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ABSTRAKT 

 Diplomová práce je věnována možnostem fyzikálního modelování procesů, které 

probíhají mezi struskou a kovem. V první části jsou představeny základní principy metodiky 

simulace procesů pomocí fyzikálního modelování. Dále pak tato část obsahuje obecné 

definice kinetiky transportu hmoty. Ve druhé části jsou prezentovány přístupy pro stanovení 

fyzikální modelu přenosových procesů v licí pánvi a studie, které se simulací těchto procesů 

zabývají. V poslední části je pak prezentována vlastní studie přenosových procesů v licí 

pánvi. Jsou zkoumány parametry, které pozitivně působí na jejich průběh. Výsledky jsou 

prezentovány v podobě grafických závislostí a následně diskutovány. 

 

Klíčová slova: Ocel, licí pánev, přenos hmoty, fyzikální modelování, reakce struska – kov. 

 

ABSTRACT  
 

The thesis is dealing with forming of options of physical modelling processes, which 

progress between a slag and steel. In the first part there is a basic principle method of 

simulation process with physical modelling. Furthermore, this part contains general definition 

for transferring of kinetics mass. In second part there are presented possibilities determined 

for physical model of mass transfer and studies which deal with this processes. In the last part 

there is an experimental study. Parameters are studied, which have a positive effect on their 

progress. Results are presented in graphs and subsequently discussed. 

 
 
Keywords: Steel, Ladle, mass transfer, physical modelling, reaction slag – steel.
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SEZNAM VELIČIN 

 A plocha  (m2), 

 c koncentrace  (g.cm-3), 

 D difuzivita  (m2.s-1), 

 D průměr pánve u dna  (m), 

 dT průměr ústí element  (cm), 

 Ep potenciální energie  (J), 

 F síla  (N), 

 g gravitační zrychlení  (m.s-2), 

 H výška taveniny  (m), 

 K rozdělovací koeficient  (-), 

 k součinitel přestupu hmoty  (cm2.s-1), 

 l charakteristický rozměr délky  (m), 

 L výška taveniny, výška taveniny od ústí DE  (m), 

 L,
[S] rozdělovací koeficient síry (-), 

 M konstanta podobnosti  (-), 

 M molární hmotnost  (kg·mol-1), 

 N přenos hmoty  (-), 

 Q průtok  plynu  (m3.s-1), 

 r vzdálenost uložení dmýchacího elementu od středu pánve (m), 

 s parametr výměny částic  (-), 

 Up rychlost proudění směsné oblasti  (m.s-1), 

 Ux rychlost proudění kapaliny ve směru x  (m.s-1), 

 v rychlost  (m.s-1), 

 w charakteristický rozměr proudění  (m.s-1), 

 x fyzikální veličina  (-), 

 η dynamická viskozita (Pa.s-1), 

 θ bezrozměrový čas  (-) 

 θ čas zdržení částic  (s), 

 λ měřítko geometrické podobnosti  (-), 

 ρ hustota  (kg.m-3), 

 ρg hustota plynu  (kg.m-3), 

 ρl hustota taveniny  (kg.m-3), 
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 τ bezrozměrový čas  (-), 

 υ kinematická viskozita  (m2.s-1), 

 Φ intenzita toku složky  (-), 

 Ψ stupeň snížení rafinované složky v čase τ (-). 

 ω bezrozměrný obsah složky v kovu v čase τ  (-), 

 ω[E, τ] bezrozměrový obsah rafinované složky E v lázni v okamžiku τ  (-), 

 ϭ povrchové napětí tekutiny  (N.m-1), 

 ϭ tloušťka filmu  (m).
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ÚVOD 

 V současné době, vlivem zvyšujících se nároků na kvalitu vyráběné oceli a 

minimálních nákladů, představuje sekundární metalurgie důležitou technologickou součást 

výroby oceli. Jinak též označována jako pánvová metalurgie nebo rafinace oceli v licí pánvi. 

Optimalizací tohoto procesního uzlu jsou tyto základní požadavky plněny. Samotná 

optimalizace je vlivem různých faktorů velice komplikována, ať už to jsou vysoké teploty, 

optická neprůhlednost systému a další. Dalším stěžejním faktorem ale vysoké náklady spojené 

s prováděním jakýchkoliv výzkumných studií přímo na provozním agregátu. Z těchto důvodů 

je predikce chování tohoto systému zjišťována využitím fyzikálního či matematického 

modelu. Vzhledem k rozmanitosti procesů během zpracování je ale nemožné simulovat 

pánvovou metalurgii komplexním modelem, který simuluje všechny probíhající pochody 

najednou. Každý zpracovaný model, fyzikální nebo matematický, má své zaměření. Může se 

jednat o pochod dezoxidace oceli, o dmýchání inertních plynů a s tím spojenou chemickou a 

teplotní homogenizaci, dále o vyplouvání vměstků nebo o podporu kinetiky reakcí mezi 

struskou a kovem, případně o podporu interakcí probíhajících v kovové fázi a další. 

 Simulace pochodů v pánvové metalurgii již přinesly řadu cenných poznatků, jenž 

vedly a vedou k dalšímu prohlubování znalostí principů během zpracování oceli v pánvi. Dále 

se podílely na zdokonalení technologie výroby oceli. Přinesly mimo jiné šetření nákladů s tím 

spojených a v neposlední řadě zlepšily ekologické aspekty výroby ocel v pánvi. 

 Diplomová práce se zabývá fyzikálním modelováním přechodových jevů probíhajících 

mezi struskou a kovem. Text práce je rozdělen do tří částí. První oblast přibližuje teorii 

modelování pomocí fyzikálního modelu. Další oddíl pak poukazuje na přínosy pro praxi 

prostřednictvím studií, jež se modelováním zabývaly. Na teoretická východiska pak navazuje 

vlastní experimentální studie. Klade si za cíl potvrdit, nebo vyvrátit závěry studií, které se 

touto oblasti zabývají. 
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ 

SYSTÉMU LICÍ PÁNVE 

Po odpichu oceli z BOF (Basic oxygen furnace) nebo z EAF (Electric Arc Furnace) je 

roztavená ocel, určená pro polotovary vyšších jakostí, vlévána do licí pánve k dalším 

rafinačním pochodům. V tomto procesním uzlu probíhají základní pochody, jako jsou např. 

dezoxidace, odplynění, odsíření, odstraňování nekovových vměstků, zajištění patřičné 

morfologie vměstků a zajištění potřebných mechanických vlastností [1]. 

V současné době jsou výše uvedené pochody zajišťovány různými technologiemi. 

První technologií, která zajišťuje teplotní a chemickou homogenitu, vyplouvání vměstků a 

důsledkem proudění lázně lepší podmínky pro interakce v lázni a reakce mezi struskou a 

kovem, je technologie dmýchání inertních plynů do lázně. Dmýchaný inertní plyn do lázně 

lze využít rovněž jako nosné médium pro vnášení prachových částic do lázně. Částicemi jsou 

myšleny látky, jež zajišťují odsíření oceli, modifikaci vměstků, dezoxidaci oceli, legování 

oceli a nauhličování. Druhou technologií, snad více rozšířenou oproti výše zmiňovanému 

způsobu rafinace oceli, je vakuová rafinace oceli. První zmínky o této technologii se datují 

k počátkům dvacátého století. Za pomocí této technologie lze efektivně ocel odplyňovat, tzn. 

snížit obsah vodíku a dusíku, ocel hluboko oduhličit, pomocí procesu VCD ocel dezoxidovat, 

ocel dolegovat na požadovanou značku a modifikovat nekovové vměstky. 

Další technologií je technologie vhánění přísad ve formě různých profilů – ať už se 

jedná o ocelové profily zajišťující legování oceli či modifikaci vměstků, nebo hliníkový drát, 

jenž plní úlohu hluboké a přesné dezoxidace oceli. Mezi další technologie patří použití 

syntetických strusek a vakuové zpracování oceli [2]. 

Modelování těchto procesů napomáhá optimalizaci těchto procesů. Predikce chování 

reálného systému licí pánve pomocí modelování přispívá ke zvyšování kvality vyráběné oceli 

a snižování nákladů na její výrobu. Jak matematické, tak fyzikální modely se využívají pro 

modelování různých procesů, které probíhají v pánvové metalurgii. Jedná se např. 

o odstraňování vměstků, homogenizaci oceli, snižování obsahu síry a mnohé další procesy. 

Matematické či fyzikální modelování představuje velice vhodný nástroj pro stanovení chování 

daného procesu. Komplexnější simulace procesů v licí pánvi, např. legování Mn, Si, C, pak 

mohou být realizovány např. pomocí modelů neuronových sítí na základě subjektivních 

vstupních parametrů. Ilustrace na Obr. 1 prezentují příklady prostředí různých případů 

modelování. Obr. 1a) zobrazuje predikci teplotních profilů oceli v licí pánvi vypočítaných 

pomocí matematického modelu, která se věnuje teplotním konvekcím v pánvi [3]. Obr. 1b) 
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ukazuje fotografii fyzikálního modelu pánve ze studie homogenizace oceli v pánvi, kdy byly 

směry proudění zjišťovány pomocí světloreflexních značkovačů [4]. Obr. 1c) prezentuje 

model neuronových sítí v podobě blokového schématu. Je z něj patrné, že všechna vstupní 

data jsou přepočítávána pro okamžitou zpětnou vazbu, čili regulaci teploty a chemického 

složení v reálném systému [5].  

 

  

 a) b) 

 

c) 

Obr. 1 – Příklady modelů licí pánve a pánvové metalurgie [3, 4, 5] 
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1.1. Historie modelování systémů pánvové metalurgie 

Přesný počátek modelování procesů probíhajících v licí pánvi není znám, ale největší 

rozmach zkoumání této problematiky nastal kolem roku 1975 a pokračuje dodnes. Řada 

autorů studovala různé děje probíhající v licí pánvi, ať už se jednalo o rafinační pochody, 

homogenizaci oceli v pánvi, vyplouvání vměstků a další, a to za pomoci matematického či 

fyzikálního modelování. Tyto studie přinášely informace, které se z určité části 

implementovaly do praktických podmínek. Roku 1994 se autoři Mazumdar a Guthrie [6] 

snažili vydat sumář veškerého modelování pochodů v licí pánvi. Jeho rozsah je celkem 

široký, nicméně neobsahuje všechny možné relevantní informace pro modelování pochodů 

probíhajících v licí pánvi. Stále přetrvává snaha o vytvoření jednoduchého, ale přitom 

komplexního modelu, který by simuloval veškeré relevantní veličiny, jež se uplatňují během 

použití pánvové metalurgie (rozměry licí pánve, objemový průtok dmýchaného inertního 

plynu, umístění a počet dmýchacích trysek atd.), a poskytoval velmi cenné informace 

využitelné v reálném systému [6]. 

V této kapitole bude pozornost zaměřena na obecné zákonitosti systému fyzikální 

podobnosti modelu a díla, ze kterých pak vychází nastavení procesů fyzikálního modelování 

jakéhokoliv sledovaného jevu včetně přenosových procesů probíhajících v licí pánvi. 

 

1.2. Podobnost systému a její aplikace 

Podobnost dvou systémů. Původně byl pojem podobnost zaveden jako podobnost 

plošných a prostorových útvarů. Teorie fyzikálního modelování rozeznává a využívá kromě 

geometrické podobnosti různé další typy podobností, které charakterizují podobnost různých 

fyzikálních jevů. Podobnost dvou systémů vyžaduje podobnost všech relevantních veličin 

v celém rozsahu obou systémů, tedy na modelu i na díle. Mezi základní typy podobnosti patří 

podobnost geometrická, kinematická, dynamická, tepelná, chemická, elektrická, 

elektrodynamická, termodynamická a další.  

Pro úspěšné sestavení fyzikálního modelu je prvotním požadavkem dodržení 

geometrické podobnosti mezi modelem a reálným zařízením (dále jen „dílo“).  

 

Geometrická podobnost je charakterizována jako podobnost tvaru (viz Obr. 2). 

Systémy jsou si geometricky podobné, když poměr odpovídajících rozměrů na modelu a díle 
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je stejný. Zachování geometrické podobnosti je jednou z nejsamozřejmějších podmínek ve 

fyzikálním modelování metalurgických procesů. 

 

 

     (a) dílo        (b) model 

Obr. 2 – Příklad geometrické podobnosti  

 

Z výše uvedeného obrázku lze určit konstantu podobnosti a to jako poměr stran, viz 

rovnice (1). 

 1
3

´
3

2

´
2

1

´
1 M

l

l

l

l

l

l
=== , (1) 

kde M1 je konstanta geometrické podobnosti (-), 

 l - charakteristický rozměr délky (m). 

 

Kinematická podobnost znázorňuje podobnost pohybu, tj. podobnost rychlostních 

polí a polí zrychlení (viz Obr. 3). 

 

  

   (a) dílo     (b) model 

Obr. 3 – Příklad kinematické podobnosti 
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Poměr jednotlivých složek rychlostí uvedených na Obr. 10a) a 10b) je opět konstanta 

podobnosti, viz rovnice (2). 

 wM
w

w

w

w

w

w
===

3

´
3

2

´
2

1

´
1 , (2) 

kde Mw je konstanta podobnosti proudění (-), 

 w - složka rychlosti proudění (m.s-1). 

   

Dynamická podobnost vyjadřuje podobnost sil a rovněž je pozorována mezi dvěma 

geometricky podobnými systémy, ve kterých je poměr sil v navzájem odpovídajících místech 

a časech stálý a směr jejich působení totožný. U dynamické podobnosti se předpokládá 

podobnost geometrická i kinetická. 

 

Tepelná podobnost charakterizuje podobnost teplot, teplotních gradientů a tepelných 

toků v odpovídajících časech procesu a odpovídajících místech geometricky podobných 

systémů. 

 

Chemická podobnost dokládá podobnost koncentrací a koncentračních gradientů 

v odpovídajících místech geometricky podobných systémů [7, 8]. 

 

1.3. Kritérium podobnosti 

Kritérium podobnosti je veličina vyjádřená pomocí relativní jednotky míry. V 

homologických bodech podobných soustav má stejnou číselnou hodnotu. Kritérium nemá ve 

všech bodech podobných soustav stálou hodnotu. U skupiny n podobných soustav existuje 

pro určitou veličinu v homologických bodech pouze jedna hodnota daného kritéria 

podobnosti [7]. 

 

1.4. Odvození kritérií podobnosti pomocí teorie podobnosti 

Teorie podobnosti umožňuje převedení množiny n rozměrových xi, které se uplatňují 

při popisu daného systému nebo děje na odpovídající množinu r bezrozměrových proměnných 

πk. 
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Totéž umožňuje rozměrová analýza, pro kterou je výchozí informací množina 

rozměrových proměnných xi a jejich rozměrů [xi] pro i= 1,2,...,n. Znalost vztahů mezi 

veličinami x přitom není požadována. 

Výchozími informacemi pro teorii podobnosti je však vztah (nebo vztahy) mezi 

rozměrovými fyzikálními veličinami (3). 

 ( ) 0,...,, 21 =nxxxf  (3) 

kde x je fyzikální veličina (-), 

 1, 2, ..., n - počet fyzikálních veličin. 

  

Ten bývá vyjádřený analyticky, zpravidla ve formě diferenciální rovnice nebo 

soustavy diferenciálních rovnic včetně okrajových a počátečních podmínek. 

Pro další matematické zpracování je výhodné rovnice transformovat na jednodušší, 

bezrozměrový tvar, tj. na funkci φ. Její tvar je vyjádřen v následujícím vztahu (4): 

  ( ) 0,...,, 21 =rπππϕ  (4) 

kde π je bezrozměrová proměnná (-), 

 1, 2, ..., n - počet bezrozměrových proměnných. 

 

Ten se snáze integruje analyticky či numericky. Získá se funkce ϕ z rov. (6), která 

platí pro všechny podobné systémy. Transformační postup je vyjádřen níže. Není-li možné 

výchozí rovnice řešit analyticky či numericky, tj. nalézt jejich integrální vyjádření (výpočtový 

vztah) (5), uplatňuje se dále uvedenou metodu transformace. 

 0)...,( ,21 =nxxxF , (5) 

 

Pokusnou cestou pak určíme vztah mezi bezrozměrovými proměnnými z množiny πk , 

k= 1, 2, ..., r. 

 ( ) 0,...,, 21 =rπππφ  (6) 

 

Získaná empirická funkce ϕ má charakter integrálního, tj. výpočtového vztahu 

vzhledem k funkci f po převedení do bezrozměrového tvaru a platí pro všechny podobné 

soustavy. Jde tedy o integrál funkce φ. Často se uplatňuje empirické vyjádření funkce ϕ 

v mocninném tvaru (7). 

 
z

r

ba
A ππππ ...321 =  (7) 

kde A,a,b jsou konstanty. 
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Funkce ϕ daná rovnicí (5) nebo její vyjádření např. v mocninném tvaru rovnice (6) se 

nazývá kriteriální rovnice. Rovnice získaná pokusnou cestou má platnost zaručenou jen 

v rozmezí hodnot kritérií vypočtených z pokusných dat. 

Lze dokázat, že bezrozměrové proměnné πA odvozené metodou teorie podobnosti 

z diferenciálních rozměrově homogenních rovnic včetně okrajových a počátečních podmínek 

(funkce f) jsou stejně jako bezrozměrové proměnné odvozené z integrálů těchto rovnic 

(funkce F). 

V následujícím je uvedeno odvození kritérií metodou teorie. 

 

1. Pro každou veličinu x v diferenciálních rovnicích (funkce f) se zvolí odpovídající 

charakteristická veličina x- 
, která má charakter míry (relativní jednotky). Poměr veličiny x a 

charakteristické veličiny x+ je bezrozměrová veličina xi, kterou je označována jako invariant 

podobnosti. Potom lze vyjádřit libovolnou fyzikální rozměrovou veličinu vzorcem (8) 

 0
iii xxx

+=  (8) 

 

 Za charakteristickou rychlost, jak již je uvedeno výše, lze např. při proudění tekutiny 

trubkou volit střední rychlost nebo rychlost v ose potrubí a hodnoty rychlosti v různých 

místech soustavy lze měřit touto zvolenou relativní jednotkou. V jiné soustavě má ovšem 

taková relativní jednotka obecně jinou velikost. 

 

2. Do soustavy rozměrových diferenciálních rovnic (funkce f) se dosadí za každou 

veličinu x ze vzorce (25) a takto upravené rovnice se převedou do bezrozměrového tvaru 

dělením vhodným výrazem sestaveným z charakteristických veličin (viz dále uvedené 

příklady). 

 

3. Jednotlivé členy bezrozměrové rovnice podle bodu 2 obsahují bezrozměrové 

koeficienty tvořené charakteristickými veličinami. Tyto koeficienty jsou hledaná kritéria 

podobnosti π. Kritéria jsou složena z charakteristických veličin různého druhu (komplexy) 

nebo stejného druhu (simplexy) [9]. 
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1.5. Aplikace kritérií podobnosti v systému licí pánve 

1.5.1. Navier-Stokesova rovnice 

Základ pro vytvoření věruhodného modelu proudění taveniny v licí pánvi je definován 

Navier-Stokesovou rovnicí. Pro simulaci proudění tekutiny je možno použít i rovnici 

kontinuity, ale ta neobsahuje složku třecích sil, proto je vhodnější použít právě prvně 

zmiňovanou rovnici. Navier-Stokesova rovnice (9) vyjadřuje rovnováhu sil hmotnostních 

(objemových, tíhových) dFm, tlakových dFp, třecích dFt a setrvačných dFs při proudění 

skutečné tekutiny, tedy. 

 dFm + dFp+dFt=dFs (9) 

kde F je síla (N), 

 m - hmotnostní složka, 

 p - tlaková složka, 

 t - třecí složka, 

 s - sumární. 

 

Pro vícerozměrový model je třeba předpokládat izotermické podmínky a ustálený stav. 

Následující vztah (10) popisuje tuto rovnici v tenzorovém tvaru [7, 10]. 

 ( )
i

j

i

ji

ji

j

F
x

u

xx

p
uu

x
+














∂

∂

∂

∂
+

∂

∂
−=

∂

∂
µρ  (10) 

 

1.5.2. Kritéria užívaná při simulaci proudění taveniny a přechodových jevů v licí 

pánvi 

Výše uvedená Navier-Stokesova rovnice (10) může být transformována do 

bezrozměrného tvaru (11). 

 ( )Fr

Eu

NN
N

,
1

Reφ=  (11) 

kde Eu je Eulerovo kriterium, 

 Re - Reynoldsovo kriterium, 

 Fr - Froudeho kriterium. 
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Pro vytvoření věrohodného modelu skutečného zařízení je tedy nutné, aby byla 

dodržena tato podmínka. Reynoldsovo kritérium ve výše uvedeném vztahu (11) představuje 

poměr sil setrvačných a vazkých (12). 

 
υ

vl

sílyvazké

sílysetrvač
==

_

.
Re  (12) 

kde v je rychlost proudění tekutiny (m.s-1), 

 l - charakteristický rozměr (m), 

 ν - kinematická viskozita (m2.s-1). 

 

Toto kritérium charakterizuje, o jaký typ proudění jde (laminární-turbulentní). 

Z praktického hlediska modelování reálného systému licí pánve je ale nemožné respektovat 

současně platnost Reynoldsova kritéria a Froudeho kritéria při dodržení podmínek 

geometrické podobnosti. K tomu přispívá i fakt, že kinematická viskozita oceli o teplotě 

1600°C je blízká viskozitě vody o pokojové teplotě, která se s oblibou používá jako medium 

simulující roztavený kov. Nicméně v provozních podmínkách hodnoty setrvačných sil jsou 

daleko větší než sil vazkých. Proudění tekutiny na modelech reálných licích pánvích za 

izotermických podmínek je ovlivňováno hlavně silami setrvačnými a gravitačními, což 

představuje v podstatě Froudeho kritérium. Z tohoto důvodu je pro pokusy simulace proudění 

oceli v pánvi uvažováno hlavně s Froudeho číslem a vztah (34) může být transformován do 

následující rovnice (13). 

 ( )Fr

Eu

N
N

ψ=
1

 (13) 

 

Základem tedy pro vytvoření modelu simulujícího dmýchání inertního plynu v licí 

pánvi je tedy aplikace Froudeho kritéria. To má v obecném tvaru následující podobu (14). 

 
lg

v
Fr

.

2

=  (14) 

kde v je rychlost (m.s-1), 

 l - charakteristický rozměr (m), 

 g - gravitační zrychlení (m.s-2). 

  

Výše zmíněný tvar Froudeho kritéria (14) je obecný tvar pro proudění tekutiny. Pro 

specifický případ stoupající směsi inertního plynu a roztavené oceli by mělo Froudeho 

kritérium ekvivalentní vztah (15) [10]. 
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Lg

U
Fr P

Mod .

2

=  (15) 

kde Up je rychlost proudění směsné oblasti inertního plynu a taveniny (m.s-1), 

 L - výška taveniny (m). 

  

Ve studii Mazumdara [10] byla rozebírána otázka vhodnosti použití výše uvedeného 

Froudeho kritéria pro simulaci proudění oceli v licí pánvi.  

Stoupající směsná oblast dmýchaného inertního plynu a roztavené oceli, tzv. "plume", 

je dána poměrem sil setrvačných a vztlakových. Toto tvrzení odpovídá vztahu (15). Z něj je 

též patrné, že celková energie je ovlivněna primárně kinetickou energií. Míra kinetické 

energie je hlavní měrou ovlivňována rychlostí proudění směsnou oblastí než rychlostí 

dmýchání inertního plynu do lázně. Stejně jako vztlak je z největší části ovlivňován hloubkou 

L. Z tohoto pohledu by byla tato definice kritéria správná.  

Avšak celková energie předaná z dmýchaného plynu tavenině je z největší míry 

ovlivňována potenciální energií, kterou lze popsat následující rovnicí (16). 

 gQLE lP ρ=  (16) 

kde Ep je potenciální energie (J), 

 ρl - hustota taveniny (kg.m-3), 

 Q - průtok plynu (m3.s-1), 

 L - vzdálenost výšky taveniny od ústí dmýchacího elementu (m). 

 

Kinetická energie stoupající bubliny plynu je téměř zanedbatelná a její hodnota 

obvykle nepřesahuje 1 % potenciální energie [6]. Toto potvrzuje práce Kima a Fruehana [11], 

kteří Froudeho krtiérium modifikovali tak, aby uvažovalo spíše s potenciální energií. 

Modifikované Froudeho kritérium tak nabývá následujícího tvaru (17).  

 
gL

U
Fr

l

pg

Mod
ρ

ρ 2
, =  (17) 

kde ρl je hustota taveniny (kg.m-3), 

 ρg - hustota plynu (kg.m-3), 

 Up - rychlost proudění směsné oblasti inertního plynu a taveniny (m.s-1), 

 g - gravitační zrychlení (m.s-2), 

 L - výška taveniny (m). 
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Dalším často používaným kritériem při modelování pochodů v licí pánvi je 

Weberovo kritérium (18). Vyjadřuje poměr sil setrvačných a kapilárních. Jeho základní tvar je 

definován následujícím vztahem. 

 
σ

ρ lv
We

2

=  (18) 

kde ρ je hustota (kg.m-3), 

 v - rychlost (m.s-1), 

 ϭ - povrchové napětí tekutiny (N.m-1). 

  

Stejně jako u modifikovaného Froudeho kritéria, které je pro metalurgické procesy 

používáno častěji než obecné Froudeho kritérium, je i Weberovo kritérium nahrazováno jeho 

modifikací. Praktické použití modifikovaného Weberova kritéria lze demonstrovat na textu 

autorů Savolainena, Fabritiuse a Mattily [12], kteří pomocí fyzikálního modelování zjišťovali 

různé faktory, jež ovlivňují emulzifikaci strusky do kovu. Tento jev představuje velké riziko 

pro zanášení makro-vměstků do obsahu kovu, a to buď v licí pánvi, mezipánvi, nebo v 

krystalizátoru. Na druhé straně – kapičky zanesené strusky v kovu představují velice vhodné 

podmínky pro rafinaci oceli (např. odsíření), a to vlivem daleko větší plochy mezifázového 

rozhraní. Po patřičné korelaci mělo Weberovo kritérium následující tvar (19). Pro 

zjednodušené vyhodnocení je uvažováno s konstantní tloušťkou vrstvy oleje. 

 
( ) 5,0

2

mod
.. ρσ

ρ

∆
=

g

v
We S  (19) 

kde ρ s je hustota "lehčí" fáze  (kg.m3), 

 ρ∆  - rozdíl hustot mezi fázemi  (kg.m3). 

 

Kritérium patřící do skupiny pro transport hmoty konvekcí při proudění tekutiny je 

Sherwoodovo kritérium. To je definováno rovnicí (20). 

 
D

kL
Sh =  (20) 

kde k je součinitel přestupu hmoty  (m2.s-1), 

 D - difuzivita  (m2.s-1), 

 L - charakteristický délkový rozměr  (m). 
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Sherwoodovo kritérium reprezentuje poměr mezi transportem hmoty konvekcí a 

transportem hmoty difuzí. Je ekvivalencí Nusseltova kritéria a funkcí kritéria Reynoldsova a 

Schmidtova [13]. 

 

 1.6. Kinetika přechodových procesů 

Transport jednotlivých částic může probíhat v plynné, tuhé i kapalné soustavě. 

Z molekulárního hlediska se difuze těchto látek uskutečňuje na základě difuze molekulární a 

konvekční. Molekulární difuze záleží pouze v pohybu uvažované látky, kdežto konvekční je 

vyvolána vnější silou, která zajišťuje proudění celé soustavy. Může se jednat např. o tok 

hmoty vlivem různých teplot, hustoty, tlaku v jednotlivých soustavách ad.  

Vyhodnocování modelů přechodových jevů v metalurgii se uskutečňuje na základě 

přepočtů koeficientu přenosu hmoty. Aby bylo možno určit hodnoty tohoto koeficientu, je 

třeba pochopit základní principy transportu hmoty. 

 

Sdílení hmoty v jedné fázi 

Nejdříve je nutné poznamenat, že fází je v tomto kontextu rozuměno skupenství. 

Uvažujme látku x obsaženou ve složce I. Transport látky a bude probíhat za účinků právě 

molekulární a konvekční difuze. Celkový přenos látky lze obecně vyjádřit následujícím 

vztahem (21). 

 n=nkonvekce + ndifuze , (21) 

kde n je transport dané látky. 

 

První člen na pravé straně této rovnice popisuje přenos tokem kapaliny a druhý 

molekulární difuzí. Relevantní veličinou pro stanovení koeficientu přenosu hmoty je intenzita 

toku složky – transport látky přes určitou plochu (dA). Výpočet intenzity toku složky je 

definován následujícím vztahem (22). 

 ∫Φ= dAn  (22) 

kde Φ je intenzita toku složky, 

 A - plocha (m). 
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1.6.1. Transport hmoty konvekcí 

Jak bylo definováno v úvodu kapitoly, transport hmoty konvekcí je roven nucenému 

proudění např. tekutiny, vlivem vnějších sil. Vztah pro výpočet intenzity transportu hmoty 

konvekcí je vyjádřen následující rovnicí (23). 

 kxkonvekce uc .=Φ  (23) 

kde c je koncentrace složky k v tavenině (g.cm-3), 

 ux - rychlost proudění kapaliny ve směru x (m.s-1). 

 

Ve výše uvedeném vztahu (23) není rychlost míněna jako rychlost jedné molekuly, ale 

jako zprůměrněná rychlost všech jejich molekul obsažených v elementárním objemu spojitého 

prostředí. Vztah popisuje pohyb fáze I a v ní obsažené látky k rychlostí u ve směru osy x. 

 

1.6.2. Transport hmoty difuzí 

Uvažujeme-li látku k ve dvou fázích I a II, ve kterých koncentrace této látky je 

diametrálně odlišná, za účinku difuzního transportu bude mít látka k tendenci difundovat z 

fáze o vyšší koncentraci této látky do fáze o nižší koncentraci. Míra transportu je závislá na 

hodnotě difuzního koeficientu – difuzivita D (m2.s-1). Výpočet hodnoty tohoto koeficientu se 

provádí za pomocí poloempirických vztahů, nebo lze jeho hodnoty odečíst za pomocí 

příslušných tabulek.  

Intenzita toku složky difuzí je popsána 1. Fickovým zákonem (24). 

 
x

c
D k

kIdifúze
∂

∂
−=Φ  (24) 

kde D je difuzivita (m2.s-1), 

 ck - koncentrace složky k v tavenině (g.cm-3), 

 x - charakteristický délkový rozměr (m). 

 

Znaménko mínus v této rovnici značí, že difuze probíhá směrem od ubývající 

koncentrace. 

 

1.6.3. Koeficient přestupu hmoty 

Pro stanovení hodnot transportu hmoty se používá veličina nazývaná koeficient 

přestupu hmoty. Koeficient přestupu hmoty (látky) se používá v případě, kdy se transportuje 
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přes mezifázové rozhraní v daném systému stejné fáze. V případě, kdy pracujeme v systému 

dvou stýkajících se, ale rozdílných fází, hovoříme o koeficientu prostupu hmoty. Abychom 

byli schopni určit hodnoty koeficientu přestupu hmoty, je nutné přesně specifikovat, o jaký 

typ proudění v blízkosti mezifázového rozhraní se jedná. 

Je-li proudění v blízkosti mezifázového rozhraní laminární v rovnoběžném směru k 

mezifázovému rozhraní, přestup hmoty nastává pouze difuzí. Uvažujeme-li proudění 

turbulentní, proudící médium se pohybuje ve všech třech směrech k mezifázovému rozhraní, 

jeho koncentrace v blízkosti rozhraní je ve všech místech konstantní a přestup hmoty je 

vyvolán jak difuzí, tak konvekcí. 

 

Modely přestupu hmoty 

Za pomoci modelů mechanizmu difundující složky lze odvodit vztah pro výpočet 

koeficientu přestupu hmoty. V praxi modelování proudění hmoty se nejčastěji používají dva 

nejstarší modely – filmová teorie a penetrační teorie přestupu hmoty. V obou případech autoři 

předpokládají turbulentní proudění hmoty v blízkosti mezifázového rozhraní. 

 

Filmový model 

Autoři této teorie, Lewis a Whitman, předpokládají, že turbulentně proudící médium 

lze rozdělit na dvě oblasti, viz Obr. 4. První oblast je jádro fáze (Ij), kde médium proudí 

turbulentním charakterem. Ve druhé oblasti (If), kterou je velmi tenká vrstva (film) a má 

tloušťku řádově 10-3 mm, nastává proudění laminární. 
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Obr. 4 – Oblast mezifázového rozhraní filmové teorie 

 

Stanovení koeficientu přestupu hmoty se uskutečňuje analogickým způsobem jako 

stanovení přestupu tepla. Transport látky k elementární plochou fázového rozhraní dA je 

realizován pouze molekulární difuzí, dle vztahu (21) je obecně vyjádřen rovnicí (25). 

 difúzemnn .=  (25) 

 

Odvozením rovnice (25) získáváme následující vztah (26). 

 dAn difúzemkdifúzemk .,., Φ=  (26) 

kde Φ je intenzita toku složky, 

 A - plocha (m). 

 

Je nutné zdůraznit, že tento vztah je platný pouze pro laminární film proudění v 

blízkosti mezifázového rozhraní. Průmět intenzity molekulárního toku hmotnostního toku je 

po odvození definován vztahem (27). 

 ( )
fj IIdifúzemk cck −±=Φ .,  (27) 

kde k je součinitel přestupu hmoty (m2.s-1), 

 cIf - koncentrace složky ve vrstvě filmu v I. fázi (g.cm-3), 

 cIj - koncentrace složky v jádru v I. fázi (g.cm-3). 

 

laminární proudění 

turbulentní proudění 

If 

Ij 

II mezifázové rozhraní 
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Touto rovnicí je definován vztah pro výpočet koeficientu přestupu hmoty kc (dolní 

index c vyjadřuje druh koncentrace obsažené v hybné síle). Kombinací rovnic (24) a (27) 

dostáváme vztah pro výpočet koeficientu přenosu hmoty dle filmového modelu (28). 

 ( )
y

c
Dcck k

kIII fj ∂

∂
−=−±  (28) 

kde D je difuzivita složky k v I. fázi (m2.s-1), 

 ck - koncentrace složky k v tavenině (g.cm-3). 

 

Na pravé straně máme v čitateli diferenciál koncentrace (ck), na levé straně pak v 

závorce rozdíl koncentrací. Tato složka se tedy ruší. Charakteristická veličina dy je pak 

nahrazena proměnnou ϭ. Rovnice (28) je pak vyjádřena ve zjednodušeném tvaru (29). 

 
σ

IkD
k

,=  (29) 

kde ϭ je tloušťka filmu (m). 

 

Výše uvedený vztah je vyjádření výpočtu koeficientu přestupu hmoty dle filmové 

teorie. Paradoxně jednoduchý výpočet hodnoty součinitele představuje poměrně náročný 

úkol, i přesto, že hodnoty difuzivity jsou tabelované hodnoty. Hypotetický výpočet tloušťky 

filmu je velice obtížný. Bez znalosti podmínek proudění je toto málo pravděpodobné.  

Tloušťka filmu je funkcí rychlosti proudění, fyzikálních vlastností tekutiny, geometrie 

pánve, koncentračních gradientů a dalších veličin. Nicméně tloušťka této vrstvy představuje 

jedinečnou představu o odporu fáze proti přestupu hmoty. 

 

Penetrační model 

Druhá nejpoužívanější teorie pro simulaci proudění daného média nese název 

penetrační teorie. Jejím autorem je Higbie. Základní předpoklad této teorie je plně turbulentní 

proudění ve fázi I. Ilustrační schéma proudění tohoto modelu je demonstrováno na 

následujícím obrázku (Obr. 5). 
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Obr. 5 – Oblast mezifázového rozhraní penetrační teorie 

 

Vlivem tohoto proudění je pronikání částic látky k z jádra fáze I až k mezifázovému 

rozhraní, kde zůstanou akumulovány určitou dobu θ, jež je pro zjednodušení stejná pro 

všechny částice. Po tuto dobu probíhá neustálá výměna hmoty s druhou fází II, vlivem 

molekulární difuze. Po uplynutí této doby se nepřenesené částice vrátí zpět do objemu I fáze a 

je nahrazena jinou částicí. V elementárním tvaru lze tento jev popsat jako neustálenou 

molekulární difuzi v nehybném prostředí. Koeficient přestupu hmoty dle penetrační teorie je 

dán následujícím vztahem (30). 

 
2

1

,









=

πθ
IkD

k  (30) 

kde k je součinitel přestupu hmoty (m.s-1), 

 Dk,i je difuzivita složky k v I. fázi (m2.s-1), 

 θ je čas zdržení částice (s). 

 

Z výše uvedeného vztahu je patrné, že relevantním parametrem je doba kontaktu. V 

mnoha případech je tento čas stanoven na základě praktických měření. Např. pro bubliny 

stoupajícího dmýchaného plynu do licí pánve se dá tento čas stanovit za pomocí rychlosti 

stoupání a průměru bubliny (31). 

 
b

b

u

d
=θ  (31) 

 

Ij 

II mezifázové rozhraní 

turbulentní proudění 
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kde db - průměr bubliny (m), 

 ub - rychlost stoupání bublin (m.s-1). 

 

Stanovení hodnoty součinitele přestupu hmoty je v takovém případě poměrně 

jednoduché [14, 15, 16, 17, 18]. 

 

Model povrchové obnovy 

Jedním z důležitých předpokladů penetrační teorie je, že čas zdržení každé částice je 

stejný. V důsledku turbulentního proudění je to však málo pravděpodobné. V turbulentním 

proudění vznikají tzv. "eddies" (zavíření, drobné víry), které mohou částice v jejich 

blízkostech stáhnout daleko dříve než zbylé částice; oproti tomu částice zasaženy těmito 

vířivými proudy mohou na svém místě zůstat po delší dobu. Toto se ve svém modelu snažil 

zohlednit Danskwert.  

 sDk Ik ,=  (32) 

kde k je součinitel přestupu hmoty (m.s-1), 

 Dk,i - difuzivita složky k v I. fázi (m2.s-1), 

 s - parametr výměny částic (-). 

 

Výše uvedený vztah (32) popisuje výpočet součinitele přestupu hmoty dle 

Danckwerta. Ve vztahu se objevuje nový parametr s, který se nazývá parametr výměny částic. 

Stanovení jeho hodnoty je možné pouze za předpokladu dokonalého popisu charakteru 

proudění. Se zvyšující se mírou turbulence se zvyšuje i jeho hodnota [19]. 

 

  Příklady výpočtů koeficientů přestupu hmoty 

Následující tabulka (Tab. 1) uvádí příklady teoretických modelů součinitele přestupu 

hmoty a příklady již patřičných korelací. Např. Fortescue a Pearson předpokládají, že 

transport částic v oblasti mezifázového rozhraní probíhá pouze důsledky velkých "eddies", 

naproti tomu Kataokův model předpokládá model založený na transportu částic vlivem 

malých "eddies" a jejich vysokým počtem. Lamont a Scott rovněž počítají s transportem 

částic vlivem "eddies" a to v jakékoliv velikosti [20]. 
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Tab. 1 – Příklady korelací součinitele přestupu hmoty 

Tvar výpočtu součinitele 

po korelaci 

Autor(ři) Výchozí teoretický 

model 

Autor(ři) 

2/13,8 QkA= (malé nádoby) 

2/18,16 QkA = (velké nádoby) 

Gerlach a Frogberg 
2

1

,









=

πθ
Ik

c

D
k  

Higbie 

2/1









=

cd

BDQ
k  

Robertson a 

Staples 
( ) 2/1

´/46,1 fuDk Λ=  
Fortescue a Paerson 

lrQDkA
5,05,0138=  Taniguchi 

2/1
4/1

5,0 D
v

c
k 








=  

Kataoka 

5,02,18 QkA =  Paul a Ghosh 
2/1

4/1

D
v

c
ck 








=  

Lamont a Scott 

*14,0132,0

*398,027,0

QproQn

QproQn

QkA
n

>≈=

<≈=

∝

 

Singh a Ghosh 2/1
3´













 Λ
∝

v

Du
k

f
 

Hentstock a Hanratty 

k- koeficient přestupu hmoty (m.s-1), A- plocha (m2), ν- kinematická viskozita (m2.s-1), B- konstanta (-), D- difuzivita (m2.s-1), dc- průměr 

nádoby (m), Q- objemový průtok plynu (N.m3.s-1), c- konstanta, Q*- kritický objemový průtok plynu (N.m3.s-1), ε- rozptyl míry turbulentní 

kinetické energie (J.kg-1.s-1), u- rychlost kapaliny v reaktoru válcového typu (m.s-1), tc- čas (s), rl- poloměr (m), Λf- charakteristická délka 

turbulentního víru (m). 

 

Kriteriální popis transportu hmoty 

 Proces transportu hmoty lze rovněž popsat pomocí kriteriální rovnice, která je použita 

jako korelace pro přestup hmoty (33). 

 ( )GrScSh NNNFN ,,Re=  (33) 

 

 V případě nepřirozeného proudění v systému lze uvažovat s hodnotou funkce 

Grashofova kritéria jako s nulovou složkou, výše uvedená rovnice pak nabývá tvar (34) [21].  

 33,05,0
Re.0,2 ScSh NNCN +=  (34) 

 

1.7. Kinetika odsíření kovové fáze 
 Oblast této problematiky je rozebírána v mnoha odborných pracích. Jejich výsledky 

poskytují podmínky pro zefektivnění odsíření oceli v licí pánvi. Fakta získaná na základě 

studií těchto pochodů lze shrnout do následujících závěrů: 

• Stupeň odsíření kovové fáze se zvyšuje se stoupající bazicitou strusky. 
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• Přítomnost redukovatelných oxidů ve strusce snižuje rychlost odsíření lázně. 

• Efektivnější míchání lázně pozitivně ovlivňuje odsíření lázně. 

 

Přítomnost vyšších koncentrací síry může být u hmotnějších a těžších odlitků 

původem vzniku trhlin. V důsledku silného odměšování dochází v mezidendritických 

prostorách k obohacování těchto prostor sírou. Při překročení její rozpustnosti v dané fázi 

oceli dochází ke vzniku sulfidických vměstků, jejichž složení závisí na způsobu dezoxidace a 

charakteru samotné oceli. Přítomnost vměstků ve vyráběné oceli pak zhoršuje mechanické 

vlastnosti (zejména houževnatost a dále snižují tranzitní teplotu), způsobují lámavost oceli za 

červeného žáru a zhoršují její tvářitelnost. Síra obsažená v oceli je tedy považována za 

škodlivý prvek. Výjimkou jsou automatové oceli určené k třískovému obrábění, do kterých je 

síra přidávána záměrně, za účelem zvýšení lámavosti. 

Síra se do vyráběné oceli dostává buď z kovonosné vsázky, nebo z paliva hutnických 

pecí (koks, topný olej apod.). V běžných ocelích je obsah síry od 0,020 až 0,030 %. U 

vysocejakostních ocelí bývá nezřídka požadavek na méně než 0,005 % obsahu síry [22]. 

 

1.7.1 Odsíření z hlediska molekulární teorie 

Z hlediska molekulární teorie strusek je reakce odsíření definována následující 

rovnicí (35). 

 ( ) [ ] ( ) [ ]CaSFeoFeSCaO +⇔+  (35) 

kde [x] je obsah dané látky v kovu (%hm), 

 (x) - obsah dané látky ve strusce (%hm). 

 

Výše zmíněná rovnice byla všeobecně přijata a dlouho používána. Rovnovážná 

konstanta této reakce je uvedena v následující rovnici (36). 

 [ ]
( ) ( )

( ) [ ]FeSCaO

CaSFeO

S
aa

aa
K =  (36) 

Kde K  je rovnovážná konstanta  (-), 

 a - aktivita dané látky (-). 

  

  



24 
 

 KARCH, D. Optimalizace nastavení systému podobnosti při fyzikálním modelování 

přenosových procesů v licí pánvi. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 
 

1.7.2. Odsíření z hlediska iontové teorie 

Podle iontové teorie strusek existují v podstatě dvě základní schémata reakce odsíření: 

a) Přechod aniontů síry z kovu do strusky je doprovázen současným přechodem 

kationtů železa, takže příslušné reakce lze vyjádřit následující soustavou 

rovnic (37). 

 

( ) [ ]
( ) [ ]

( ) ( ) [ ] [ ]SFeSFe

SeS

FeeFe

+⇔+

⇔−

⇔+

−+

−

+

22

2

2

2

2

 (37) 

 

Poslední rovnice ukazuje, že oba přebytečné náboje se navzájem kompenzovaly. 

Následující vztah vyjadřuje rovnovážnou konstantu této rovnice (38). 

 ( ) ( )

[ ]FeS

SF

Ś a

aa
K

−+

=
22

 (39) 

Kde K  je rovnovážná konstanta  (-), 

 a - aktivita dané látky (-). 

  

b) Přechod atomů síry z kovu do strusky je doprovázen současným přechodem 

aniontů kyslíku ze strusky do kovu. Příslušnou reakci potom dostáváme z rozdílu 

rovnic (40). 

 

( ) [ ]
( ) [ ]

[ ] ( ) ( ) [ ]OSOS

SeS

OeO

+⇔+

⇔−

⇔−

−−

−

−

22

2

2

2

2

 (40) 

 

Výše uvedená rovnice (40) ukazuje, že oba přebytečné náboje se navzájem 

kompenzovaly. Následující vztah (41) vyjadřuje rovnovážnou konstantu této rovnice. 

 
[ ] ( )

[ ] ( )−

−

=
2

2

.
OS

SO

Ś aa

aa
K  (41) 

  

Velmi využívaným ukazatelem stupně odsíření kovu je součinitel odsíření rozdělení 

síry mezi roztavenou strusku a roztavený kov (42) [23, 24, 25]. 

 [ ]
( )
[ ]S

S
L S =,  (42) 

Kde L,
[s] je rozdělovací součinitel síry (-). 
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1.7.3. Popis kinetiky odsíření oceli 

Kinetika transportu síry mezi kovovou a struskovou je definována několika kroky.  

 

1. Difuze síry z kovové fáze k mezifázovému rozhraní (43) 

 ( )MK

S

K

S CCAkN −⋅=  (43) 

Kde N je přenos hmoty  (-), 

 k - koeficient přestupu hmoty  (m2.s-1), 

 A - plocha mezifázového rozhraní  (m2), 

 C - koncentrace  (mol.m3), 

index S - síra, 

index K - kov, 

index MK - mezifázové rozhraní ze strany kovu. 

 

2. Chemická reakce kov-struska na mezifázovém rozhraní (44) 

 MS

Sb

MK

Sf ACkACkN −=2  (44) 

Kde kf je dopředná reakce odsíření (forward)  (-), 

 kb - zpětná reakce odsíření  (-), 

index MS - mezifázové rozhraní ze strany strusky  (-). 

 

3. Difuze síry z mezifázového rozhraní do struskové fáze (45) 

 ( )S

S

MS

S CCAkN −⋅=3  (45) 

 

Rychlost celého pochodu je ovlivňována kroky, jejichž průběh je relativně pomalý. 

Pro případ vysokoteplotního metalurgického systému jsou chemické reakce tak rychlé, že lze 

uvažovat s rovnovážným stavem. Po tomto zjednodušení rychlost celého procesu nabývá 

následujícího tvaru (46). 

 








+

=

SK

SM

kk

A
K

η

11
/

 (46)
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Obr. 6 – Ilustrace mezifázového rozhraní kov-struska 

 

Efektivita odsíření lázně je tedy závislá na kinetických aspektech metalurgického 

systému. Pokud hodnota složky 1/km nabývá vyšších hodnot než hodnoty druhé složky, 

efektivní odsíření je řízeno přestupem hmoty v kovové fázi.  

 Relevantním parametrem kinetiky odsiřování lázně je proudění lázně. To je 

zajišťováno právě např. dmýcháním inertních plynů do lázně. Tato oblast byla předmětem 

mnoha výzkumných prací. Pozitivní vliv intenzifikace homogenizace na podporu chemických 

reakcí mezi struskou a kovem lze shrnout následovně: 

• Podpora konvekce kovové fáze u mezifázového rozhraní se struskou podporuje 

chemické reakce a transport částic z kovu do strusky. 

• Intenzivní míchání lázně u mezifázového rozhraní podporuje průběh chemických 

reakcí. 

• Vzniklá vyšší míra turbulence u mezifázového rozhraní zvyšuje hodnotu koeficientu 

přestupu hmoty [21]. 
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2. ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI FYZIKÁLNÍHO 

MODELOVÁNÍ PŘECHODOVÝCH PROCESŮ V LICÍ PÁNVI 

2.1. Stanovení podobnosti modelu pánve pomocí rozměrové analýzy 

První příkladem je práce Michalka a Bendy [26], kteří simulovali faktory ovlivňující 

odsíření oceli v licí pánvi. Pro popis fyzikálního modelu byla použita metodika bezrozměrové 

analýzy – původní metodiky, podle které se predikce chování systému uskutečňovala. 

Zhodnocení naměřených hodnot na modelu a chování systému v provozních podmínkách se 

uskutečňuje pomocí korelace. Vztah charakterizující průběh odsíření lázně v provozních 

podmínkách licí byl definován následujícím tvarem (47). 

[ ] ( )
jilE Km ,,. ϕω τ =  (47) 

[ ] [ ] [ ]
1

0,,, . −
== τττω EEE cc  (48) 

kde ω[E],τ je bezrozměrný obsah rafinované složky E=S v lázni v okamžiku τ (-), 

 c[E],0;c[E],τ  - obsah rafinované složky E v kovové lázni před zahájením a v průběhu  

   dmýchání (%hm), 

 Ki,j  - určující kritéria, 

 m - korekční součinitel. 

 Následující tabulka (Tab. 2) pak prezentuje souhrn kritérií, která byla v této studii za 

pomoci rozměrové analýzy odvozena [26].  
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Tab. 2 – Souhrn použitých kritérií 

Označení Definice Označení Definice 

K1,2 
1. −

ll HD  K5,1 [ ]
,3

2.. −
Sl DgH  

K1,2 
1*. −

lDD
l

 K5,2 
23 .. −

ll gH ν  

K1,3 
1. −

ll HV  K5,3 
112 ..

0,

−−
lHgw

l
 

K2,1 
1..2 −

lDr  K6,1 
1. −

ls HH  

K2,2 
1. −

lu Dd  K6,2 
1. −

ls ρρ  

K2,3 
1. −

lp Dd  K6,3 
23 .. −

sl vgH  

K2,4 
1. −

lp DD  K6,4 ( ) [ ]
1

0,0, . −
SS cc  

K3,1 
2/32/111 .... −−−−

gHVP lllc ρφ  K6,5 rSL ,  

K3,2 
112 .. −−

gDQ
lv  K6,6 ( )

2,3 .. −
Sl DgH  

K3,3 gDllgl ... 21 ρσ −
−  K6,7 

121
, ... −−−

gDllsl ρσ  

K3,4 gHP llv ... 11 −−ρ  K6,8 q  

K4,1 
12 .. −

lHg τ  

τ- doba od zahájení studovaného pochodu (s), Dl- průměr lázně u dna pánve (m), Hl- hloubka kovové lázně v pánvi (m), Dl
*- Průměr lázně na 

mezifázovém rozhraní (m), Vl- objem kovové lázně (m3), du- sumární efektivní světlý průměr výstupních otvorů (m), dp- střední průměr 

výstupních otvorů plynu (m), Dp- průměr oblasti s výstupními otvory plynu (m), r- vzdálenost vertikální osy dmyšného elementu od osy 

pánve (m), ρl- průměrná hustota kovové lázně (kg.m3), υl- kinematická viskozita lázně (m2.s-1), g- tíhové zrychlení (m.s-2), Qv- objemový 

průtok dmýchaného plynu při definiční teplotě Tp a tlaku Pp (m3.s-1), Pv- tlak nad hladinou kovové lázně (kg.m-1.s-2), ϭl-g/ mezifázové napětí 

lázeň-plyn kg.s-2), c(s),0- obsah síry (jódu) v kovové lázni v čase τ=0 (%hm), D,
[s]- difuzní koeficient síry v kovové lázni v čase τ=0 (m2.s-1), 

Hs- tloušťka vrstvy strusky (m], ρs- průměrná hustota strusky (kg.m-3], υs- kinematická viskozita strusky (m2.s-1], ϭl-s- mezifázové napětí 

kovová lázeň-struska (kg.s-2), c(s),0- obsah síry (jódu) ve strusce v čase τ=0 (%hm), D,
(s)- difuzní koeficient síry ve struskové fázi v čase τ=0 

(m2.s-1), LS,r- rovnovážný rozdělovací koeficient. 

 

2.2. Stanovení podobnosti pomocí empirických vztahů 

Dalším příkladem možné definice popisu fyzikálního modelu může být práce autorů 

Kim a Fruehan [11]. Jejich příspěvek studoval různé faktory (např. vliv umístění dmýchacího 

elementu, množství dmýchaného plynu, efekt přítomnosti druhé fáze, vizkozity této druhé 

fáze na modelu na predikci výsledných hodnot, efekt mezifázového napětí, efekt objemu 

druhé fáze ad.) ovlivňující koeficient přestupu hmoty, např. přechod síry. 

 Výchozí reálný systém představovala 200tunová licí pánev. Geometrické měřítko bylo 

1 : 7,2. Po patřičných přepočtech měl model této pánve průměr 45,6 cm a výšku 62 cm. Pánev 

byla plněna do výše 44,5 cm. Jedním ze studovaných faktorů ovlivňující transport hmoty bylo 
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umístění a počet dmýchacích elementů. K tomuto byly použity trysky zabudované v pozicích 

ve středu dna, v polovině poloměru dna a jedna ve spodní části boční stěny pánve. V další 

studii byly hodnoty průtoku monitorovány průtokoměrem, jehož senzory byly umístěny na 

každém ústí trysky. Pro dodržení podobnosti kinetické energie dmýchaného plynu a hnací síly 

téhož plynu mezi modelem a dílem bylo použito Froudeho modifikované kritérium, jehož tvar 

je vyjádřen v následující rovnici (49). 
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kde UB je lineární rychlost plynu na výstupu z dmýchacího elementu  (cm.s-1), 

 dT - průměr ústí elementu  (cm), 

 C - koncentrace  (g.cm3).
 

kde 

 gl

M
C

ρρ

21010159,9 −⋅
=

 (50) 

kde M je molární hmotnost plynu  (kg·mol-1). 

 

Pro zachování základní podmínky podobnosti mezi modelem a dílem stále musí platit 

shoda Froudeho kritéria dle následujícího vztahu (51) 
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Kde λ je měřítko geometrické podobnosti. 

 

Měření homogenizačního času bylo prováděno za pomoci injektování 

tzv. „značkovače“ (roztok KCl) do vodní lázně, jehož přítomnost v lázni měnila elektrickou 

vodivost a právě její změnou byly odečítány diference této veličiny. Senzory snímající 

elektrickou vodivost tvořily síť. První síť byla umístěna asi 1 cm ode dna modelu pánve a 

druhá síť byla umístěna kolem obvodových stěn modelu. Značkovač byl na začátku každého 

pokusu přidán na hladinu obou fází v ose pánve a po zahájení dmýchání plynu byla odečítána 

změna vodivosti. 

Transport hmoty mezi dvěma stýkajícími, ale nemísitelnými fázemi byl stanovován i 

s ohledem na rezistenci těchto fází. Hodnota koeficientu přestupu hmoty vychází z obecného 
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vztahu, který je již zmíněn v rovnici (28). Náležitými úpravami byl stanoven výpočet pro 

celkový výpočet koeficientu přestupu hmoty. Podoba vztahu je uvedena v následující rovnici 

(52). 

 ( )
SK hkk

K
11

1
0

+

=

 (52)

 

 

Ve výše uvedené rovnici představují složky 1/km a 1/(hks) určitou resistenci transportu 

hmoty v kovové, respektive struskové fázi. Velice důležitý je zde parametr h. Jeho relevance 

bude popsána níže. V mnoha studiích je pro výzkum transportu hmoty 

v systému tekutina // tekutina použit naftalín jako značkovač, voda jako kovová fáze a 

parafínový olej. Právě naftalín v takovémto systému se rozchází se základní analogií 

s transportem síry v reálném systému licí pánve. Rozdíl je definován právě hodnotou 

parametru h, což lze volně přeložit jako poměr transportu. Transport naftalínu ve výše 

uvedeném systému je spíše ovlivňován transportem z oleje do vody (h<1), kdežto u pochodu 

odsíření lázně je tomu naopak (h=200–300). Naftalín, přestože není vhodný pro simulaci 

přechodového procesu odsíření, je využíván pro simulaci např. homogenizace oceli v licí 

pánvi. 

Jako velice vhodná analogie pro transport síry z kovu do strusky byl zvolen thymol. 

V systému thymol (představující síru), voda (představující ocelovou lázeň) a parafínový a 

bavlníkový olej v poměru 50/50 (simulující strusku) je dosahováno téměř identických 

výsledků jako při reálném zařízení. Poměr transportu thymolu v takovémto systému pak 

nabývá hodnot h>350, čímž je dodržen základní předpoklad – transport látky z kovové do 

struskové fáze. 

Dle tohoto systému pak byla hodnota koeficientu přestupu hmoty definována 

následujícím vztahem (53) [11]. 
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kde index w je voda, 

 index o - olejová fáze.  
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2.3. Studie optimalizace technologie dmýchání inertních plynů do lázně 

2.3.1. Studie vlivu umístění dmýchacího elementu na homogenizaci taveniny 

Tato část práce se zabývá studiemi optimální konfigurace umístění dmýchacího 

elementu na efektivitu homogenizace lázně. 

Práce japonských autorů Zhu a kol. [27] se zabývala prouděním taveniny a 

homogenizačních jevů, které probíhají v licí pánvi během dmýchání inertního plynu do pánve. 

Studie byla prováděna pomocí fyzikálního modelu, výsledky pak ověřovány pomocí modelu 

matematického. Práce byla zaměřena na poměrně širokou řadu zkoumaných jevů, např. 

charakter proudění kovové fáze, konfigurace dmyšného elementu v závislosti na efektivní 

homogenizaci taveniny, vliv průtoku inertního plynu na homogenizaci oceli ad. 

V následujícím výkladu bude zmíněna pouze část zkoumaných oblastí, a to vliv umístění 

dmýchacího elementu a průtok inertního plynu na homogenizaci oceli. 

 

Sestavení modelu 

Model pánve byl sestaven z plexiskla, které bylo naplněno vodou, jež simulovala 

kovovou fázi. Parametry reálného systému a jeho modelu jsou zpracovány v Tab. 3. 

 

Tab. 3 – Vstupní parametry díla a modelu pánve 

 Reálný systém 

(350 t) 

Model (1 : 10) 

Průměr pánve (m) 4,0 0,4 

Výška pánve (m) 4,0 0,4 

Průměr dmýchacího 

elementu (m) 
10,0 3,0 

Průtok argonu (Nm
3
.min

-1
) 350–800 4–8 

Hustota taveniny (kg.m
-3

) 7000 1000 

 

Fotografie modelového studia je ukázána na obrázku Obr. 7. Na následujícím obrázku 

(Obr. 8) jsou ilustrovány pozice dmýchacích elementů. 
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Obr. 7 – Fotografie modelového studia [27] 

 

 

Obr. 8 – Pozice uložení dmýchacího elementu [27] 

 

V návaznosti na další literární analýzu a samotnou experimentální část této diplomové 

práce budou porovnány pouze výsledky při umístění dmýchacího elementu v pozici A a B. 

Efektivita homogenizace byla monitorována pomocí elektrické vodivosti, kdy jako 

značkovače bylo použito 20% NaCl. Po zahájení experimentu byly výstupní hodnoty 

elektrické vodivosti v jednotlivých sondách porovnávány. Vodivostní sondy byly umístěny 

20 mm pod hladinou vody a 20 mm od bočních stěn pánve. 
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Metodika podobnosti 

V systému roztavená ocel–inertní plyn je homogenizace zapříčiněna převodem 

hybnosti mezi dmýchaným plynem a taveninou. Průtok dmýchaného plynu byl počítán 

pomocí modifikovaného Froudeho kritéria, jehož tvar je zmíněn v následující rovnici (54). 

 ( )gH

u
N

l

g

Fr
ρ

ρ 2
, =

 (54) 

 

Geometrické měřítko bylo zvoleno v poměru 1 : 10. Z hlediska praxe modelování 

pochodů probíhajících v licí pánvi představuje proces homogenizace ve srovnání např. 

s přechodovými jevy relativně snazší přístup k sestavení modelového studia. 

 

Dosažené výsledky 

V následujících dvou grafických zpracováních jsou vyhodnoceny dosažené výsledky. 

Obr. 9 představuje vliv umístění dmýchacího elementu na délku (čas) homogenizace kovové 

fáze a Obr. 10 zobrazuje závislost průtoku dmýchaného inertního plynu opět na čase 

homogenizace. 

 

 

Obr. 9 – Závislost vlivu umístění dmýchacího elementu na homogenizační čas [27] 
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Obr. 10 – Závislost vlivu průtoku dmýchaného plynu na homogenizačním čase [27] 

 

Z Obr. 9 je patrné, že nejkratšího času homogenizace je dosahováno při umístění 

trysky v pozici B. Z tohoto důvodu řada výrobců oceli používá licí pánev se zabudovanou 

tryskou právě v této pozici. Nicméně dalšími cíli použití technologie dmýchání inertních 

plynů do lázně je jak maximální podpora kinetiky reakcí na mezifázovém rozhraní kov-

struska, tak zamezení rozstřiku taveniny z pánve a také vyplouvání a zachycování 

nekovových vměstků ve strusce. Vyhodnocení zbylých pozic dmýchacích elementů 

s ohledem na celkové zaměření práce nebude prezentováno. 

Co se týče vyhodnocení závislosti ukázané v Obr. 10 je zřejmý příznivý efekt vyšších 

hodnot průtoků na homogenizaci lázně, nicméně výsledek není markantní [27]. 

 

2.3.2 Studie vlivu průtoku inertního plynu a umístění pórovité tvárnice na 

kinetiku odsíření 

Pochod odsíření oceli probíhá za intenzivního míchání kovové lázně, např. 

dmýcháním inertního plynu. A právě studie intenzity dmýchání a umístění dmyšného 

elementu byla předmětem práce Michalka a Bendy [26]. Na ilustraci vyobrazené níže 

(Obr. 11) je znázorněn model licí pánve s danými rozměry. Roztavený kov byl simulován 

roztokem vody a trijodidu draselného s přísadou saponátu pro snížení mezifázového rozhraní. 

Pro simulaci byl použit petrolej. Směr přenosu jódu byl totožný jako směr odsíření v reálném 

systému, tzn. z kovu do strusky. 
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Obr. 11 – Geometrie a umístění trysek pro dmýchání inertního plynu [26] 

 

Výsledky jsou prezentovány v podobě závislosti umístění dmyšného elementu a 

hodnoty průtoku inertního plynu na čase odsíření (Obr. 12). Ze závislosti je zřejmé, že stavu, 

který je blízký rovnovážnému rozdělení jódu mezi „lázeň“ a „strusku“, je v závěru dmýchání 

dosaženo prakticky jen u pokusů č. 13 a 14. Pokusy 13 a 14 odpovídají maximálnímu průtoku 

plynu a umístění dmýchacího elementu v ose pánve [26]. 

 

 

Obr. 12 – Výsledná závislost průtoku inertního plynu a umístění dmýchacího elementu na 

čase „odsíření“ [26]  
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2.3.3. Studie účinnosti odsíření oceli technologií indukčního míchání a míchání 

inertními plyny 

Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, příznivých účinků míchání lázně lze 

dosáhnout buď dmýcháním inertního plynu do objemu kovu, nebo za pomocí starší, rovněž 

velice účinné, avšak ekonomicky náročnější technologie. Jedná se o tzv. technologii 

indukčního míchání. Ogawa a Onoue [28] se zabývali srovnáním indukčního míchání kovu v 

pánvi a míchání za pomoci dmýchání inertního plynu (Ar), a to jak z hlediska času 

potřebného na homogenizaci oceli, tak z hlediska podpory součinitele přestupu hmoty. 

Následující tabulka (Tab. 4) uvádí vstupní data, která byla modelována. 

 

Tab. 4 – Vstupní data (reálný systém) 

H
om

og
en

iz
ac

e 

in
er

tn
ím

 p
ly

ne
m

 

hmotnost oceli 85 t 

průtok Ar 35 Nm
3
.hod

-1
 

tryska 16 mm 

hloubka ponoru trysky 2,7 m 

složení strusky CaO- Al2O3- CaF2 

hmotnost strusky 500 kg 

H
om

og
en

iz
ac

e 

in
du

kc
í 

hmotnost strusky 85 t 

"směr míchání" stoupající 

složení strusky CaO- Al2O3- CaF2 

hmotnost strusky 800 kg 

 

Ilustrační náčrt modelového studia je znázorněn na následujícím obrázku (Obr. 13). 

Médium simulující roztavenou ocel byla voda, strusku simuloval kerosin a jako přechodový 

prvek byl použit chlorid draselný (KCl) nebo kyselina benzoová (C7H6O2). Tyto látky byly na 

povrch strusky přidány na částicích polystyrénu (v případě KCl) či na hliníkových částicích (v 

případě C7H6O2). Součinitel přestupu hmoty, definovaný pro tuto studii, je vyjádřen vztahem 

(55) a po úpravě pro výpočet definován pak následujícím vztahem (56). 
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Obr. 13 – Ilustrační obrázek modelového studia [28] 

 

 ( )CC
V

A
k

d

dC
S −=−

τ
, (55) 

kde C je koncentrace (g.cm-3), 

 τ je bezrozměrový čas (-), 

 k - součinitel přestupu hmoty (m2.s-1), 

 A - plocha mezifázového rozhraní kov-struska (m2), 

 V - objem taveniny (m3), 

 CS - nasycená koncentrace (g.cm-3). 

 ( ) τ
V

A
kCC S −=− /1ln  (56) 

 

Bylo uvažováno s difuzivitou přechodového prvku na modelu pánve. U KCl byla tato 

hodnota 0,8x10-9 a u C7H6O2 1,9x10-9. Následující grafické vyjádření (Obr. 14) již 

představuje hypotetickou závislost obsahu síry v kovu [S] na čase promíchávání lázně. I když 

hodnoty obsahu [S] nebyly na počátcích pokusů stejné, je patrné, že jednoznačně lepších 

výsledků je dosahováno v případě, kdy je použito dmýchání inertních plynů do lázně. 

Odsíření za pomocí dmýchání inertních plynů je dosahováno vyššího stupně odsíření za kratší 

čas. Je to dáno náhlými změnami turbulentního proudění v blízkosti mezifázového rozhraní. 

Naproti tomu u technologie indukčního míchání má proudění v blízkosti mezifázového 

rozhraní ustálenější charakter. Míra turbulentního proudění v této oblasti není až tak moc 

znatelná [28]. 
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Obr. 14 – Závislost obsahu síry v kovu na čase [28] 
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3. SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI FYZIKÁLNÍHO 

MODELOVÁNÍ PŘENOSOVÝCH PROCESŮ V LICÍ PÁNVI 

Zpracovanou literární analýzu lze rozdělit do dvou hlavních oblastí. První část byla 

věnována teoretickým přístupům pro úspěšné modelování metalurgických pochodů a druhá 

pak literární analýze poznatků ze studií těchto procesů. 

 

Poznatky z první kapitoly lze shrnout následovně: 

1. Popis a tvorba modelu systému licí pánve se uskutečňuje na základě starší 

používané metodiky rozměrové analýzy, nebo na základě modernějšího způsobu popisem 

pomocí kritérií podobnosti. V druhém případě jsou definována nejčastěji použitá kritéria pro 

simulaci pochodu pánvové metalurgie a jejich aplikace. Relevantními kritérii pro metodiky 

modelování pochodů v licí pánvi, ať už simulace proudění taveniny, či přechodové procesy 

mezi struskou a taveninou kovu, jsou kritéria Froudeho, Reynoldsova, Weberovo a 

Sherwoodovo.  

2. Dále byla pozornost věnována obecně kinetice přechodových procesů a 

kinetice odsíření kovové fáze v licí pánvi. V této části byl popsán princip transport hmoty přes 

mezifázové rozhraní dvou stýkajících se, ale navzájem nemísitelných kapalin. V podstatě lze 

říci, že se děj uskutečňuje na základě molekulární difuze a/nebo vlivem přirozené nebo 

nucené konvekce. V této kapitole byl dále zpracován koeficient přestupu hmoty, obecný 

postup výpočtu a příklady postupu jeho výpočtů v rámci pánvové metalurgie dle přístupu 

různých badatelů. Na základě dalších odborných textů, věnovaných přechodovým jevům mezi 

struskou a kovem v licí pánvi, lze říci, že jejich vyhodnocení probíhá právě přes výpočet 

koeficientu přestupu hmoty, který je pak za pomoci patřičné korelace přepočítáván na 

jednotlivé procesy, např. právě odsíření oceli. 

 

V další části byla zpracována literární analýza, která studovala různé texty zaměřené 

na simulaci procesů probíhajících v licí pánvi. 

3. Stanovení podobnosti fyzikálního modelu pánve lze určit rozměrovou 

analýzou, nebo pomocí kritérií podobnosti, které se v tomto systému využívají. Rozměrová 

analýza představuje starší metodiku, kterou nahrazuje použití kritérií podobnosti. Pro 

pánvovou metalurgii se obecné tvary kritérií modifikují. Pro jedno obecně platné kritérium 

však neexistuje jedna jeho modifikace. Přístupy pro stanovení fyzikálního modelu pomocí 
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kritérií podobnosti jsou tedy odlišné. Většina autorů popis těchto systémů prostřednictvím 

kritérií neprezentuje. Je tomu tak z důvodu zachování know-how každého badatele. 

4. Poslední část druhé kapitoly obsahuje studie, jejichž obsah koresponduje se 

zadáním diplomové práce. Výsledky, k nimž autoři dospěli, mohou přispět buďto k potvrzení 

výsledků předvedených v této práci, nebo naopak k jejich konfrontaci.  

o První dvě studie [26, 27] porovnávaly vliv umístění dmýchacího elementu a průtoku 

dmýchaného inertního plynu na homogenizaci oceli a na podporu reakcí mezi 

taveninou kovu a strusky. Potvrdilo se, že oba směry probíhají tím kvalitněji, čím je 

vyšší hodnota průtoku plynu. Ty naopak potřebují rozdílné umístění dmýchacího 

elementu. Pro homogenizaci oceli je vhodnější použít dmýchací element s umístěním 

mimo vertikální osu pánve, kdežto pro maximální podporu kinetiky reakcí mezi 

kovem a struskou se doporučuje jeho umístění ve středu pánve.  

o Další zpracovaná literatura [28] porovnávala technologii dmýchání inertních plynu do 

lázně a indukční míchání a jejich vlivy na hodnotu koeficientu přestupu hmoty. 

Transportu hmoty, resp. odsíření lázně, je dosahováno účinněji při použití technologie 

dmýchání inertního plynu do lázně. Příčinou je vznik turbulentního proudění u 

mezifázového rozhraní, čímž se malé kapičky emulgují do kovové fáze a vzniká tak 

mezifázové rozhraní s daleko větším povrchem. Jedná se o rozdíl proti technologii 

indukčního míchání, kde má míchání lázně daleko „hladší“ průběh. To se odráží 

v míře turbulence v blízkosti mezifázového rozhraní. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM VLIVU REŽIMU DMÝCHÁNÍ 

INERTNÍHO PLYNU NA PRŮBĚH PŘENOSU SLOŽKY MEZI STRUSKOU A 

KOVEM V LICÍ PÁNVI A VLIV NASTAVENÍ SYSTÉMU FYZIKÁLNÍ 

PODOBNOSTI NA INTERPRETACI VÝSLEDKŮ FYZIKÁLNÍHO 

MODELOVÁNÍ 

Úlohou diplomové práce bylo stanovit vliv režimu dmýchání inertního plynu na 

průběh přenosových procesů mezi struskou a kovem v licí pánvi a vymezit vliv nastavení 

systému fyzikální podobnosti na interpretaci výsledků fyzikálního modelování.  

Pro stanovení predikce odsíření oceli na provozním agregátu byla základem práce 

s totožnou metodikou Bendy a Michalka [26] a přednáškový materiál Korii, který byl 

publikován prostřednictvím e-learningového portálu nptel.iitm.ac.in [29]. 

 

4.1. Stanovení podmínek fyzikálního modelu 

V první fázi je důležité vědět, kterou technologickou část výroby oceli chceme 

modelovat: konvertor, licí pánev, mezipánev ad. Konvertor a licí pánev jsou víceméně 

válcového tvaru. Tvar modelu je dán geometrickou podobností. Pokud bereme v úvahu, že 

geometrická konstanta podobnosti Ml=1, pak model a dílo je geometricky totožné a jakékoliv 

modelování je v podstatě stejně obtížné, jako provádět experimenty přímo na reálném 

systému. 

 

Geometrická podobnost 

Reálný systém představovala licí pánev, což odpovídá nádobě s asi 180 t roztavené 

oceli. Geometrické měřítko bylo zvoleno 1 : 9. Reálná licí pánev má průměr 2,72 m u dna a 

výška hladiny kovu odpovídá 3,6 m, V následujícím vztahu je pomocí jednoduché rovnice 

stanoven průměr u dna modelové pánve (57) a výška kovu na modelu (58). Použité indexy v 

následujících rovnicích značí m-model a s-reálný systém: 
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kde D je průměr pánve u dna (m), 

 H - výška hladiny taveniny (m), 

 m - model, 

 s - systém (dílo). 

  

Máme tedy základní geometrické rozměry modelu licí pánve. Geometrická analogie 

mezi modelem a dílem je dále ověřena soustavou kriteriálních rovnic (59–61), v nichž je 

uváděn také postup výpočtu hodnot těchto kritérií platných pro reálný systém. Následující 

tabulka (Tab. 5) ukazuje jejich souhrn a vypočtené hodnoty. 

Základní rozměry půdorysu licí pánve s umístěnými dmýchacími elementy jsou 

vyobrazeny na Obr. 15 a dále v souhrnu (Tab. 7). Na následujících ilustracích je naznačen 

půdorys dna provozní pánve (Obr. 15), dále pak prototyp modelu pánve s relevantními 

rozměry vytvořený v softwaru KeyCreator 2011 (Obr. 16a)), renderovaný tento model 

prostřednictvím SolidWorks 2011 (Obr. 16b)) a fotografie modelu pánve po průběhu pokusu 

(Obr. 16c)). 
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Kde r je vzdálenost uložení dmýchacího elementu od středu pánve (m). 

 

 

Tab. 5 – Aplikovaná geometrická kritéria 

Použití k.s. Tvar kritéria 
Hodnota kritéria (-) 

(dílo) 

Hodnota kritéria (-) 

(model) 

G
eo

m
et

ri
ck

á
 

a
n

a
lo

g
ie

 

H

D
K =1  0,7555 0,7550 

D

r
K

2
2 =  0St; 0,5030A; 0,8117E 0St; 0,5034A; 0,8123E 

 

 

 

Obr. 15 – Půdorys dna provozní licí pánve 
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Tab. 6 – Základní geometrické údaje 

Veličina Definice Rozměr Provozní pánev Model 

D průměr u dna (m) 2,720 0,302 

H výška oceli (m) 3,6 0,4 

V 
objem kovové 

lázně 
(m3) 22,93 0,0346 
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a) Ilustrace s rozměry  b) Renderovaný model  c) Fotografie modelu pánve 

Obr. 16 – Ilustrace modelu 

 

Charakter proudění 

Dalšími parametry jsou charakter proudění. Předpokladem je turbulentní proudění. 

Proudění tekutiny na modelu musí tedy rovněž splňovat tuto podmínku. Míra turbulentního 

proudění je definována Reynoldsovým kritériem, tzn. platnost tohoto kritéria by měla být 

zachována. Nicméně jak bylo naznačeno v kap 1.5.2., nelze současně zachovat platnost 

a) b) 

c) 
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Reynoldsova a Froudeho kritéria. Z tohoto důvodu nebude akceptována platnost Reynoldsova 

kritéria. 

 

Fyzikální vlastnosti modelových médií 

Hustota a viskozita jsou dvě důležité vlastnosti tekutin obecně a výraznou měrou proto 

ovlivňují charakter proudění. Hustota představuje setrvačnost proudící tekutiny, viskozita 

vnitřní odpor tekutiny proti tečení. Poměr hustoty a viskozity, vyjádřen vztahem (62), je 

definován jako kinematická viskozita. 

 
ρ

η
υ =  (62) 

kde υ je kinematická viskozita (m2.s-1), 

 η - dynamická viskozita (Pa.s-1), 

 ρ - hustota (kg.m-3). 

  

Kinematická viskozita představuje dynamiku proudění a modifikuje chování tekutiny. 

Skutečné hodnoty hustoty a viskozity oceli jsou v konečném důsledku těžko napodobitelné. 

Volba médií byla prováděna především na základě zkušeností mnoha jiných autorů, kteří se 

podobnou problematikou již v minulosti zabývali.  

Základní simulovanou fází byla roztavená ocel. Aplikací kritérií podobnosti byla tato 

fáze simulována za pomocí vody. Druhou fází, která se nachází v licí pánvi, je struska. 

Stanovit alternativu za strusku v modelovém systému je poměrně složité. Hustota roztavené 

strusky je asi 40 % hustoty roztavené oceli. Struska plave na hladině kovu. Permanentní 

kontakt strusky a kovu představuje základ pro rafinační pochody – přechodové jevy. V praxi 

modelování se používají organické oleje jako parafínový olej, minerální olej, benzen ad. V 

případě studia kinetiky přenosových pochodů v rámci praktické části této diplomové práce byl 

zvolen parafínový nízkoviskózní olej. Posledním prvkem, jehož alternativu zbývalo na 

modelu určit, byla síra. Ta byla nahrazena jódem, a to z důvodu jeho rozpustnosti v 

nepolárních rozpouštědlech (např. právě oleje nebo jiné látky organického původu) a 

podmíněné "rozpustnosti" ve vodě dle rovnice (63). Vhodnost volby podtrhuje i vzájemná 

nemísitelnost vybraného oleje a vody a relativně snadná indikovatelnost úbytku jódu z 

vodného roztoku během experimentu.  

 )()()( 32 aqIsIaqI
−− =+  (63) 
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Pro simulaci přenosových procesů je využita rovnováha mezi rozpustností jódu v oleji 

a vodném roztoku jodidu draselného (obecně může jít o jakýkoli jodid ve vodě rozpustný), viz 

rovnice (64). 

 )()( ,23 aqIIaqI olej

−− +=  (64) 

 

Tato rovnováha rozpustností je určena hodnotou koeficientu (KI) vyjádřenou poměrem 

koncentrací, viz vztah (65). 

 
[ ]

( )[ ]aqIc

Ic
K

olej

I −
=

3

,2  (65) 

 

Směs těchto látek v modelu licí pánve byla homogenizována za pomoci argonu. 

  

Aplikace Froudeho modifikovaného kritéria 

Pro určení modelových podmínek bylo aplikováno modifikované Froudeho kritérium. 

V reálném systému se však vyskytují obtížně simulovatelné podmínky, které na modelové 

měřítko prakticky nelze přenést. Obtížně simulovatelnými podmínkami mezi reálným 

systémem a modelem licí pánve jsou myšleny např. rozdílné hustoty oceli vlivem rozdílů 

teplot, rozdílné hustoty bublin dmýchaného plynu vlivem ferostatického tlaku ve spodní a 

horní části licí pánve, případně odpor oceli proti stoupání bublin plynu např. ve spodní a horní 

části pánve.  

Nicméně pomocí Froudeho modifikovaného kritéria bylo vypočteno objemové 

měřítko pro dmýchání inertního plynu do lázně, jež mělo hodnotu MQ= 0,007552. Díky němu 

pak byl vypočten průtok dmýchání plynu do lázně pro modelové podmínky. Následující 

tabulka (Tab. 7) shrnuje všechny uvažované hodnoty použitých experimentálních průtoků. 

 

Tab. 7 – Hodnoty průtoků dmýchaného plynu dle Froudeho kritéria 

Objemové měřítko dle Frm 
Průtok dmýchaného plynu (l.min

-1
) 

Reálný systém Model 

0,007552 

117 0,88 

243 1,84 

400 3,02 

563 4,25 

700 5,29 
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Okrajové podmínky 

Během simulací je zkoumána kinetika přenosu jódu z vodní do olejové lázně v 

závislosti na nastavení okrajových podmínek systému, představujících objemový průtok 

homogenizačního plynu (viz Tab. 7), pozice dmyšného elementu (St, A, E) (viz Obr. 15) a 

volbu způsobu dmýchání plynu (skrz půdní dmyšný element nebo centrálně umístěnou 

tryskou s ústím vzdáleným 11 cm (Tr11) a 19 cm (Tr19) od dna pánve). 

 

4.2. Metodika simulace 

Na začátku každého pokusu byl model licí pánve naplněn vodným roztokem po danou 

výšku, což představovalo objem 34,6 l. Vzhledem k malé rozpustnosti jódu (I2) byla 

vytvořena směs právě jódu a jódu draselného (KI). Po patřičné homogenizaci byl odebrán 

vzorek, označen jako "τ=0" a nazván jako "referenční vzorek". V následném kroku byl na 

hladinu aplikován parafínový olej o objemu 1,5 l takovým způsobem, aby byla 

minimalizována míra jeho penetrace do objemu lázně. Pokus byl zahájen v počátku dmýchání 

plynu do lázně kovu. V daných časových intervalech byly odebírány vzorky o objemu 75 ml. 

Odběr vzorků se prováděl za pomocí jednoduchého přípravku, jehož ústí bylo umístěno 8 cm 

od okraje nádoby a 5 cm pod mezifázovým rozhraním kov-struska. Vzorky pak byly 

podrobeny chemické analýze, kdy za pomocí titrace a patřičných přepočtů byl stanovován 

bezrozměrný úbytek koncentrace jódu v čase. 

 

4.3. Diskuze dosažených výsledků 

Výpočet potenciální energie dmýchaného inertního plynu 

Na základě vztahu (16) uvedeného v kap. 1.5.2. lze stanovit hodnotu potenciální 

energie. Teplota vody se během prováděných pokusů udržovala mezi 15 až 16°C. Uvažujeme-

li s tabelovanou hustotou dle uvedené teploty (999,099 kg.m-3) a gravitačním zrychlením 

9,81 m.s-2, vychází míra potenciální energie pro maximální hodnotu průtoku (700 l.min-1) 

45,7 J. Pro správný výpočet je nutné vložit správně dosazené jednotky. Příklad výpočtu 

potenciální energie pro nejnižší hodnotu průtoku je demonstrován rovnicí (66) a hodnoty pro 

všechny uvažované průtoky jsou pak ukázány v následující tabulce (Tab. 8). A právě 

potenciální energie způsobuje recirkulační proudění lázně a turbulentní proudění v oblasti 

mezifázového rozhraní. Následkem je emulgace drobných kapiček strusky (oleje) do objemu 
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kovu, čímž je vytvořeno daleko větší mezifázové rozhraní kov-struska. S vyššími hodnotami 

potenciální energie tento efekt roste. Dá se tedy předpokládat, že rychlost proudění 

simulované kovové fáze bude přímo úměrná stoupajícím hodnotám dmýchaného plynu. Toto 

je vhodný parametr pro odsíření kovové lázně, kdy je oblast mezifázového rozhraní neustále 

obměňována taveninou o vyšší koncentraci síry.  

JE

E

gQLE

p

p

lP

7,45

4,0012,081,9099,999

=

⋅⋅⋅=

= ρ

 (66) 

kde ρl je hustota taveniny (tekutiny)  (kg.m3), 

 g - gravitační zrychlení  (m.s-2), 

 Q - průtok  plynu  (m3.s-1), 

 L - výška taveniny  (m). 

 

Tab. 8- Hodnoty potenciální energie při daném průtoku 

Q (l.min-1) 117 243 400 563 700 

Ep (J) 7,64 15,88 26,14 36,79 45,74 

 

Vliv průtoku na kinetiku reakce 

První grafická závislost (17a)) ukazuje vliv intenzity přenosu prvku na průtoku 

dmýchaného plynu v bezrozměrovém čase přes dmyšný element v pozici St, druhá (17b) 

v pozici A, (17c) v pozici E, dále pak (17d) – situace, kde dmýchání probíhalo přes trysku 

zabudovanou ve středu dna modelu licí pánve s ústím v 11 cm od dna, a poslední závislost 

představovala (17e) stejnou pozici jako výše zmíněná tryska, ale s ústím 19 cm ode dna 

modelu pánve. Výsledné křivky byly proloženy exponenciální funkcí. 
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a) 

 

 

b) 
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c) 

 

 

d) 
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e) 

 

Obr. 17 – Vyhodnocené grafické závislosti změn koncentrace jódu v kovu se změnou průtoku 

dmýchané inertního plynu 

 

Ze zpracovaných a naměřených hodnot vyplývá, že ve většině případů vyšší hodnoty 

potenciální energie dmýchaného inertního plynu do lázně přispívají skutečně příznivě na 

odsíření kovové fáze a je tedy ověřena platnost tohoto obecného předpokladu, deklarovaného 

např. v kap. 2.3.2.. Výjimku mohou tvořit případy nízkých průtoků inertu (zejména u 

průtoku 243 l.min-1), kdy se může měnit charakter bublin a tím i jejich vliv na dynamiku 

lázně. 

 

Vliv umístění dmyšného elementu 

Z výše uvedených závislostí je patrné, že nejvyšší efektivity transportu hmoty 

z kovové do struskové fáze je dosahováno při použití nevyšších intenzit průtoků dmýchaného 

plynu do lázně. Pokud budeme uvažovat s nejvyššími hodnotami průtoku jako s nejlepším 

možným faktorem ovlivňujícím přestup látky mezi fázemi, lze mezi sebou porovnat hodnoty 

pro různé pozice dmýchacího elementu a tak zjistit režim dmýchání, který na transportní 

procesy působí nejpozitivněji. Porovnání výsledků pro průtok 700l.min-1 je vyobrazeno 

v následujícím grafickém zpracování (Obr. 18). Současně s tímto vyhodnocením výše 
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zmíněné závislosti je do grafu zapracován i vliv samostatného použití ponorové trysky s ústím 

ve dvou výškách – 11 a 19 cm nad dnem. 

 

 

Obr. 18 – Vliv umístění dmyšného elementu na podporu kinetiky transportu hmoty 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Ilustrace proudění taveniny [27] 

 

Oblasti taveniny, které podléhají 
náhlým turbulencím 

Oblasti taveniny s nízkými 
rychlostními profily 
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Příčina vlivu umístění dmyšného elementu na podporu kinetiky transportu hmoty 

může být objasněna pomocí následující ilustrace (Obr. 19), na níž je zobrazeno proudění 

taveniny při uložení dmýchacího elementu v pozicích St a E. 

Z ilustrace je patrné, že v obou případech vznikají velice rozdílné rychlostní profily 

proudění taveniny. Na ilustraci 19a) vzniká více oblastí, ve kterých rychlost proudění není tak 

intenzivní, kdežto u ilustrace 19b) je tato oblast daleko menší. Přestože studie homogenizace 

oceli nebyla v pokusech ověřována, ilustrace rychlostních profilů potvrzuje skutečnost 

deklarovanou v kap. 2.3.1. Potvrdilo se tedy, že s ohledem na homogenizaci lázně je 

vhodnější použít dmýchací element v pozici E, tedy co nejdále od vertikální osy pánve. 

Hlavním důvodem je skutečnost, že do procesu homogenizace je zapojována daleko větší 

objem taveniny. 

Rozdílných výsledků je ale dosahováno v případě, kdy je sledován pochod transportu 

složky přes kovové do struskové fáze (např. odsíření oceli). Z ilustrace b) je patrné, že 

rychlostní profily jsou daleko stabilnější než v ilustraci a). Pokud tedy uvažujeme s náhlými 

změnami rychlostních profilů, jaké v obrázku 19a) bezesporu jsou, tvoří se vhodné podmínky 

pro vznik turbulentních vírů jak v celém objemu pánve, tak především u mezifázového 

rozhraní. Tímto nastává proces emulzifikace kapiček strusky do kovové fáze snadněji. 

Odsíření oceli pak probíhá přes mezifázové rozhraní s daleko větší plochou a dle rovnice (22) 

je dosahováno vyšších hodnot celkového přenosu síry z kovu do strusky. Tímto je zase 

potvrzen závěr z kap. 2.3.2., kdy pro proces přenosu prvku mezi kovem a struskou, např. 

odsíření kovu, je vhodnější použít umístění dmýchacího elementu ve vertikální ose pánve, 

tedy v pozici St. 

 

Kombinace vhodného nastavení režimu dmýchání na kinetiku přechodových jevů 

Celkové zhodnocení ideálně zvoleného režimu na maximální podporu reakcí mezi 

struskou a kovem lze vyhodnotit na základě koeficientu přenosu hmoty. Ten je dán 

exponenciální funkcí (67). 

[ ]
θ.~ k

i ec =  (67) 

kde [ ]ic~  je bezrozměrová koncentrace jódu ve vodném roztoku (-), 

 k - koeficient přenosu prvku (-), 

 θ - bezrozměrový čas (-). 
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Koeficientem přenosu je hodnota získaná metodou regresní a korelační analýzy z 

grafických závislostí dosažených výsledků. Níže je uvedena tabulka (Tab. 9), která prezentuje 

hodnoty k a grafickou závislost koeficientu přenosu hmoty na pozici dmyšného elementu, 

resp. trysky, a průtoku dmýchaného plynu (Obr. 20). 

 

Tab. 9 – Hodnoty koeficientu přenosu hmoty na zvoleném režimu dmýchání plynu 

 
Pozice dmyšného elementu 

St A E Tr11 Tr19 

Průtok plynu Q (l.m-3) Koeficient přenosu prvku k (-) 

117 -0,2441 -0,1010 -0,0790 -0,1130 -0,1500 

243 -0,2440 -0,1720 -0,0820 -0,2570 -0,1320 

400 -0,3570 -0,1530 -0,1880 -0,2930 -0,2160 

563 -0,6200 -0,4520 -0,2320 -0,4000 -0,3210 

700 -0,6830 -0,5710 -0,2420 -0,4370 -0,3620 

 

 

Obr. 20 – Grafická závislost koeficientu přenosu hmoty na zvoleném režimu dmýchání 

 

Stoupající hodnota koeficientu přenosu hmoty (záporná hodnota) znamená rychlejší 

transport hmoty přes mezifázové rozhraní z kovové do struskové fáze. Každá hodnota 

součinitele přenosu hmoty uvedeného v Tab. 9 určuje strmost poklesu exponenciální křivky v 

odpovídající grafické závislost uvedené na Obr. 17. Celkový vliv nastavení hodnot průtoků a 

umístění dmýchacího elementu je zobrazen na Obr. 20. Je patrné, že maximální podpory 



56 
 

 KARCH, D. Optimalizace nastavení systému podobnosti při fyzikálním modelování 

přenosových procesů v licí pánvi. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2012. 
 

kinetiky přenosu prvku z kovové do struskové fáze je dosahováno při pozici umístění 

dmyšného elementu či trysky v ose pánve. Naopak jeho uložení mimo osu již není z hlediska 

podpory transportu hmoty tak účinné. Rovněž pak je zřejmý příznivý vliv zvýšeného průtoku 

dmýchaného inertního plynu na transport hmoty. 

 

4.4. Transformace výsledků na podmínky reálného agregátu 

 Přepočet naměřených hodnot na modelu pánve pro predikci chování reálného agregátu 

je nutné znát hodnotu časového měřítka (Mτ=0,333) a hodnotu korekčního součinitele m – viz 

rovnice (48). Předpokládejme, že hodnoty síry (jódu) v kovu nebudou za totožných podmínek 

stejné; pak dostáváme následující platnou rovnici (68). 

 [ ] [ ] ττ ωω ,,´ 2
´. SJm =  (68) 

kde m´ je korekční součinitel (-), 

 ω - bezrozměrný obsah složky v kovu v čase τ (-). 

 

 Hodnota korekčního součinitele pak vychází ze srovnání hodnot ω[E],τ nebo Ψ[E],τ s 

hodnotami získanými na modelu a přepočítány použitým časovým měřítkem. Veličina Ψ[E],τ 

charakterizuje stupeň snížení rafinované složky v daném čase (69). V této rovnici je 

prezentován i příklad výpočtu pro hodnotu maximálního průtoku (700l.min-1), uložení 

dmýchacího elementu E a hodnotou času v konečné fázi (τ=30). 

 
[ ] [ ]( )

[ ] ( )
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EE

 (69) 

kde Ψ je stupeň snížení rafinované složky v čase τ (-). 

 

 Naměřené hodnoty na modelu pánve lze pak použít třeba pro predikci vlivu vyosení 

dmyšného elementu na efektivitu transportu hmoty. Hodnoty pro určení této závislosti na 

provozní licí pánvi jsou ukázány v následující tabulce (Tab. 10), ve které byly pro 

přehlednost použity časy odpovídající násobkům 6. Vztah výpočtu kritéria K2 je definován 

v Tab. 6. 
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Tab. 10 – Vstupní hodnoty pro určení grafické závislosti Ψ na hodnotě kritéria K2 

  τ (min) 

  0 6 12 18 24 30 

Pozice, Q(l.min-1) K2, (-) Ψ (-) 

St,700 0 0,00 11,01 21,56 33,49 42,66 51,38 

A,700 0,5030 0,00 10,41 21,27 28,51 35,75 44,80 

E,700 0,8117 0,00 4,12 8,64 12,76 16,87 21,81 

  

Následující grafické zpracování pak vykresluje průběhy změn stupně odsíření se 

změnou hodnoty kritéria v daném čase. Jak bylo zmíněno výše, jsou pro přehlednost v grafu 

vykresleny pouze časy τ=0, 6, 12, 18, 24, 30 min. Křivka τ=0 je totožná s osou x z důvodu, že 

v tomto čase jsou koncentrace rafinované složky v kovové fázi shodné (není uvažováno 

s difuzí před zahájením dmýchání inertního plynu). Jelikož byly modelovány tři hlavní pozice 

dmýchacího elementu (St, A, B), lze osu x proložit pomyslnými pomocnými osami dle 

hodnot K2. V případě K2=0,8, což odpovídá dmyšného elementu v pozici E je dosahováno 

nejnižších diferencí stupně snížení rafinované složky. Nejmarkantnějších změn obsahu 

rafinované složky je dosahováno v případě použití dmyšného elementu ve středu pánve.  

 

 

Obr. 21 – Závislost stupně odsíření na hodnotě kritéria K2 
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5. ZÁVĚR 

V diplomové práci byly pomocí fyzikálního modelu licí pánve studovány vlivy 

nastavení parametrů na průběh přechodových procesů mezi tekutou struskou a kovem. Tyto 

procesy lze v praxi identifikovat například s odsířením oceli nebo dalšími pochody (difuzní 

dezoxidace, odfosfoření ad.) 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části byly prezentovány obecné předpoklady a 

východiska pro úspěšnou simulaci procesů pomocí fyzikálního modelu. V této oblasti je 

patrné, že stanovení odpovídajícího modelu reálného systému licí pánve je velice náročný 

úkol. Platí, že neexistuje jeden platný postup stanovení podobnosti pro definici fyzikálního 

modelu licí pánve, který by zahrnoval všechny situace a děje v ní probíhající. Každá metodika 

stanovení podobnosti (rozměrová analýza či kritéria podobnosti) musí být doplňována 

bližšími okrajovými vlastnostmi tohoto systému v závislosti na studované problematice. 

V následující části byly představeny dvě možné metodiky stanovení podobnosti 

přechodových procesů v licí pánvi. Kapitolu pak uzavírá analýza studií, které se touto 

problematikou zabývají. Ty přinesly řadu relevantních poznatků pro pánvovou metalurgii a 

navazuje na ně experimentální část. V závěru teoretické části byly shrnuty poznatky z rozboru 

literárních zdrojů, které se zabývají vlivy umístění dmýchacího elementu na kinetiku 

přechodových procesů a homogenizaci oceli. Dle odkazovaných literárních zdrojů platí, že 

pro přechodové procesy mezi kovem a struskou je vhodnější použít dmýchací element ve 

vertikální ose pánve, a pro maximální intenzifikaci homogenizace oceli platí umístění co 

možná nejdále od vertikální osy licí pánve. Pro oba procesy dále platí, že jejich průběh je 

efektivnější, pokud jsou použity vyšší hodnoty průtoku dmýchaného inertního plynu. 

V další studii [28] je pak porovnáván vliv technologie dmýchání inertních plynů do lázně a 

míchání pomocí indukce na homogenizaci oceli a reakce probíhající mezi kovem a struskou. 

Závěrem tohoto srovnání je, že efektivnější a rychlejší homogenizace je dosahováno při 

použití indukčního míchání, avšak v případě kinetiky reakcí mezi kovem a struskou je 

vhodnější použít technologii dmýchání inertních plynů. 

Poslední část je vlastní experimentální částí, kterou prezentuje studium vlivu nastavení 

parametrů modelu na kinetiku přechodových procesů mezi kovem a struskou. V ní je 

prezentován postup stanovení podobnosti mezi modelem a reálnou licí pánví. Média pro 

simulaci strusky, kovu a přechodového prvku byly vybírána na základě studií s podobnou 

tématikou. Struska byla simulována pomocí nízkoviskózního parafínového oleje a síra 

pomocí jódu. Z naměřených a vypočítaných hodnot lze stanovit vliv umístění dmýchacího 
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elementu a průtoku dmýchaného plynu na podporu přechodu mezi kovem a struskou. Pro 

maximální efektivitu této reakce je vhodné použít dmýchací element v pozici ve středu pánve. 

Výsledek tedy potvrzuje závěr zpracovaný v literární analýze. Příčinou lepší podpory 

přenosových procesů jsou turbulentní víry, které se tvoří v blízkosti mezifázového rozhraní. 

Ty jsou při umístění dmýchacího elementu St větší než v pozici A, resp. E. Tyto turbulentní 

víry zapříčiňují emulzifikaci strusky do kovové fáze a reakce odsíření pak probíhá přes 

mezifázové rozhraní o větší ploše. Tohoto efektu je dosahováno i v případě, že do lázně 

dmýcháme vyšší hodnoty průtoku inertního plynu. Opět se tedy potvrdil závěr ze zpracované 

studie v literární analýze. 
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