli po ukončení sekvence, 

bez poškození trvalé vyzdívky. Zatímco životnost trvalé vyzdívky se počítají na stovky až 

tisíce taveb, životnost pracovních vyzdívek se počítají v hodinách až desítkách hodin podle 

počtu taveb v sekvenci a jsou zhotovovány po každé sekvenci znovu. Na vlastnosti 

pracovních vyzdívek mezipánví jsou přesto kladeny vysoké nároky, neboť ovlivňují nejen 
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životnost trvalé vyzdívky, ale i řadu dalších faktorů, jako např. tepelné ztráty a 

mikročistotu oceli. Pro jejich zhotovení jsou používány jak různé technologie, tak i 

materiály.[9] Podrobněji se v této práci budu zabývat dvěma druhy, a to nástřikovou 

vrstvou a sypanou suchou vrstvou. 

Ochranná – pracovní vrstva stříkaná (torkret) 

 Torkretování (stříkání) je velmi efektivní, výkonná a poměrně jednoduchá metoda 

ukládání a zhutňování žárovzdorných vyzdívek. Nástřikové hmoty pro suspenzní 

torkretování mezipánví se používají na zhotovení pracovních vyzdívek, na předehřívaných 

mezipánvích. Jedná se o směsi na bázi magnéziových slínků, olivínů, organických nebo 

anorganických vláken, vodního skla, povrchově aktivních látek vytvářejících vzduchové 

bublinky, čímž se zlepší izolační vlastnosti vyzdívky. 

 Tyto hmoty se aplikují pomocí speciálního zařízení, kde je směs míchána s 18 – 28 % 

vody a následně protlačována hadicí do trysky, ve které je stlačeným vzduchem vrhána na 

trvalou vyzdívku mezipánve, která je většinou předehřátá na 50 – 60 °C. Tloušťka 

nanesené vrstvy se pohybuje od 3 do 7 cm, v závislosti na kvalitě hmoty, vlastnostech 

krycí strusky a oceli a na zamýšlené délce lití. V oblasti strusky se obyčejně nanáší vrstva 

silnější o 1 – 2 cm. U takto zhotovených pracovních vrstev se díky obsahu vody počítá 

s delší dobou vytvrzování, vysušování a následně vyhřívání na pracovní teplotu, aby byla 

zajištěna celistvost vrstvy. [8] 

Ochranná – pracovní vrstva sypaná (suchý zásyp) 

 Už z názvu vyplývá, že se suché hmoty instalují za sucha, bez žádného podílu vody 

k tvorbě pracovní vrstvy mezipánve. Může se jednat zejména o případy, kdy jde o oceli 

s extrémně nízkým obsahem vodíku. Jsou to směsi páleného magnezitu, popř. olivínu a 

vláken, ale obsahující práškovou tmelící přísadu na organické nebo anorganické bázi, 

zpevňující během ohřevu.  

 Do připravené mezipánve je nejdříve suchá směs nasypána na její dno a urovnána na 

tloušťku 5 až 7 cm. Následně je do mezipánve vložena kovová forma, tvaru vnitřního 

objemu mezipánve, a po jejím vystředění, kdy mezi stěnou formy a stěnou mezipánve je 

asi mezera 5 až 7 cm, je vsypávána do mezer suchá směs až k hornímu okraji trvalé 

vyzdívky. Následně je mezipánev temperována na 300 až 400 °C, aby došlo k žádanému 

zpevnění vrstvy. Po volnoprostorovém chlazení následuje vytažení formy z mezipánve, 

která je již připravená do dalšího výrobního procesu. [4] 
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2.3. Žárovzdorný materiál a keramika 

Pojem žárovzdorný materiál je definován jako anorganický nekovový materiál nebo 

výrobek, jehož chemické a fyzikální vlastnosti umožňují jeho použití při vysokých 

teplotách. Hlavním odběratelem byl a pravděpodobně ještě dlouho zůstane metalurgický 

průmysl. Pro výrobu železa a oceli jsou určeny dvě třetiny světové produkce 

žárovzdorných materiálů, jak uvádí graf 1. 

     

8% 4%
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8%

5%66%

Cement Neželezné kovy Keramika

Sklo Ostatní Chemie a energetika

Surové železo a ocel
 

Graf 1 Spotřeba žárovzdorných materiálů v jednotlivých průmyslových odvětvích [17]   

 Během posledních 30 let dochází v celosvětovém měřítku k výraznému snížení 

produkce žárovzdorných materiálů. To je způsobeno jednak poklesem výroby oceli, jednak 

vývojem a využíváním žárovzdorných materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi, které mají 

delší životnosti. [7] 

2.3.1. Současný vývoj žárovzdorných materiálů 

 Vývoj žárovzdorných materiálů jde cestou zvyšování jejich životnosti, řešení 

ekologických problémů při jejich výrobě, použití a docílení maximální funkčnosti 

keramiky. 

 Hlavní strategické cíle jsou orientovány na: 

• výzkum a vývoj nových vysoce jakostních druhů netvarovaných žárovzdorných 

materiálů, 

• zdokonalení procesů při opravách vyzdívek za tepla, 

• použití nových surovin (přírodních i syntetických) pro výrobu nových 

kompozitních materiálů, 
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• studium mikrostruktury výrobků za účelem zvýšení jejich užitných vlastností, 

• vývoj kompozitních materiálů pro nejnáročnější podmínky použití (velmi vysoká 

teplota, chemická koroze, teplotní šoky aj.), 

• vývoj nových technologií na zhotovení žárobetonových prefabrikátů, 

• zdokonalení výrobních procesů při výrobě vysoce hlinitých a bazických tvárnic za 

účelem zlepšení jejich jakostních parametrů. [17] 

2.3.2. Žárovzdorné materiály pro výrobu surového železa a oceli 

 Při používání nových žárovzdorných materiálů o vysoké užitné hodnotě a zavádění 

nových instalačních technik došlo v posledním období k razantnímu zvýšení životnosti 

jednotlivých hutních agregátů. Garantovaná životnost vysokých pecí stoupla na 20 let, 

životnost konvertorů přesáhla hranici 30 tisíc taveb, životnost licích pánví stoupla na 200 – 

300 lití. Šoupátkové uzávěry velkých licích pánví dosahují dnes 10 lití, životnost 

žárovzdorné vyzdívky MP překročilo 70 sekvencí a životnost ponorných výlevek dosahuje 

12 hodin lití. To vše vede ke snížení specifické spotřeby žárovzdorných materiálů při 

výrobě oceli a k dosažení lepších ekonomických výsledků při jejich produkci. [13] 

Tab. 1 Specifické spotřeby žárovzdorných materiálů při výrobě surového železa a oceli[17]    

      Hutní agregát Spec. spotřeba ŽM 
v kg/t 

Podíl z celkové 
spotřeby v % 

Podíl netvarových 
materiálů v % 

Vysoká pec: 
- ucpávací hmota 
- žlabová hmota + další  

 
0,4 – 0,8 
0,4 – 1,2 

 
3 
5 

 
100 

90 – 100 

Torpedomísiče, 
nalévací pánve   0,3 – 0,4 3 25 – 35 

Kyslíkové konvertory 0,8 – 2,0 8 25 – 45 

Elektr. obloukové pece 4,7 – 6,3 20 60 – 70 

Vakuovací zařízení 1,0 – 1,5 7 40 – 60 

Licí pánve:  
- kysl. konv. ocelárna 
- elektroocelárna  

 
0,8 – 3,0 
4,5 – 5,5 

 
13 
20 

 
20 – 45 
10 – 25 

Mezipánve 0,2 – 1,6 18 65 – 85 

Kontilití 0,2 – 0,3 3 0 
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2.3.2.1. Žárovzdorné materiály a  licí keramika pro ZPO 

 Technologie plynulého odlévání oceli si výrazně vyžádala rozvoj a zavedení nových 

vysoce jakostních materiálů do výroby, neboť žárovzdorná keramika je na ZPO vystavena 

extrémně obtížným pracovním podmínkám. Použití kvalitních žárovzdorných materiálů 

pro plynulé odlévání je jedním ze základních předpokladů bezporuchového provozu ZPO. 

Při plynulém odlévání se využívá řada žárovzdorných keramických součástí, které 

přicházejí do styku s roztavenou tekutou ocelí. Kromě mezipánve a její vyzdívky se jedná i 

o další její prvky, kterými jsou stínící trubice, monoblokové zátky, zátkové mechanismy, 

horní výlevky, ponorné výlevky, argonovací tvárnice, přepážky a dopadové desky. 

Provozní spolehlivost a životnost keramických součástí a žárovzdorných vyzdívek při 

plynulém odlévání oceli je omezená, limitujícím faktorem jejich životnosti je délka 

sekvence. 

 Při plynulém odlévání oceli je důležitá skutečnost, že každé ZPO má své specifické 

podmínky, a proto si jednotlivé uzly žádají k tomu odpovídající řešení, co se týká 

používání speciálních keramických materiálů. [12] 

2.3.2.2. Funkce žárovzdorných materiálů při plynulém odlévání 

 Mezi základní funkce žárovzdorných materiálů, které přicházejí v licí pánvi a 

mezipánvi do styku s tekutou ocelí, patří: 

• rovnoměrné a regulované dávkování tekutého kovu z licí pánve do mezipánve a z  

      mezipánve do krystalizátoru, 

• ochrana tekutého kovu proti oxidaci proudu oceli vytékajícího z licí pánve do 

mezipánve a z mezipánve do krystalizátoru, 

• udržení tekuté oceli v MP v průběhu odlévání na přibližně konstantní teplotě 

vhodnou tepelnou izolací vyzdívky, při současném zachování dostatečné odolnosti 

proti korozi, 

• zvyšování čistoty oceli a optimalizací proudění taveniny v MP. [6] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 Cílem mé bakalářské práce je obecně porovnat dvě metody přípravy pracovní 

vyzdívky pro mezipánev k plynulému odlévání oceli z pohledu předpokládaných úspor, 

zvýšení kvality oceli, zrychlení přípravy mezipánví do pracovního procesu a zlepšení 

pracovních podmínek na ZPO 2. Porovnávána bude technologie torkretování a suchého 

zásypu. V současné době technologie přípravy suchým zásypem zcela vytlačila technologii 

torkretování na ZPO 2, ale domnívám se, že od doby, kdy proběhly první zkoušky (konec 

roku 2006) a zavedení – preferování (konec roku 2008) technologie suchého zásypu do 

současnosti, se díky celosvětové hospodářské krizi výrobní a ekonomické podmínky 

změnily. Rovněž došlo k určitým úpravám některých operací od počátku implementace 

přípravy suchým zásypem, což může ovlivnit zhodnocení této technologie. Chtěl bych 

zjistit, zda i za nových podmínek a nepředvídaných okolností, jako je např. útlum 

v ocelářství, je technologie suchého zásypu stále výhodná a zda by nemohlo dojít ke 

zlepšení současného stavu přípravy pracovní vyzdívky. Tomuto tématu - žárovzdorné 

materiály pro přípravu mezipánve - bych se chtěl detailněji věnovat i při zpracování 

diplomové práce, kde bych se mohl zaměřit na podrobnější hodnocení nákladů přípravy 

mezipánve, popř. vyhodnocovat možnou implementaci navržených doporučení z této 

bakalářské práce. 

3.1. Představení společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

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

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

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

Zaměstnává téměř 6 tisíc lidí a dohromady s dceřinými společnostmi má 9 tisíc 

pracovníků. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2011 činila více než 31 000 korun. 

Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. Výrobní činnost společnosti je 

zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. 

Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba 

produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou 

v převážné míře zajišťovány vlastními závody. Popis jednotlivých závodů a historie 

společnosti jsou uvedeny v příloze 1 a 2. [14] 
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3.1.1. Organizační struktura společnosti 

 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 9 členů. 

Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. 

 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím 

jménem, má celkem 5 členů. Představenstvo volí a odvolává valná hromada. 

 Výbor pro audit je zvláštním orgánem společnosti, kterému přísluší sledovat postup 

sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, hodnotit účinnost vnitřní 

kontroly společnosti, vnitřního auditu, případně systému řízení rizik, sledovat proces 

povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, posuzovat nezávislost 

auditora a auditorské společnosti, doporučovat auditora. Výbor pro audit má celkem 3 

členy. Výbor pro audit volí a odvolává valná hromada. 

 Vrcholové vedení je tvořeno 11 členy, a to generálním ředitelem, ředitelem pro 

investice, ředitelem pro technologický rozvoj, ředitelem pro výrobu, ředitelem pro řízení 

dceřiných společností, ředitelem pro bezpečnost a zdraví, ředitelem pro životní prostředí, 

ředitelem pro ekonomiku, ředitelem pro prodej a marketing, ředitelem pro personalistiku a 

vnější vztahy a ředitelem pro nákup. 

                   
                   Obr. 7 Organizační schéma společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. [18] 
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Dceřiné společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.: 

• NOVÁ HUŤ – Projekce, spol. s r.o., 

• NOVÁ HUŤ – OSTRAHA, spol. s r.o. „v likvidaci“, 

• Hoteltrans s.r.o., 

• ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., 

• ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., 

• ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., 

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

• ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., 

• ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. [19] 

3.1.2. Závod 13 – Ocelárna 

 Závod Ocelárna je největším výrobcem oceli v České republice. Ocelárna vyrobila  

v roce 2011 více než 1,9 mil. tun tekuté oceli. Ocel je vyráběna kyslíkovým pochodem ve 

4 tandemových pecích s kovonosnou vsázkou 235 t. Po odpichu se ocel dohotovuje na 

cílové parametry pro odlévání na ZPO na pánvových pecích. Zde se ocel chemicky a 

teplotně homogenizuje spodním dmýcháním inertního plynu, ocel se dolegovává na přesné 

chemické složení, ohřívá na požadovanou teplotu odlévání, odsiřuje a provádí se 

modifikace vměstků plněnými profily vápníku (Ca). Po mimopecním zpracování se tekutá 

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

předlitky se vyznačují oproti ingotům, které se odlévaly horem do kokil, kvalitnějším 

povrchem a vyšší vnitřní čistotou, což má za následek vyšší využití kovu na válcovně a 

rourovně. Vyrábí se široký náročný sortiment dle požadavků zákazníků, jako např. 

ušlechtilé uhlíkové a mikrolegované oceli pro výrobu bezešvých trubek, mikrolegované 

oceli pro spirálově svařované trubky, hlubokotažné oceli a oceli pro výrobu drátu i profilů. 

Byla zvládnuta výroba tzv. „bezkřemíkových" ocelí pro pozinkování na všech ZPO a 

vyvinuta technologie výroby a odlévání dvoufázových ocelí, ocelí se zvýšenou odolností 

vůči atmosferické korozi a ocelí pro elektrotechnický průmysl (dynamoocel a trafoocel) na 

bramovém ZPO. [14] 
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                      Graf 2 Výroba oceli na závodě Ocelárna [14] 

3.1.2.1. Provoz ZPO 2  

 Jde o provoz, který spadá pod závod Ocelárna a jeho hlavní úkol spočívá 

v mimopecním zpracování tekuté oceli na pánvové peci na požadovanou jakost a 

následném plynulém odlití této oceli – zařízení plynulého odlévání. Produktem ZPO 2 jsou 

bramy různých rozměrů a délek pro ploché výrobky, a proto je toto ZPO nazýváno taky 

jako bramové kontilití. 

 Nedílnou součástí tohoto provozu je mezipánvové hospodářství, které připravuje 

mezipánve do výrobního cyklu. A právě tohoto úseku se týká má bakalářské práce, kde 

budu porovnávat dva druhy pracovních vyzdívek pro mezipánev. Základní parametry 

ZPO 2 jsou uvedeny v tabulce 2. 
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                       Graf 3 Výroba bram na ZPO 2 [14] 
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         Tab. 2 Vybrané parametry bramového ZPO 2 [14] 

Uvedení do provozu :  20.11.1997  

Typ ZPO :  bramové  

Krystalizátor :  přímý, deskový se změnou šířky během lití  

Poloměr licího oblouku :  5 m (ohýbací segment)  

Metalurgická délka :  16,26 m  

Oscilace :  hydraulická  

Počet proudů :  1 (příprava pro instalaci 2. proudu)  

Max. rychlost lití :  2,75 m/min.  

Kapacita tavby :  200 t  

Max. výrobní kapacita :  1350 kt/rok  

Počet taveb v sekvenci :   max. 10-14 (maximálně 14 hod. lití na MP)  

Litá tloušťka :  150 mm  

Litá šířka :  740 - 1575 mm  

Délka PLP :  6 - 18 m  

3.2. Technologie přípravy pracovní vyzdívky mezipánve 

 Hlavním posláním pracovní vyzdívky v mezipánvi je ochrana její trvalé – nepracovní 

vyzdívky, tedy možnost odstranění zbytků zatuhlé oceli po ukončení sekvence, bez 

poškození trvalé vyzdívky. 

3.2.1. Technologie přípravy torkretováním  

 Tato technologie přípravy mezipánve je zaměřena na tvorbu pracovní vyzdívky 

nástřikem torkretu, tj. suché směsi na bázi MgO s přídavkem vody. Tato metoda se 

rozšířila ve světě na konci 80. let. Důvodem byla především lepší kontrola tloušťky 

nástřiku torkretu než tomu bylo u předchozích technologií. V ArcelorMittal Ostrava, a.s. se 

na bramovém ZPO 2 začala tato metoda používat od zahájení provozu – listopad 1997. 

 Představme si pracovní postup zhotovení pracovní vyzdívky torkretováním. Nejdříve 

je třeba očistit trvalou vyzdívku (žárobeton) mezipánve od staré, již použité ochranné 

vrstvy [příloha 3]. Stěny mezipánve před nástřikem by měly mít asi 60 °C, čehož docílíme 

předehřevem, přiložením víka se dvěma hořáky na dobu 60 minut. Na takto připravenou 

MP je torkret nastříkán za použití speciálního zařízení – torkretovacího stroje [příloha 4]. 

Suchá směs je míchána asi s 23 % vody a následně protlačována hadicí do trysky, ve které 
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je stlačeným vzduchem vrhána na trvalou vyzdívku mezipánve [příloha 5]. Cílem je, aby 

vrstva torkretu byla na stěnách a na dně MP co nejrovnoměrněji rozložena. Torkret je na 

stěny a dno nanášen ve třech vrstvách a tloušťka výsledné ochranné pracovní vyzdívky je 

kolem 7 cm, v závislosti na kvalitě hmoty, vlastnostech krycí strusky a oceli. Tento proces 

trvá asi 50 minut a provádějí jej 2 pracovníci, kdy jeden obsluhuje torkretovací stroj a 

druhý v MP provádí samotný nástřik tryskací pistolí. Po nástřiku MP je nezbytné nechat 

torkret vyzrát ve volném prostoru po dobu jedné hodiny. Pak následuje proces vysoušení 

pracovní vyzdívky na vysoušecím zařízení, a to opět přiložením víka se dvěma hořáky na 

nastříkanou MP, po dobu 4,5 hodiny při 350 °C. Po vysušení je MP připravena na tzv. 

„nazbrojení“, což znamená instalaci dalších prvků (žárovzdorná keramika, hydraulika, víko 

MP) potřebných k provozu MP pro odlévání oceli [příloha 6]. Takto nastrojenou MP je 

možno použít již na vysokoteplotní ohřev a k následnému zařazení do pracovního procesu 

– odlévání oceli.  

 Jen pro zajímavost, tato technologie přípravy ochranné vrstvy torkretováním je 

používaná ve společnosti AMO na sochorových kontilitích ZPO 1 a ZPO 3 ze 66 %, 

zbytek je připravován technologií suchého zásypu, oproti právě bramovému kontilití 

ZPO 2, kdy v současnosti před touto technologii dostala zcela přednost technologie 

suchého zásypu. 

3.2.2. Technologie přípravy suchým zásypem 

 Tato technologie, jak vyplývá z jejího názvu, nevyužívá vodu, ale místo torkretu se 

používá tzv. suchý zásyp. Jedná se o směs pálené magnézie, popř. olivínu a vláken, 

obsahující práškovou tmelící přísadu. Ve světě byla tato metoda představena v roce 1986 a 

zpočátku byly materiály ve formě suchého prášku vytvrzeny a poté ještě před použitím 

předehřáty. Později vývoj ukázal, že lze s tímto typem pracovní vyzdívky MP provádět tzv. 

studené starty (bez vysokoteplotního ohřevu), což ještě ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. nebylo aplikováno. Tato technologie přípravy MP suchým zásypem 

s vysokoteplotním výhřevem začala být testována v roce 2006 a - jsem již výše uvedl - je 

na ZPO 1 a ZPO 3 využívána ze 34 % a na ZPO 2 se v současnosti využívá jen tato 

příprava pracovní vyzdívky. 

 Postup přípravy pracovní vyzdívky suchým zásypem začíná stejně jako  

u torkretování, tj. na začátku musíme mít očistěnou trvalou vyzdívku (žárobeton) MP od 

staré ochranné vrstvy. Stěny MP se nemusejí předehřívat. Nejdříve nasypeme suchou směs 

na dno MP pomocí  jednoduché  násypky s rukávcem, zavěšené na konzolovém jeřábku  
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(J-5t) a vytvoříme vrstvu o tloušťce 7 cm [příloha 7 a 8]. Hlavní princip přípravy spočívá 

v uložení ocelové formy do středu MP tak, aby mezi stěnami MP a formou byla přibližně 

stejná vzdálenost po celém obvodě, asi 7 cm [příloha 9 a 10]. Po úspěšném vycentrování 

formy se vzniklá mezera vysype suchým zásypem až po okraj stěn. Tento proces trvá 20 

minut a provádějí jej taktéž dva pracovníci. Jeden obsluhuje pomocí ovladače konzolový 

jeřábek, na kterém je zavěšena násypka s materiálem pohybující se nad vysypávanou 

mezerou a druhý usměrňuje pomocí rukávce vedoucí z násypky sypaný materiál 

[příloha 11]. Na rozdíl od torkretování není nutné následné vyzrání a může se ihned 

provádět vytvrzování hmoty za pomocí přiloženého víka se dvěma hořáky na nasypanou 

MP, po dobu 2,5 hodiny při 400 °C. Plameny ohřívají vnitřní stěny formy a tím dochází ke 

zpevnění suché směsi. Po tomto čase se musí nechat forma volnoprostorově vychladnout 

na dobu 60 minut. Pak je opatrně vytažena z MP, očistěna a natřena vrstvou grafitu, aby při 

následném použití při vytvrzování nedošlo k jejímu připečení k pracovní vrstvě MP. 

Mezipánev se suchou vytvrzenou ochrannou vrstvou je opět připravena na tzv. 

„nazbrojení“, které je stejné jako u MP s torkretem a může být ihned použita 

k vysokoteplotnímu ohřevu, a poté k odlévání oceli [příloha 12]. 

3.2.3. Vysokoteplotní výhřev MP 

 Je to výhřev mezipánve, kdy je třeba předehřát pracovní vyzdívku na teplotu okolo 

1100 °C, jedná se o finální teplotu před uvedením mezipánve do provozu. Mezipánev se 

vyhřívá již v mezipánvovém voze pomocí sklopných speciálních hořáků, které jsou 

spuštěny do otvorů víka na mezipánvi. Vysokoteplotní výhřev MP již nespadá do pracovní 

činnosti přípravy, ale přesto ho musíme zahrnout do hodnocení, protože dokáže ovlivnit 

efektivitu dané technologie. Finální teplota výhřevu MP u obou druhů ochranných vrstev je 

stejná, tj. 1100 °C, liší se jen časová osa, za kterou požadovanou teplotu dosáhneme, a ta je 

ovlivněna druhem materiálu pracovní vyzdívky. 

3.2.3.1. Vysokoteplotní výhřev MP s torkretem 

 Mezipánev s touto pracovní vyzdívkou musí být vyhřívána minimálně 4 hodiny, 

s následující křivkou, která je rozdělena na tři části. První část výhřevu zahrnuje ohřev na 

800 °C v délce 2 hodin, po ní následuje část druhá, udržovací. Zde udržujeme teplotu 

800 °C po dobu, která se mění v závislosti na čase ukončení lité sekvence, tj. dalšího 

možného uvedení MP do provozu, nejdéle však 2 hodiny před novým startem lití. Poté 

následuje část třetí, ohřev z 800 °C na 1100 °C právě po dobu 2 hodin. Praxe je taková, že 
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vysokoteplotní ohřev je zapínán na druhé, následující mezipánvi, hned po startu lití na 

mezipánev první, z důvodů co nejkratších mezisekvenčních prostojů při neočekávaném 

ukončení lité sekvence. Zde není jednoznačně určeno, jak dlouho bude MP na výhřevu 

před použitím, neboli jak dlouho bude MP udržována na udržovací teplotě 800 °C. Za 

normálních okolností časová osa výhřevu MP kopíruje čas lité sekvence, což je ovlivněno 

počtem taveb v dané sekvenci. Křivka výhřevu je zobrazena v grafu 4. 
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                        Graf 4 Příklad sedmihodinového výhřevu MP s torkretem [v.z.] 

 

3.2.3.2. Vysokoteplotní výhřev MP se suchým zásypem 

 Zde je výhřev MP jednodušší v tom, že se zapíná dle předpokládaného použití 

mezipánve, maximálně však 2 hodiny před startem lití. Je to pevně stanovený čas 

s následující křivkou zobrazenou v grafu 5. Ohřev MP na 600 °C během 20 minut, 

následuje ohřev ze 600 °C na konečných 1100 °C za 60 minut a udržení teploty na 1100 °C 

po dobu 20 až 40 minut. Vysokoteplotní výhřev MP se suchým zásypem není nutno 

zapínat dlouho dopředu tak, jak se to dělá u MP s torkretem. 
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                         Graf 5 Výhřev MP se suchým zásypem [v.z.] 
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3.2.4. Zásadní rozdíly porovnávaných technologií 

 Zásadní rozdíly mezi přípravou ochranné vrstvy MP torkretem a suchým zásypem 

jsou uvedeny v tabulce 3. 

     Tab. 3 Zásadní rozdíly v přípravě pracovní vrstvy MP mezi torkretováním a suchým 
                 zásypem [v.z.] 

 Z tohoto porovnání se jeví příprava suchým zásypem časově méně náročná, což by se 

mělo odrazit i v nižších nákladech na tuto technologii. Podrobnější časovou osou příprav 

oběma technologiemi se zabývá následující kapitola. 

3.3. Časová náročnost přípravy mezipánve 

 Zde budou zahrnuty veškeré činnosti – operace, které přímo souvisejí s přípravou MP 

od počátku, tj. mezipánev se zbytkem slitku po ukončení lití, do konce, tj. finální podoba 

MP s novou pracovní vyzdívkou vyhřátou na teplotu 1100 °C. Budu vyhodnocovat jak 

hrubý pracovní čas, tak čistý pracovní čas spojený s celkovou přípravou MP. 

3.3.1. Celková doba přípravy MP s torkretem 

 Celková příprava je tvořena jednotlivými na sebe navazujícími operacemi. Uvedu 

veškeré činnosti spojené s přípravou pracovní vyzdívky torkretem, kde v závorce bude 

uveden čas na tuto operaci. Název „přesun“ znamená převoz mezipánve jeřábem po 

mezipánvovém hospodářství k další operaci. 

 Chladnutí MP po dolití (330 min) → sundání výlevkového mechanizmu (10 min) → 

odzbrojení MP po dolití (15 min) → přesun (5 min) → vyklopení a naložení slitku (15 min) 

→ chladnutí MP po vyklopení (120 min) → očistění MP od staré ochranné vrstvy (20 min) 

→ přesun (5 min) → kontrola a nasazení výlevkového mechanizmu (20 min) → usazení 

horní výlevky do MP (10 min) → přesun (5 min) → předehřev MP (60 min) → usazení 

 
Operace  

přípravy MP 
 

Technologie 
torkretováním 

 

Technologie 
suchým zásypem 

 
Předehřev MP před pracovní vyzdívkou 60 min - 
Vytvoření pracovní vyzdívky 50 min 20 min 
Zrání 60 min - 
Sušení 270 min 150 min 
Chladnutí formy - 60 min 
Vysokoteplotní výhřev 240 - 900 min 120 min 
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turbostopu do MP (5 min) → příprava torkretovacího stroje (40 min) → nástřik torkretu 

(50 min) → vyčistění torkretovacího stroje (20 min) → zrání torkretu (60 min) → sušení 

pracovní vyzdívky (270 min) → přesun (5 min) → nazbrojení MP (30 min) → přesun 

(5 min) → vysokoteplotní výhřev na 1100 °C (240 až 900 min). 

 Z výše uvedené časové osy plyne, že celková příprava MP s torkretem trvá 1550 

minut, a to pokud budeme brát průměrný čas na vysokoteplotní výhřev 450 minut. Je třeba 

rozlišit, kolik z tohoto celkového času tvoří lidský faktor a kolik technologické pauzy 

(sušení, zrání, výhřevy). Čistý pracovní čas na přípravu je pouhých 260 minut, tj. 16,8 % 

z celkového času. 

3.3.2. Celková doba přípravy MP se suchým zásypem 

 Pro porovnání uvedu časovou osu pro přípravu ochranné vrstvy MP se suchým 

zásypem za stejných podmínek počátku a konce přípravy, před použitím do pracovního 

procesu. 

 Chladnutí MP po dolití (330 min) → sundání výlevkového mechanizmu (10 min) → 

odzbrojení MP po dolití (15 min) → přesun (5 min) → vyklopení a naložení slitku (15 min) 

→ chladnutí MP po vyklopení (120 min) → očistění MP od staré ochranné vrstvy (10 min) 

→ přesun (5 min) → kontrola a nasazení výlevkového mechanizmu (20 min) → usazení 

horní výlevky do MP (10 min) → přesun (5 min) → usazení turbostopu do MP (5 min) → 

příprava násypky (10 min) → nasypání dna MP (10 min) → usazení ocelové formy do MP 

(10 min) → sypání suchého zásypu (20 min) → vytvrzování ohřevem (150 min) → 

chladnutí formy (60 min) → vytažení, očistění a nátěr formy (20 min) → přesun (5 min) → 

nazbrojení MP (30 min) → přesun (5 min) → vysokoteplotní výhřev na 1100 °C 

(120 min). 

 Celková příprava pracovní vyzdívky MP se suchým zásypem trvá 990 minut, z toho 

je čistý pracovní čas osádky 210 minut, tj. 23 % z celkového času. 

3.3.3. Časové porovnání obou technologií 

 Porovnáním zjistíme, grafy 6 a 7, že celková příprava MP se suchým zásypem je o 

560 minut rychlejší, než příprava MP s torkretem a rovněž vynaložený čistý pracovní čas 

osádky pro suchý zásyp je o 50 minut kratší. Tyto časové rozdíly ovlivňují ty fáze 

přípravy, které jsou uvedeny v tab. 3. Doposud bylo zjištěno, že technologie suchého 

zásypu z časového hlediska je rychlejší, efektivnější a méně náročná. V další navazující 

kapitole budu zjišťovat náklady vynakládané na obě technologie. 
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     Graf 6 Celkový čas přípravy MP torkretováním a suchým zásypem [v.z.] 
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Graf 7 Čistý pracovní čas osádky pro přípravu MP torkretováním a suchým zásypem [v.z.] 
                

3.4. Náklady na přípravu MP 

 Hlavní podstatou podnikových nákladů je skutečnost, že jsou vždy (nebo by alespoň 

měly být) nějakým způsobem účelově svázány s podnikovými výkony. To v praxi 

znamená, že jakýkoliv náklad, který jsme v podniku vynaložili, by měl být účelově svázán 

s hodnotově vyjádřeným prospěchem, tj. prodaným výkonem. V případě, že by tomu tak 

nebylo, nehovořili bychom o nákladech, ale o prostředcích, které jsme v určitém slova 

smyslu proplýtvali. [10] 
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 Z hlediska porovnání obou technologií se zaměřím na materiálové náklady, náklady 

na zemní plyn, elektrickou energii, vodu, opravy, a to jen z obecného pohledu, který bude 

dle mého názoru k závěrům dostačující. 

3.4.1. Nákladové položky pro přípravu MP torkretováním 

 Vybrané nákladové položky: 

• torkretovací stroj – zařízení, které má hodnotu v řádech 100 000 Kč, ale převážně je 

dodavatelem směsí poskytován zdarma nebo zapůjčen při uzavření delšího 

kontraktu s pravidelným odběrem žárovzdorného materiálu, 

• materiál (torkret) – spotřeba 1,8 t/MP, kde 1 t = 370 €, 

• zemní plyn – spotřeba 81 m³/MP (sušení 10 m³, výhřev – průměr 71 m³), 

• elektrická energie – spotřeba 47 kWh/MP (provoz stroje, sušení, výhřevy), 

• voda – spotřeba 720 l/MP,  

• náhradní díly torkretovacího stroje – cca 30 000 Kč/rok, 

• žárobeton – jde o nepracovní (trvalou) vyzdívku MP, u které nebudeme sledovat 

náklady na 1 MP, které jsou u obou technologií stejné (cca 160 000 Kč/MP), ale 

životnost, a ta je 1 300 taveb. 

3.4.2. Nákladové položky pro přípravu MP suchým zásypem 

 Vybrané nákladové položky: 

• ocelová forma MP + násypka (životnost 10 let) – hodnota v řádech 10 000 Kč, 

• materiál (suchý zásyp) – spotřeba 2,0 t/MP, kde 1 t = 410  €, 

• grafit – spotřeba 5 kg/MP, kde 1 t  = 25 000 Kč, 

• zemní plyn – spotřeba 36 m³/MP (vytvrzování 6 m³, výhřev 30 m³), 

• elektrická energie – spotřeba 10 kWh/MP (provoz vytvrzování, násypky, výhřevu), 

• žárobeton (životnost) – 1 800 taveb. 

3.4.3. Nákladové porovnání obou technologií 

 Nelze jednoznačně tvrdit, že za stávajících podmínek je z hlediska nákladovosti jedna 

z posuzovaných technologií přípravy pracovní vyzdívky MP výhodnější. Podle tabulky č. 4 

by se zdálo, že technologie suchým zásypem bude levnější, protože ve většině položek 

dochází k úspoře. Ale je třeba si uvědomit, že největší podíl nákladů tvoří materiál (asi 

80 %), který pro technologii torkretováním vychází lépe. Aby byla určena levnější 



32 
 

technologie, musela by být provedena podrobná kalkulace všech nákladů obou technologií 

Domnívám se však, že za stávajících nákladů, které byly ovlivněny různými změnami 

v technologii suchého zásypu od zavedení, je při současných cenách materiálu levnější 

technologie torkretováním. Proto lze závěrem k nákladovému porovnání konstatovat, že za 

důležitá lze označit ta výběrová řízení, která snižují náklady nakupovaného materiálu. 

Stačí totiž malý pohyb nákladů za materiál a levnější technologie se stává dražší. 

           Tab 4 Porovnání jednotlivých vybraných nákladových položek mezi  
                      technologiemi torkretováním a suchým zásypem [v.z.] 

Položka 
 
 

Technologie 
torkretováním 

(%) 

Technologie  
suchým zásypem 

(%) 

Úspora-ztráta  
k technologii 

suchým zásypem 
(%) 

Materiál 90 100       - 10 
Torkretovací stroj 100 0      + 100 
Forma 0 100     - 100 
Elektrická energie 100 21        + 79 
Zemní plyn 100 44        + 56 
Voda 100 0      + 100 
Životnost MP 100 72       + 28 
Náhradní díly 100 10        + 90 

3.5. Vliv hospodářské krize na produkci mezipánví ZPO 2  

 Je asi zbytečné zdůrazňovat, že hospodářská krize v roce 2008 postihla i hutnictví, a 

tím i společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. V této kapitole bych chtěl ukázat na změny, 

které nastaly po roce 2008 ve výrobě oceli v návaznosti na produkci mezipánví na ZPO 2. 

Jedná se převážně o statistické údaje porovnávající období před krizí (rok 2007) a současné 

krizové období (rok 2009, 2010, 2011). Rok 2008 nebudu porovnávat z důvodů zlomového 

krizového roku, kde v první polovině roku byla produkce ještě neovlivněná krizí a v druhé 

polovině již byla produkce zasažena negativním světovým hospodářským vývojem. Toto 

období (rok 2008) je přechodové a pro mé porovnávání nevyhovující. 

1. Výroba bram na ZPO 2 –  z grafu č. 3 v kap. 3.1.2.1. lze jednoznačně vysledovat, 

jaký dopad měla hospodářská krize na výrobu bram. Oproti porovnávanému roku 

2007 klesla produkce v roce 2009 na 47 %, v roce 2010 na 51 % a v roce 2011 

dokonce na 46 %. 
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2. Zhotovení mezipánví – graf č. 8 znázorňuje počet zhotovených MP 

v porovnávaných obdobích. Zde ovšem není tak výrazný pokles, protože zakázky 

se stávaly objemově menšími, což mělo za následek lití v krátkých sekvencích, tj. 

odlití menšího počtu taveb na jednu mezipánev. Dále se výroba zaměřovala na 

náročnější jakosti oceli k uspokojení a udržení zákazníka, jako jsou např. 

bezkřemikaté, mikrolegované a elektrooceli, které se rovněž odlévají v krátkých 

sekvencích. Seznam jakostí ocelí odlévaných na ZPO 2 je uveden v příloze 13. 

Podíl zhotovených MP k roku 2007 byl v roce 2009 – 79 %, v roce 2010 – 92 % a 

v roce 2011 – 71 %. 
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                             Graf 8 Počet zhotovených MP na ZPO 2 [v.z.] 

3. Počet taveb v sekvenci (na jednu MP) – další porovnání souvisí s již zmiňovanými 

krátkými sekvencemi, které se stávaly častějšími. V roce 2007 se pravidelně 

odlévalo na jednu MP 5 až 12 taveb, což je v současné době výjimkou. Z tabulky 

č. 5 vyčteme průměrný počet taveb na jednu MP ve sledovém období. 

                  Tab. 5 Počet taveb v sekvenci na ZPO 2 [v.z.] 

 
Položka 

 
2007 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Počet taveb (ks) 6 201 2 952 3 170 2 811 
Počet sekvencí - MP (ks) 962 758 888 683 
Prům.počet taveb/MP (ks) 6,4 3,9 3,6 4,1 
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4. Krátké a dlouhé sekvence – do krátkých sekvencí budeme zařazovat odlití 1 až 4 

taveb na 1 MP, tj. lití do 300 minut a do dlouhých sekvencí bude zahrnuto 5 a více 

odlitých taveb na 1 MP, tj. doba lití 300 až 900 minut. Toto rozdělení, o kterém se 

zmíním podrobněji v kapitole 3.7., je účelové. Z grafu č. 9 vysledujeme počet 

krátkých a dlouhých sekvencí a jejich vzájemný poměr v jednotlivých létech. Opět 

si nejde nevšimnout rozdílného poměru v roce 2007 a v létech 2009 až 2011. 
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            Graf 9 Počet a porovnání krátkých a dlouhých sekvencí na ZPO 2 [v.z.] 

5. Denní produkce MP – poslední porovnání se zaměřuje na průměrný počet 

zhotovených mezipánví na 1 den v roce 2007, 2009, 2010, 2011. I tento výsledný 

statistický údaj použiji později ve své práci. Také tyto údaje z tab. č. 6 můžeme 

pochopit jako vytíženost pracovníků na mezipánvovém hospodářství při své 

činnosti, kde jednou směnou se rozumí 8 hodin. 

                 Tab. 6 Denní a směnová produkce MP na ZPO 2 [v.z.] 

 
Položka 

 
2007 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Počet MP (ks) 962 758 888 683 
Prům.počet MP/den (ks) 2,64 2,07 2,43 1,87 
Prům.počet MP/směna (ks) 0,87 0,7 0,81 0,62 
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3.6. Celkové porovnání technologie torkretováním a suchého zásypu 

 Na základě výsledků mého zkoumání všech aspektů (současné pracovní a výrobní 

podmínky, plán výroby, ceny nakupovaného materiálu, aj.), které ovlivňují celkovou 

technologii torkretováním a technologii suchého zásypu při přípravě pracovní vyzdívky 

mezipánve, bych rád zhodnotil pozitiva a negativa obou technologií. 

 

3.6.1. Hodnocení technologie torkretováním 

Pozitiva:  

 nižší spotřeba materiálu - torkretu, 

 nižší cena za materiál - torkret, 

 žádné pořizovací náklady na torkretovací stroj - jsou zapůjčovány dodavatelem 

suchých směsí, 

 delší životnost pracovní vyzdívky při lití. 

Negativa: 

o vyšší spotřeba elektrické energie, 

o vyšší spotřeba zemního plynu, 

o vyšší spotřeba vody, 

o časové delší celková příprava MP, 

o delší mezisekvenční prostoje (nutný delší vysokoteplotní výhřev), 

o delší čistý pracovní čas pracovníků při přípravě MP, 

o větší zátěž na lidský organismus – práce v předehřáté MP (působení 

sálavého tepla) a působení vibrací z tryskací pistole při nástřiku torkretu na 

stěny MP, 

o vyšší náklady na náhradní díly, 

o vyšší opotřebení trvalé - nepracovní vyzdívky (kratší životnost MP). 

3.6.2. Hodnocení technologie suchým zásypem 

Pozitiva: 

 nižší spotřeba elektrické energie, 

 nižší spotřeba zemního plynu, 

 bez spotřeby vody, 

 časově kratší celková příprava MP, 
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 kratší pracovní čas pracovníků při přípravě MP, 

 méně náročný pracovní postup tvorby ochranné vrstvy, 

 nižší opotřebení trvalé - nepracovní vyzdívky (delší životnost MP), 

 zvýšení kvality oceli – nižší obsah vodíku při odlévání první tavby v sekvenci, 

 kratší mezisekvenční prostoje (kratší vysokoteplotní výhřev), 

 minimální náklady na náhradní díly. 

Negativa: 

o  vyšší spotřeba materiálu – suchého zásypu, 

o  vyšší cena za materiál – suchý zásyp, 

o  pořizovací náklady na ocelovou formu, 

o  zvýšená prašnost při tvorbě ochranné vrstvy, 

o  kratší životnost pracovní vyzdívky při lití. 

3.7. Návrh doporučení pro zlepšení současného stavu 

 V této kapitole bych chtěl navrhnou tři doporučení, jež jsou výsledkem mé 

bakalářské práce, která se zabývala porovnáváním dvou technologií přípravy pracovní 

vyzdívky pro mezipánve ke kontinuálnímu odlévání oceli na ZPO 2 pro zlepšení 

současného stavu. 

 První doporučení – navrhuji provést detailní kalkulaci nákladů pro obě technologie, 

porovnat jejich časovou a pracovní náročnost a definovat veškeré okolnosti, které ovlivňují 

upřednostnění ekonomicky výhodnější přípravu ochranné vrstvy MP.  

 V době zavádění technologie se suchým zásypem (rok 2006 a 2007) byly zcela 

odlišné podmínky na výrobu, na cenu a spotřebu materiálu, na mezisekvenční prostoje, na 

kvalitu oceli, a také nesmíme zapomínat, že v průběhu implementace docházelo k určitým 

úpravám na této technologii, které mohly jak pozitivně, tak i negativně působit na 

ekonomické hodnocení celé přípravy. V dnešní době je výroba bram oproti předkrizových 

let poloviční, odlévají se převážně krátké sekvence, plánované mezisekvenční pauzy jsou 

delší a nabídka žárovzdorného materiálu je větší. To vše je třeba zohlednit do 

porovnávaných faktorů. Domnívám se, že za současných podmínek, z hlediska 

nákladového modelu, je technologie suchého zásypu ekonomicky nevýhodnější, než dříve 

využívaná technologie torkretováním. Pokud se budeme zabývat jen zjištěnými celkovými 

náklady na zhotovení pracovní vyzdívky MP, tak největší podíl nákladů tvoří materiál, 



37 
 

který je dnes jak cenou, tak i spotřebou u suchého zásypu vyšší než u torkretu. Proto je 

velmi důležité věnovat spotřebě a ceně materiálu náležitou pozornost.  

 Jen podrobná analýza obou technologií může ukázat, zda dnes preferovaná příprava 

suchým zásypem je stále výhodná, jako tomu bylo v době zavádění, anebo je za 

současných podmínek technologií ztrátovou. 

 Druhé doporučení – v kapitole 3.5. a v grafu č. 9 porovnávám podíl krátkých a 

dlouhých sekvencí za rok 2007, 2009, 2010 a 2011. Při plné výrobě v roce 2007 se stávaly 

krátké sekvence výjimkou, což se změnilo díky hospodářské krizi V současné době dlouhé 

sekvence v počtu za krátkými sekvencemi zaostávají Situace na trhu není stále pro hutní 

průmysl příznivá, a tak se domnívám, že podíl krátkých a dlouhých sekvencí se výrazně 

nezmění ani v následujícím období. 

  Zde by mohlo dojít k úspoře při spotřebě materiálu k přípravě pracovní vyzdívky 

MP. Jak stříkaná pracovní vyzdívka, tak vyzdívka suchým zásypem je tvořena 7 cm. 

vrstvou. Takto silná vrstva nám zaručuje ochranu nepracovní (stálé) vyzdívky u torkretu 

17 hodin a u suchého zásypu 12 hodin. Dnes, kdy převažují krátké sekvence odlévané do 

5 hodin, není 7cm vrstva nutná. Pokud bychom snížili hloubku vrstvy na 4 cm, čímž bude 

funkce vrstvy zachována, dojde jak k úspoře na spotřebě materiálu (asi o 40 %), tak ke 

zkrácení času samotné přípravy ochranné vrstvy. Ještě jednodušší by to mělo být 

u technologie suchým zásypem, kde by došlo jen ke snížení ocelové formy na stavěcích – 

centrovacích šroubech, k docílení potřebné (přesné) 4cm mezery. Což však u tryskání 

torkretové směsi na stěny MP nemusí být tak přesné a výsledná úspora by nebyla tak 

výrazná jako u suchého zásypu. I tento fakt může ovlivnit upřednostnění jedné ze dvou 

technologií. Nesmíme zapomenout, že se stále budou odlévat i dlouhé sekvence, což při 

počtu 7 ks mezipánví na ZPO 2 a přesného plánu výroby není problém připravit na danou 

dobu, neboli na danou sekvenci mezipánev s tenčí nebo hrubší ochrannou vrstvou.  

 A opět jenom můj pohled na tento stav. Pokud by celková srovnávací analýza obou 

technologií, kterou doporučuji v prvním návrhu, neměla jednoznačného vítěze, nebo 

technologie torkretováním by byla o něco málo ekonomicky výhodnější, tak bych se 

přiklonil ponechat na ZPO 2 technologii přípravy pracovní vyzdívky suchým zásypem, už 

jenom pro efektivnější realizaci ztenčení ochranné vrstvy, což by se potom asi i výrazněji 

odrazilo v samotné úspoře materiálových nákladů. Při technologii suchým zásypem by se 

na každé MP s tenčí ochrannou vrstvou (4 cm), tj. minimálně na každé druhé MP, ušetřilo 

asi 600 kg materiálu a 5 minut čistého pracovního času na sypání. 
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 Třetí doporučení – podle grafu č. 7 a tabulky č. 6 dokážeme vypočítat kolik čistého 

pracovního času je vynaloženo denně nebo za směnu na zhotovování mezipánví. V roce 

2011 byl průměr 1,87 zhotovených MP za den, což činilo 393 minut čistého pracovního 

času osádky při technologii suchým zásypem. Když si uvědomíme, že během jednoho dne 

se vystřídají 3 směny po 480 minutách, tak nám vyjde, že tuto denní produkci MP dokáže 

zajistit jedna směna. Je to samozřejmě zjednodušený pohled na srovnání, protože celkový 

čas na zhotovení jedné MP od začátku (chladnutí MP po dolití) do konce (vyhřátá 

ochranná vrstva MP před začátkem dalšího lití) trvá 990 minut, což jsou dvě směny, ale 

během těchto dvou směn je osádka využita právě jen na 210 minut, což činí 23 % při 

suchém zásypu. Z toho vyplývá, že v osobních nákladech se skrývá zaručená úspora, která 

by vedla ke snížení celkových nákladů.  

 A proto navrhuji provozování mezipánvového hospodářství jako komplexní službu 

dodavatelem. Příprava mezipánví pro odlévání představuje ucelený komplex činností, které 

lze poměrně přesně definovat a specifikovat požadovaný výstup. Proto se naskytá možnost 

nabídnout tuto činnost jako službu zahrnující zhotovování trvalých a pracovních vyzdívek 

MP. Vstupem je použitá MP po ukončení odlévání na ZPO a výstupem opravená a 

vysušená (vytvrzená) mezipánev s novu pracovní vyzdívkou. Hlavním principem 

komplexní služby je totiž plné přenesení odpovědnosti na zajišťování materiálu a prací na 

dodavatele. Ekonomická stránka komplexní služby je v tomto případě rozhodující. Pro 

odběratele je to zejména jasná představa o nákladech. Od momentu uzavření smlouvy 

může přesně kalkulovat náklady na mezipánve, protože tyto se odvíjejí jednoznačně od 

objemu prolité oceli. Dalším přínosem je úspora pracovní síly pracovníků, kteří se dosud 

podíleli na zajišťování této činnosti. Na straně dodavatelské je významným přínosem 

možnost plánování výroby na delší období, protože má jistotu odběru. Tuto skutečnost lze 

využít i při sjednávání výhodnějších podmínek u dodavatelů surovin s argumentací na větší 

objem a delší perspektivu dodávek. Sjednáním pevné ceny za připravenou MP se otevírá 

vysoká motivace k intenzivnímu hledání možnosti úspor materiálových a dalších nákladů.  

 Tato komplexní služba nemusí být využita jen na ZPO 2, ale také na dalších dvou 

kontilitích, které spadají pod závod Ocelárna, kde se díky útlumu ve výrobě oceli, rovněž 

setkávají s nevyužitím osádek pro zhotovování MP. Odběratel (závod Ocelárna) by tím 

pádem mohl nabídnout větší objem prací a na dodavateli komplexní služby by záleželo, jak 

by to efektivněji mohl zvládnout. Závěrem lze jen podotknou, že odběratel se neodhodlá 

k objednání služby, pokud nebude přesvědčen o její ekonomické výhodnosti a na druhé 
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straně dodavatel ji nenabídne, pokud nebude mít pro něho v kratším nebo delším období 

přínos. 
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4. ZÁVĚR 

 Mezipánev je jen jedním z prvků složitého technologického systému plynulého 

odlévání oceli, který vyžaduje respektování mnoha návazností vyplývajících jak ze 

složitosti samotného systému, tak i z různorodosti značek vyráběné oceli. Je tedy důležité 

věnovat zvýšenou pozornost výběru vhodných žárovzdorných materiálů. Platí to současně 

pro materiály jak pro trvalou, tak i pracovní vyzdívku, případně i další elementy používané 

v mezipánvi. Případné problémy při nevhodném výběru materiálu mohou mít značné 

finanční dopady z titulu ztráty ve výrobě, špatné jakosti oceli a zvýšení celkových nákladů 

na zhotovení mezipánve. 

 Hlavním cílem mé práce bylo porovnat dvě technologie přípravy pracovní vyzdívky 

mezipánve z pohledu předpokládaných úspor, zvýšení kvality plynulé litých bram, 

zrychlení přípravy mezipánve k odlévání a zlepšení pracovních podmínek. Jednalo se o 

technologie přípravy ochranné vrstvy torkretováním a suchým zásypem. 

 Bylo zjištěno, že vlivem světové hospodářské krize v roce 2008 došlo k recesi i 

v ocelářství a pohled na využití obou technologií se změnil. Dříve více využívaná 

technologie suchého zásypu  se dnes může jevit jako technologie méně efektivní. 

 Výsledkem mé bakalářské práce je navržení tří doporučení na zlepšení současného 

stavu. Doporučení se týkají provedení podrobných analýz obou technologií, pro zjištění 

ekonomicky výhodnější technologie za stávajících podmínek, dále možnosti úspory na 

materiálu při přípravě pracovní vyzdívky mezipánve, ovlivněné menším objemem zakázek 

v krátkých sekvencích a v neposlední řadě provozování mezipánvového hospodářství 

přenechat jako komplexní službu dodavateli, což by mělo přinést úsporu v pracovní síle, 

v nákladech a především přenesení plné odpovědnosti za materiál a práci na dodavatele. 

 Realizací třetího doporučení by se mezipánvové hospodářství stalo velmi vhodným 

úsekem pro využití nabídky externích komplexních služeb, protože zřetelně definuje vstup 

a výstup (požadované parametry výstupu). Provozu ocelárny umožní téměř úplně se 

odpoutat od časově velmi náročné činnosti jakou je příprava mezipánve a věnovat se více 

samotné výroby oceli. Před provozními ekonomy bude postaven přehledný nákladový 

model umožňující jednodušší plánování nákladů, bez ohledu na první a druhé doporučení. 

 Jak už jsem uvedl výše, rád bych se tomuto tématu - žárovzdorné materiály pro 

přípravu mezipánve - dále věnoval i při svém zpracování diplomové práce, kde bych se 

mohl zaměřit na podrobnější hodnocení nákladů přípravy mezipánve, popř. vyhodnocovat 

možnou implementaci navržených doporučení z této bakalářské práce. 
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koksárenských bateriích s pěchovaným provozem a velkoprostorové koksárenské baterii se 

sypaným provozem je roční kapacita asi 1,26 mil. tun koksu. V chemické části závodu jsou 

vyráběny chemické produkty (surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol, 

koksárenský plyn, kapalná síra), které jsou expedovány na domácí i zahraniční trhy. 

Závod 12 – Vysoké pece disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Přibližně tři čtvrtiny 

produkce tekutého surového železa jsou spotřebovány závodem Ocelárna, případně 

závodem Strojírny a slévárny a zhruba čtvrtina výroby je dodávána do akciové společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Objemově nejmenší podíl produkce surového železa je 

zpevňován na licím stroji, a to v několika sortimentech dle požadavků interních i externích 

zákazníků na chemické složení těchto pevných, převážně slévárenských, surových želez. 

Mimo výrobu surového železa a aglomerátu, který je pouze pro vlastní spotřebu, jsou 

externím zákazníkům prodávány výrobky z vysokopecní strusky, a to jednak struskové 

kamenivo v několika granulometrických sortách, používané zejména pro stavební účely, a 

také vysokopecní granulát pro další zpracování v cementárnách a sklárnách. 

Závod 13 – Ocelárna je největším výrobcem oceli v ČR. Ocel se vyrábí kyslíkovým 

pochodem ve čtyřech tandemových pecích s roční kapacitou přes 3 mil. tun. Po odpichu se 

ocel dohotovuje na pánvových pecích pro dosažení požadovaných parametrů. Dále se 

tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních ZPO do sochorů, bram a bramek. 

Závod 14 – Válcovny je největším finálním výrobcem společnosti AMO a.s. Zpracovává 

převážně ocel, která se dopravuje ze závodu Ocelárna v formě plynule litých předlitků. 

Vyrábí a dodává válcované výrobky pro tuzemský i zahraniční trh. Hotovní tratě 

reprezentují dvě profilové tratě (HCC a SJV), drátovou trať (KD) a pásovou trať P1500, 

které zajišťují široký sortiment profilů, drátů a za tepla válcovaných pásů ve svitcích. 
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výrobních závodů při údržbě, opravách, modernizacích výrobního zařízení a investiční 

výstavbě. Dále zajišťuje inspekční kontroly a údržbu (strojní, elektro, hydrauliky a 

automatizovaných systémů řízení), tvorbu ročního plánu oprav, sledování nákladů na 

opravy, revize ocelových konstrukcí a diagnostická měření. Provádí údržbu vyzdívek 

(koksové baterie, pecí, pojízdné mísiče a ohřívací pece) a opravy hutních vozů. 



 
 

Závod 5 – Doprava, pro který je pracovním prostorem téměř 200 km kolejiště a více než 

50 km silnic v areálu společnosti. Pro zajištění dopravních potřeb akciové společnosti 

disponuje závod lokomotivami, železničními vozy, železniční infrastrukturou a silničními 

vozidly. Železničním a silničním systémem je každoročně přepravováno přibližně 21 mil. 

tun surovin, materiálu a hotových metalurgických výrobků. Závod rovněž pro společnost 

zajišťuje celní služby a zaměstnaneckou dopravu. Mezi další poskytované služby patří 

měření emisí silničních vozidel, diagnostika, údržba a opravy silničních vozidel, vážení na 

kolejových a silničních váhách, měření radiace vozových a silničních zásilek. Pro 

společnost plní závod rovněž funkci správce tzv. Studeného odvalu, kde se zpracovávají, 

resp. ukládají v dokumentaci vyjmenované odpady společnosti. 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. (bývalý závod 2 – Strojírny a 

slévárny) – od 1.1.2011 jako dceřiná společnost je výrobně-opravárenským závodem. 

Poskytuje služby závodům a útvarům akciové společnosti, ale taktéž partnerům v rámci 

skupiny ArcelorMittal, případně tuzemským a zahraničním zákazníkům a je tvořen čtyřmi 

provozy. Strojírenská výroba se zabývá kusovou výrobou strojů a zařízení, výrobou a 

renovací náhradních dílů pro zařízení hutí a jiných agregátů. Zajišťuje strojní obrábění, 

výrobu ozubení, tepelné zpracování, zámečnické a mostařské práce, výrobu ocelových 

konstrukcí a technologických svařenců. Specializované služby zajišťují opravy 

elektrických strojů, údržbu strojní a elektro vlastního zařízení závodu, svářečská školení a 

podrobné prohlídky staveb. Soustružna válců se zabývá výrobou nových válců a 

renovacemi válců pro válcování profilů a pásů za tepla. Své výkony převážně dodává pro 

válcovací tratě ArcelorMittal Ostrava a.s. Slévárna zajišťuje výrobu odlitků ze šedé, tvárné 

litiny (od 500kg do 150t) a lité oceli (od 20kg do 4t), a to nejen pro tuzemské, ale i 

zahraniční odběratele. Součástí provozu je modelárna zajišťující výrobu modelového 

zařízení a úpravna okují, zpracovávající zaolejované okuje termickou cestou. 

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (bývalý závod 4 – Energetika) – od 29.3.2010 jako 

dceřiná společnost představuje složitý a rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se 

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

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

svými fyzickými výkony plně srovnatelný s jednoúčelovými energetickými subjekty 

podnikajícími na energetickém trhu ČR. Převážná část dodávek energetických médií 

směřuje z ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. do ostatních závodů akciové společnosti. 



 
 

Příloha 2 – Historie společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Tehdy 

Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění ve městě, 

započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích. 

1947 - 1948 – bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, tehdy stále ještě jako 

součást Vítkovických železáren. 

31. prosince 1951 – došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda 

(NHKG), národní podnik. 

1951 - 1958 – první etapa existence podniku. Celý kombinát tvořilo pět koksárenských 

baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské a pět hlubinných 

pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně 

vodohospodářství.  

1958 - 1961 – v další etapě se rozšiřovaly zejména kapacity pro produkci základních 

surovin jako jsou koks, surové železo a ocel, ale také se stavěly provozy s následným 

zpracováním těchto produktů. Rovněž byla v tomto období zprovozněna válcovací trať a 

linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií se 

navýšil o čtyři, přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla 

postavena také nová blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať, zařízení na 

výrobu trubek, kyslíkárna a jiné. 

1967 - 1985 – rozsáhle se modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Další větší 

investicí byla výstavba středojemné válcovny v jižní části závodu, centrální kyslíkárny a 

velkokapacitní koksárenské baterie.  

1989 – došlo ke změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto změnou 

se pojí další významné technologické události, zejména přechod od odlévání oceli do 

ingotů k plynulému odlévání oceli. 

1993 - 1999 – byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První v prosinci roku 

1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla větší výtěžnost 

oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Neméně významnou událostí byla také 

výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě 

zastaralé tratě a jejíž komplex je označován jako pásová minihuť. 

2003 – koncem ledna nastal zlom, když Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena 

především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci 

privatizace Novou Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s.  



 
 

2004 – koncem roku se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, 

a.s. V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné 

podniky, například JÄKL Karviná, a.s., Nová Huť Zábřeh, a.s. nebo Vysoké pece Ostrava, 

a.s.  

2006 – nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho Mittala 

o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada Arceloru 

sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil i název 

ostravské společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

2007 – některé společnosti, které se vydělily v roce 2004, se opět organizačně připojily 

k mateřské společnosti. 

2010 – 29.3.2010 se závod 4 – Energetika vyčlenil do nově vzniklé společnosti 

ArcellorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

2010 – 11.6.2010 mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu akcií ve vlastnictví 

ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost ArcelorMittal Holdings AG. 

2011 – od 1.1.2011 vznikla sloučením závodu Strojírny a slévárny a dceřiné společnosti 

Válcovny plechu BESS, s.r.o. nová dceřiná společnost ArcelorMittal Engineering Products 

Ostrava. 



 
 

    Příloha 3 – Očištěná MP Příloha 4 – Torkretovací stroj 

            

    Příloha 5 – Stříkání (tryskání) torkretovací směsi na stěnu MP 

     



 
 

    Příloha 6 – Hotová pracovní vyzdívka (ochranná vrstva) MP torkretováním 

     

    Příloha 7 – Násypka s rukávcem pro            Příloha 8 – Nasypané dno MP suchým    
                        suchý zásyp                                                    zásypem                                                                         

         



 
 

    Příloha 9 – Ocelová forma do MP pro technologii suchým zásypem 

     

    Příloha 10 – Usazená forma do MP před     Příloha 11 – Sypání suchého zásypu do 
                          sypáním suchým zásypem                            mezer mezi formu a stěny  

         



 
 

  Příloha 12 - Hotová pracovní vyzdívka  
       (ochranná vrstva) MP technologii suchého  
  zásypu 

  



 
 

   Příloha 13 – Seznam jakostí oceli odlévaných na ZPO 2 

Interní značka Skupina oceli podle použití 
B37A 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 
B37P 5 Oceli pro tlakové nádoby Obsah C do 0,12% 
B37S 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 
B37U 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 
B37Z 1 Konstrukční oceli Obsah C do 0,12% 
B38A 1 Konstrukční oceli Obsah C nad 0,13% 
B38S 1 Konstrukční oceli Obsah C nad 0,13% 
B38Z 1 Konstrukční oceli Obsah C nad 0,13% 
B42P 5 Oceli pro tlakové nádoby Obsah C nad 0,13% 
B42S 2 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 
B42U 2 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 
B42Z 2 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 
B44A 3 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 
B53S 3 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 
B53Z 3 Konstrukční oceli vyšších pevností Obsah C nad 0,13% 
B02M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   
B03M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   
B04M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   
B05M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   
B06M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   
B07M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   
B08M 4.1. Mikrolegované oceli pro trubky   
B34M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   
B35M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   
B38M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   
B42M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   
B46M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   
B50M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   
B55M 4.3. Mikrolegované oceli pro tváření za studena   
B44M 5 Oceli pro tlakové nádoby   
B28X 6 Konstrukční oceli pro tváření za studena   
B30S 6 Konstrukční oceli pro tváření za studena   
B30X 6 Konstrukční oceli pro tváření za studena   
B22C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B40C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B42C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B45C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B50C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B50U 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B60C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B67C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B75C 7 Konstrukční uhlíkaté oceli   
B37L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   
B52L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   
B53L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   
B54L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   
B55L 8.1. Oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi   
B36U 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Semifinish 
B70E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 
B71E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 
B72E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 
B73E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 
B74E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Dynamoocel 
B80E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Trafoocel 
B81E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Trafoocel 
B82E 8.2. Oceli pro elektrotechnické účely Trafoocel 
B60L 8.3. Dvoufázové feriticko-martenzitické oceli   



 
 

 


