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ABSTRAKT 

V současnosti se již neklade důraz jen na kvantitu, ale především na kvalitu. Podniky 

tímto především investují do nových technologií, které však kladou zvýšené požadavky i na 

jednotlivá dílčí pracoviště, která jsou pro danou technologii nepostradatelná. 

Jednou z takových změn je připravované zavedení technologie vakuování oceli 

v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s., přinášející mimo jiné zvýšené nároky na celkovou 

životnost licích pánví. Dojde především k prodloužení doby pobytu oceli v licí pánvi a ke  

zvýšení její teploty potřebné pro zpracování. 

V úvodu diplomové práce krátce popisuji princip a trendy současného vakuování, 

v další části jednotlivé vlastnosti a parametry žárovzdorných materiálů.  

Technická část diplomové práce je směrována na navržení takové skladby vyzdívky 

licí pánve, která by svými vlastnosti splňovala zvýšené nároky na použití. Při tvorbě návrhu 

nové komplexní skladby vyzdívky bylo čerpáno z informací a údajů získaných z předešlých 

provozních zkoušek a z výpočtů tepelných ztrát vlastním zdivem. 

Pro nové podmínky výroby a zpracování tekuté oceli ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. byla navržena a uvedena do zkušebního provozu licí pánev s AMC materiálem 

v oblasti pracovní vyzdívky a andalusitem v oblasti trvalé vyzdívky v kombinaci s novými 

izolačními deskami. Výsledky provozního testu, včetně stanovení účinku izolace vyzdívky 

licí pánve, jsou součástí praktické části diplomové práce. 

 

Klíčová slova: výroba oceli, licí pánev, sekundární metalurgie, pánvová pec, vakuovací 

stanice, žárovzdorný materiál, tepelné ztráty oceli, vyzdívka, izolační materiál, termokamera, 

úspora energií. 

 

ABSTRACT  

 

Nowadays rather quality than quantity is emphasized unlike in past. Companies thus 

invest in new technologies which impose higher requirements on the different workplaces 

which are indispensable for the respective technology.  

One of such changes is the planned implementation of vacuum steel treatment 

technology at ArcelorMittal Ostrava a.s. steelworks associated with higher requirements for 

the total pouring ladle service life. The steel presence in the pouring ladle will be longer and 

the steel temperature necessary for treatment will be higher.  

The thesis introduction providing a brief description of the present vacuum treatment 

principle and trends is followed by outline of the properties and parameters of refractory 

materials.  

The purpose of the technical section of the thesis is to propose a pouring ladle lining 

composition the properties of which would meet the higher demands for application. The 

proposal of new lining is based on information and data acquired from performance tests and 

calculations of heat losses due to the refractory lining.  

For the new production conditions and liquid steel processing method at ArcelorMittal 

Ostrava a.s., a pouring ladle with AMC material as working lining and andalusite as 

permanent lining in combination with new insulation plates was designed and put into trial



Operation. The results of the performance test including determination of the pouring ladle 

insulation effect are included in the practical section of the thesis.  

 

Key words: steel production, pouring ladle, secondary metallurgy, ladle furnace, vacuum 

treatment station, refractory materials, steel heat losses, lining, insulating materials, thermal 

camera, energy saving. 
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1   ÚVOD 

Proces výroby oceli je charakteristický neustálým stykem roztaveného kovu 

s žárovzdorným materiálem. Roztavený kov působí na materiál jak po stránce mechanické, 

tak fyzikálně-chemické a teplotní. Reakce mezi oxidy kovu a oxidy žárovzdorného materiálu 

negativně ovlivňují čistotu oceli a zároveň zhoršuje celkovou ekonomiku výroby. 

Pro docílení vyšší čistoty oceli, hlavně ve smyslu co nejmenšího obsahu plynů v kovu, 

je do procesu sekundární výroby oceli zařazeno tzv. vakuové tavení oceli. První pokusy byly 

prováděny již před první světovou válkou, kdy vakuování probíhalo přímo v pecích, jejichž 

obsah nepřesahoval 1 tunu oceli. Nevýhodou tohoto způsobu byla nutnost dokonalého 

utěsnění, což bylo v té době technicky i cenově velmi náročné. Vývojem a výzkumem se celý 

proces vakuování přemístil mimo tavicí pec. V současnosti probíhá vakuování v licí pánvi po 

odpichu z tavícího agregátu. Co se však nezměnilo, je vysoká agresivita tekutého kovu vůči 

zdivu a to díky prudkým změnám teploty kovu a neustálým turbulentním pohybem oceli, 

který způsobuje mechanické opotřebení intenzivním vymíláním vyzdívky. 

Vakuování je rafinace, kdy se do oceli vhání inertní plyn, nejčastěji argon, a tento má 

za cíl odstranit jak kovové, tak nekovové vměstky z oceli. Účelem je odstranit hlavně vodík, 

kyslík a dusík. Tyto plyny se dostávají do oceli pecní atmosférou, vsázkou a legujícími 

přísadami. 

V oceli se nacházejí vměstky, které jsou výsledkem působení oceli na žárovzdorný 

materiál. Aby se minimalizovaly tyto vedlejší negativní účinky vakuování, navrhují se taková 

složení žárovzdorných materiálů, která jsou maximálně odolná vůči působení vysokých 

teplot, agresivním účinkům strusek a kovu a prudkým změnám teplot. 

Účelem diplomové práce je popis vakuovacího procesu se všemi jeho přínosy 

a negativy a z toho vyplývající požadavky na složení žárovzdorných materiálů určených pro 

vyzdívání licích pánví. Na základě zkoušek provedených v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.  

je poukázáno na možnou změnu materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

2   VÝVOJ ZAŘÍZENÍ PRO VAKUOVÁNÍ OCELI 

Celkovým technickým vývojem prošla i technologie vakuování oceli, přestože princip 

zůstal stejný a to snížení obsahu plynu v oceli. Technologie vakuování je ovlivněna 

konstrukční a technologickou změnou výroby v ocelárenských pecích, ekonomikou 

a hospodárností a v neposlední řadě požadavkem na zvýšenou kvalitu. 

2.1   Vakuové zpracování oceli v peci (vakuové tavení) 

Tento způsob zpracování a úpravu oceli byl velmi nákladný pro svoji konstrukci pece, 

kde se požadovala dokonalá těsnost. Výroba byla praktikována na začátku 20. století na 

pecích o maximálním obsahu do 1 tuny. 

2.2   Mimopecní vakuové zpracování oceli 

Od svého zavedení před více než 40 lety bylo vakuové odplynění používáno 

především na odstranění vodíku. Dnes se nicméně procesy vakuování používají v sekundární 

metalurgii, zejména z důvodu rostoucí poptávky po materiálech válcovaných za studena 

s lepšími mechanickými vlastnostmi. Porovnání jednotlivých způsobů a jejich parametrů 

vakuování je uvedeno v tabulce 1 [1]. 

Tabulka 1 Porovnání jednotlivých způsobů vakuování [1] 

Parametr RH – technologie Pánvová technologie 

 

RH-

OB, 

RH-

TOP 

RH 
VOD, 

VD-OB 
Nádrž Pánev 

Obsah uhlíku – 

finální produkt, ppm 
< 20 < 20 < 50 30-40 30-40 

Oduhličení 
Velmi 

vysoká 

Stačí 

pro 

LC* 

oceli 

Vysoká 
2-30% méně než 

s RH-TOP/VOD 

Oduhličení 

čas, min 
< 13 < 15 

Závisí na 

počátečním 

obsahu C 

15-20 20 

Odstranění vodíku  Všechny způsoby mají dostatečný výkon  

Čistota oceli 
Všechny způsoby zlepšují čistotu oceli / VD-OB,VOD, nádrž a 

pánev vyžadují jemné míchání 

Odsíření 
Injektáž 

v pánvi 
Ne  

Velmi 

efektivní 
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- zřídka 

Chemický ohřev Ano Ne Ano Ne Ne 

Relativní náklady 1 0,8-0,9 0,4-0,6 0,4-0,5 0,3-0,4 

Provozní náklady Klesající 

Poznámka: LC oceli…..nerezové oceli 

 

S nárůstem požadavků na čistotu a kvalitu vyráběné oceli se nezastavil ani vývoj 

technologií, které toto umožňují. Existuje více způsobů, jak vakuovat ocel, při lití do ingotů 

nebo odplynění v licí pánvi, před odlitím na licím stroji. 

I. Vakuové zpracování oceli při lití (vakuové lití ingotů): 

a) Odlévání ingotů v kesonu 

b) Odlévání ingotů do utěsněné kokily 

c) Současné vakuové lití několika ingotů spodem nebo horem v kesonu 

d) Odplynění odlité oceli v kokile 

II. Vakuové zpracování oceli s následujícím odléváním ingotů za normálního tlaku: 

a) Odplynění oceli v pánvi 

b) Vakuové odplynění oceli přeléváním z pánve do pánve 

c) Odplynění systémem DH 

d) Odplynění systémem RH 

III. Vakuové zpracování oceli při odpichu  

V období lití oceli do ingotů převládala ve většině oceláren výroba polouklidněné 

nebo neuklidněné oceli. Lití do ingotu spodem minimalizovalo rozstřik na stěny kokil 

a umožňovalo snadnější odcházení plynů z tekutého kovu, proti lití horem. Během válcování 

těchto ingotů často docházelo k vytváření a rozšiřování trhlin vlivem zbytkového plynu, který 

zůstával během lití. 

Jednou z mnoha variant bylo odplyňování neuklidněné měkké oceli v závodě Hoesch-

Westfallenhütte, (viz Obr. 1). 

 

Obr. 1 Odplyňování neuklidněné měkké oceli při odlévání do kokil [2] 

V důsledku velkého množství oxidu uhelnatého, nelze k požadované dobré jakosti 

povrchu odlévat ocel přímo do kokil Ocel vtéká z licí pánve do vakuové komory, v níž se za 
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silného rozstřiku odplyní a shromažďuje na dně. Z této komory pak vytéká ucelený licí proud 

do kokil, postavených na licím voze ve vakuovém tunelu [2]. 

Dalším způsobem odplynění oceli je odplynění oceli v pánvi. Předností tohoto 

způsobu je jeho provozní jednoduchost. Základní zařízení se skládá z podtlakové komory 

a odsávacího systému. Podtlakovou komoru (keson) tvoří válcový plášť se dnem a víkem. 

Aby se mohla sledovat hladina kovu během vakuování, jsou ve víku umístěny pozorovací 

otvory a někdy i napojení na dávkovače slitin. Ke snížení tlaku v podtlakové komoře slouží 

odsávací systém, který se skládá z těchto hlavních částí: vývěva, chladící a čistící zařízení, 

spojovací potrubí, pomocná zařízení a měřicí přístroje. Nejdůležitější součástí odsávacího 

zařízení jsou vývěvy. Nejvíce se používají paroproudé ejektorové vývěvy. Pochod vakuování 

v pánvi je provázen intenzivním varem oceli, a proto tlak v komoře musí být snižován 

pozvolna. Celková doba vakuování bývá 10 až 20 minut. Ocel pro vakuové zpracování 

v pánvi musí být přehřátá. Velikost tohoto přehřátí závisí především na hmotnosti tavby, 

chemickém složení vakuované oceli, době vakuování, při dezoxidaci a legování oceli i na 

množství přidávaných legovacích přísad. 

Intenzita pohybu roztavené oceli se zvyšuje pomocí argonu přiváděného většinou 

prodyšnou tvárnicí, která je umístěna ve dně pánve. Intenzitu pohybu oceli v pánvi lze zvýšit 

i pomocí indukčního míchání. Vakuování společně s dmýchaným plynem je uvedeno 

“viz obr. 2”[3]. 

 

Obr. 2 Odplyňování oceli v pánvi [4]  

V současnosti převládá výroba uklidněných značek ocelí, které se následně po 

sekundárním zpracování odlévají na licím stroji. Taky způsob vakuování se změnil. Proces 

odplynění probíhá ještě v licí pánvi po odpichu za přispění vakuovacích komor. Odplynění 

v ponorné komoře způsobem DH, druhý proces je založen na oběžném odplynění tzv. způsob 

RH. 

Během DH pochodu “viz obr. 3” se ocel nasává z licí pánve do zvláštní komory, kde 

se odplyní a vrací se zpět do pánve. Do komory vstupuje vždy jen malá část obsahu pánve 

(1/10 až 1/20) a proto se tento pochod několikrát opakuje, až se postupně odplyní celá tavba. 

Pohybu taveniny se dosáhne takto: komora se ponoří hrdlem do lázně, vyčerpáním vzduchu 

a plynů z komory se hladina oceli v komoře zvedne do výšky asi 1,4 m. 

Zvedáním a spouštěním celé komory (po případě zvedáním a spouštěním pánve) 

se pak komora naplňuje a vyprazdňuje, rozdíl výšky hladiny v komoře a v pánvi zůstává při 

nezměněném tlaku přibližně stálý. 

Odplyňování v ponorné komoře je samostatnou operací mezi odpichem a odléváním 

a vyžaduje určitý čas. Aby odplynění bylo dostatečné, musí projít obsah pánve odplyňovací 
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komorou asi třikrát. Toto zpracování je nutno provést v provozně únosné době, tj. asi během 

20 minut. Takovýto výkon vyžaduje poměrně značné množství energie ke zvedání a spouštění 

komory a tím vyvolanému proudění oceli. Dvě třetiny dodané energie se spotřebují na ztráty 

třením. Tyto ztráty rostou se stoupající rychlostí proudění kovu a tedy se zmenšováním 

průměru hrdla komory. Průměr vstupního hrdla musí být proto volen tak, aby se bez obtíží 

dosáhlo potřebného výkonu zařízení a současně se příliš nezvyšovaly nároky na žárovzdorný 

materiál, který se při větších dopravních rychlostech značně opotřebovává [2]. 

 

 

 

Obr. 3 Vakuování oceli DH systémem [4]  

1 licí pánev, 2 vakuovací komora, 3 zařízení pro ohřev, 4 zásobník přísad 

Druhým nejrozšířenějším způsobem odplynění oceli je způsob RH “viz obr. 4”., jedná 

se o tzv. oběžné odplynění. Jednou z oceláren, která tento způsob zpracování oceli používá je 

ocelárna TISCO Taiyuan v Číně “viz obr. 5”. Pochod se hodně podobá odplynění v ponorné 

komoře. Jeho podstatou je oběh tekuté oceli vakuovou komorou, v níž se ocel odplyňuje. Ocel 

je plynule vynášena z pánve vstupním hrdlem do vzduchoprázdné komory, v níž jsou 

odčerpávány plyny a druhým, výstupním hrdlem se vrací zpět do pánve. 

Pod tlakem ve vakuové komoře se zvedne hladina oceli o 1400 až 1510 mm. 

Oběžného pohybu lázně se dosáhne přiváděním malého množství dopravního plynu (argonu) 

do spodní části vstupního hrdla. Dopravní plyn zvětšuje vlivem podtlaku postupně svůj objem 

až řádově na stonásobek a vyvolá proudění oceli do odplyňovací komory. Účinek dopravního 

plynu je zesílen uvolňováním rozpuštěných plynů z oceli v horní třetině vstupního hrdla. 

Intenzivní uvolňování plynů z oceli vyvolává při vstupu do komory silný rozstřik 

kovu. Vytvoří se tak velmi značný aktivní povrch oceli, který je pro odstranění plynů velmi 

příznivý. Odplyněná ocel se shromažďuje na šikmém dně komory a odtéká odpadovým 

hrdlem zpět do pánve, kde se promísí s ostatním kovem, do komory zatím vstupuje 

neodplyněná ocel z přímé blízkosti vstupního hrdla [2]. 
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Obr. 4 Vakuování oceli RH systémem [4] 

1 odlučovač plynů, 2 podtlaková komora, 3 výstupní oběžná roura, 4 licí pánev  

 

Obr. 5 Odplynění oceli způsobem RH pec (180 t) TISCO, Taiyuan, China [5]                                        

Metalurgické výhody vakuování oceli RH systémem: 

 

a. Optimální oduhličení na méně jak 15ppm 

b. Zpracování s různými počátečními obsahy uhlíku 

c. Flexibilita při použití nižších legujících materiálů 

d. Možný chemický ohřev taveniny 

e. Nízký konečný obsah rozpuštěného plynu 

f. Zvýšená celková čistota oceli 

g. Dosažení požadovaných hodnot 

h. Kontrola optimálního oduhličení v rozsahu 15 – 25 ppm [5] 
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3   VÝZNAM A PODSTATA PROCESU VAKUOVÁNÍ 

Celý proces je založen na využití podtlaku – vakua na tekutou ocel, čímž se dosáhne 

poklesu obsahu plynu v lázni, omezí se oxidace kovu vzdušným kyslíkem a omezí se propal 

prospěšných prvků v kovu. Plyny jako dusík, kyslík nebo vodík se do roztaveného kovu 

dostávají vsázkovým materiálem kovovým i nekovovým, z pecní atmosféry nebo redukcí 

kysličníků.  

Vodík obsažený takto v oceli vytváří jemné trhlinky, které pak při válcování podstatně 

snižují mechanické vlastnosti materiálu. Odstranění těchto tzv. vloček je pak prováděno 

dlouhým protivločkovým žíháním. Obsah vodíku v kovu je úměrný druhé odmocnině jeho 

parciálního tlaku nad roztaveným kovem. To je pak důvod snížit tlak nad hladinou oceli pro 

jeho redukci, kdy poté přechází z kovu do okolního prostoru po dosažení rovnováhy. 

Dusík sice zlepšuje vlastnosti oceli jako tvrdost nebo pevnost, ale negativně působí na 

houževnatost a tažnost. 

Kyslík rozpuštěný v oceli je hlavní příčinou vzniku vměstků [2]. Rozpuštěný kyslík je 

v rovnováze s uhlíkem, viz rovnice (1): 

COFeCFeO   (1) 

Na rovnováhu má vliv tlak. Snížením tlaku je podporována složka (CO) a reakce pak 

probíhá zleva doprava, následně pak dochází ke snižování kyslíku v oceli. 

Vedle doby působení podtlaku má na obsah kyslíku vliv také přechod kyslíku 

z vyzdívky pánve nebo vakuové komory do oceli. Obsah kyslíku je závislý i na přítomnosti 

ostatních slitinových prvků, které mají vysokou afinitu ke kyslíku (křemík, hliník) [2]. 

 Jedním z významných pochodů, probíhajících při vakuování za vysoké teploty je 

vypařování prvků s nízkou tenzí par. Za tlaku a teploty se mohou během vakuování odpařovat 

arzén, cín, olovo a jiné prvky, které značně zhoršují jakost oceli a běžným procesem je nelze 

odstranit. Protože odpařování je pochod povrchový, probíhá tím rychleji, čím větší povrch 

kovu je vystaven působení podtlaku. Tato podmínka je při vakuovém odlévání dobře splněna. 

Malá koncentrace uvedených prvků v oceli však rychlost odpařování omezuje. 

Vedle uvedených vlivů podtlaku na tekutou ocel nejsou bez významu ani další účinky 

vakua. Při odlévání ingotů ve vakuu nenastává oxidace licího proudu, zmenší se propal kovu, 

zejména slitinových prvků a zmenší se také obsah nekovových vměstků. Rychlost lití se může 

regulovat v širokém rozmezí bez nebezpečí problémů, které jinak mohou nastat při takovém 

lití na vzduchu. Vakuování umožňuje provést zásahy do vlastní technologie tavby (např. 

zvýšení teploty, zkrácení dezoxidační periody aj.) při zachování dobré jakosti ingotů. Prudké 

uvolnění plynů z lázně vyvolá silný var lázně, který usnadňuje vyplouvání nečistot a tím 

zmenšování obsahu vměstků v kovu [2]. 
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4   VLASTNOSTI ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

S rozvojem tepelných procesů roste poptávka po nových jakostnějších žárovzdorných 

materiálech s vyšší životností. Vývoj žárovzdorných materiálů pro ocelářské licí pánve 

následuje rozvoj a inovaci ocelářského průmyslu. Celková výroba a spotřeba žárovzdorných 

materiálů ve světě vztahující se na vyrobenou ocel byla v r. 1988 asi 35 kg.t
-1

, z toho asi 

22 kg.t
-1 

v hutnictví. Do r. 2000 poklesne světová spotřeba na 20 kg.t
-1

, z toho asi 13 kg.t
-1 

hutnictví [8]. 

Kontrola výrobního procesu a vlastností výrobků 

Porovnávají se stanovené parametry s parametry předepsanými v technických 

podmínkách. Provádí se vstupní kontrola základních materiálů, mezioperační kontrola 

a výstupní kontrola výrobků. Při kontrolách výrobce se používají normované metody 

stanovení vlastností materiálů. Stanovuje se přehled základních vlastností, jako je hutnost, 

chemické složení, mechanické a některé termomechanické vlastnosti. 

Hodnocení jakosti materiálů se zaměřením na jejich použití 

To znamená získání podkladů pro hodnocení jejich použitelnosti při různých situacích, 

stanovení režimu ohřevu a chladnutí materiálu v různých režimech. Kromě sledování 

jakostních parametrů uvedených v technických podmínkách je nutné stanovit další vlastnosti, 

jako je například tepelná vodivost, tepelná roztažnost, modul pružnosti a další 

termomechanické a termochemické vlastnosti. 

V následující kapitole jsou popsány způsoby stanovení vlastností žárovzdorných 

materiálů. 

4.1   Kriterium hutnosti 

Hutností se rozumí zaplnění prostoru tuhými fázemi a vyjadřuje v procentech podíl 

objemové hmotnosti a hustoty. Nezaplněné prostory, tedy póry v žárovzdorném materiálu 

snižují objemovou hmotnost, zvětšují povrch tuhých fází a tímto také ovlivňují mechanické 

a tepelné vlastnosti a odolnost proti chemickým účinkům prostředí. 

Při stanovení kriteria hutnosti se stanovuje: 

- množství pórů 

- velikost pórů 

- spojitost pórů 

Množství pórů charakterizují tyto kriteria: 

Objemová hmotnost (OH) je poměr hmotnosti vysušeného pórovitého tělesa k jeho 

celkovému objemu tj. k objemu pevného tělesa včetně všech pórů, viz. rovnice (2): 

v´

nn

ss

mm

m

V

m
OH 


      (kg.m

-3
) (2) 

kde ms je hmotnost suchého vzorku  (kg), 

 mn - hmotnost vzorku nasyceného kapalinou, váženého na vzduchu  (kg), 
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 m
´
n - hmotnost nasyceného vzorku váženého v kapalině  (kg), 

 V - objem vzorku včetně dutin a pórů  (m
3
), 

 v - hustota kapaliny  (kg.m
-3

). 

Zdánlivá pórovitost (PZ) je poměr objemu všech otevřených pórů tělesa k jeho 

celkovému objemu, vyjádřený v procentech celkového objemu. Otevřené póry jsou takové, do 

kterých má možnost proniknout kapalina, viz. rovnice (3): 

100.
mm

mm
PZ

n

v

´

nn

sn









      (%) (3) 

kde mn je hmotnost vzorku nasyceného kapalinou, váženého na vzduchu  (kg), 

 ms  - hmotnost suchého vzorku  (kg), 

 m´n - hmotnost nasyceného vzorku, váženého v kapalině  (kg), 

 v - hustota kapaliny na hydrostatické vážení  (kg.m
-3

), 

 n - hustota kapaliny na sycení  (kg.m
-3

). 

Hustota je poměr hmotnosti vysušeného tělesa k jeho skutečnému objemu.  

0

3

V

m
      (kg.m

-3
) (4) 

Kde ms je hmotnost suchého vzorku  (kg), 

 V0 - objem vzorku bez dutin a pórů  (m
3
). 

Skutečná pórovitost (PS) je poměr otevřených a uzavřených pórů k celkovému objemu 

pórů, vyjádřena v procentech viz. rovnice (5): 

100.
V

)VV(
PS

upop 
      (%) (5) 

4.1.1   Velikost pórů 

Velikost pórů má velký význam pro zkoumání procesů koroze a odolnosti při náhlých 

změnách teplot materiálu. Pro zjišťování se používá buď metoda kapilární tlaku rtuti, nebo 

kapilární elevace vody. Rtuť běžně většinu tuhých látek nesmáčí, jen v případě působícího 

tlaku. Se zvyšujícím se tlakem vyplňuje stále menší póry materiálu. V závislosti na působícím 

tlaku a množství vzduchu se vyhodnocuje velikost průchodných pórů, viz. rovnice (6): 

p
r

 cos..2
      (μm) (6) 

kde r je předpokládaný průřez pórů  (μm), 

  - úhel smáčení stěn pórů  (°), 

  - povrchové napětí  (N.m
-1

), 

 p - tlak, pod kterým se póry zaplňují  (Pa). 
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4.1.2   Spojitost pórů 

Spojitost pórů se vyhodnocuje na průchodnosti plynů, která se definuje jako schopnost 

pórovitých těles propouštět plyn při rozdílném tlaku na protilehlých stranách tělesa. Zkouška 

se provádí na válečku, na který působí z obou stran rozdílné tlaky a po ustálení průtoků se 

měří množství plynu procházejícího za jednotku času. 

4.2   Mechanické vlastnosti 

V reálných žárovzdorných materiálech přímá úměra působícího napětí a vyvolané 

deformace většinou neplatí. Je do dané heterogenitou materiálu, kde působení vnějších sil 

působí pružné a nepružné, nevratné deformace. 

4.2.1   Pevnost 

Materiál musí mít takovou pevnost, aby odolával napětí vznikajícímu při výrobě, 

během dopravy a nejvíc při jeho použití. V materiálu vznikají napětí vlastní váhou nebo 

roztahováním vyzdívky při změně teploty. U materiálu se nejčastěji stanovují zkoušky tlakové 

a ohybové. Pevnost v tlaku se stanovuje za studena a je definována jako maximální zatížení 

na jednotku plochy při okolní teplotě bez jakéhokoliv porušení. Vzorek materiálu je vystaven 

zvyšujícímu se tlakovému namáhání až do jeho porušení. Pevnost v krutu se zjišťuje jen 

výjimečně. Tato metoda se využívá při stanovení smykového modulu (G) a při vyšších 

teplotách. Pevnost v tahu se většinou nestanovuje. 

4.2.2   Pružnost 

Patří mezi důležité konstanty materiálů. Jeho znalost je důležitá při výpočtech 

žárovzdorných materiálů, při výpočtech přípustných rychlostí ohřevu a chladnutí a při 

nedestruktivní kontrole jakosti výrobků. Modul pružnosti výrobků se stanovuje dynamickými 

nebo statickými způsoby. Dynamické metody stanovení modulu pružnosti se zakládají na 

měření rychlosti šíření vlnění měřených výrobků nebo na měření rezonanční frekvence. 

Při impulsních zkouškách se na buzení impulzů vlnění a měření času přechodu tělesem 

používají ultrazvukové přístroje, umožňující vysílat impulzy s rovnou vlnovou délkou 

a přesné měření času přechodu vlnových impulzů. Pro rychlost šíření podélných vln 

v jednorozměrném prostředí platí vztah, viz. rovnice (7): 

b

dynE
´V


1      (N.kg

-1
.m

-1
) (7) 

kde Edyn je dynamický modul pružnosti  (N.m
-2

), 

 b - objemová hmotnost prostředí  (kg.m
-3

). 

Stanovení modulu pružnosti u statických zkoušek je omezená a ovlivňuje přesnost 

měřeného geometrického tvaru zkoušecích tělísek, přesnost měření jejich rozměrů a přesnost 

měření deformace. 

4.2.3   Otěruvzdornost 

Tato vlastnost materiálu patří mezi mechanické vlastnosti, jako je pevnost a pružnost. 

Zkouška se provádí podle normy ASTM C 704-88 . Podle této normy se na zkušební vzorek 
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daných rozměrů z dané vzdálenosti pod úhlem 90 °C a pod tlakem 448 kPa stříká silicium 

karbid o zrnitosti od 0,3 mm do 0,85 mm. Otěruvzdornost se pak vyhodnocuje úbytkem 

objemu zkoušeného tělesa v cm
3 

po použití 1000 g zrnitého silicium karbidu. Tato zkouška 

je vhodná jak pro žárovzdorné materiály tak pro žáromonolity. 

4.3   Tepelné vlastnosti 

Jsou vlastností vyvolané působením zvýšené teploty, bez vlivu působení vnějších sil 

v žárovzdorném materiálu. 

4.3.1   Žárovzdornost 

Stanovuje na základě shody zkušebních a referenčních žároměrek. Žároměrky 

se ohřívají předepsanou rychlostí v určité teplotní oblasti 2,5 °C.min
-1

 až na teplotu, kdy 

se ohnou. Žároměrná deformace se dosáhne tehdy, kdy se vrchol vzorku dotkne vodorovné 

podložky, na kterou je připevněna. Podle žárovzdornosti nelze posuzovat teplotu použitelnosti 

materiálu, která je vždy nižší. Žárovzdornost se dnes používá jen u hodnocení 

hlinitokřemičitých materiálů. 

4.3.2   Rozměrové změny při zahřívání 

Zahřívání vyvolává vratné a nevratné rozměrové změny žárovzdorných materiálů. 

Vratné změny způsobuje především změna vzdálenosti jednotlivých atomů v tuhé látce 

v důsledku tepelné energie (se zvyšující se teplotou se tato vzdálenost zvětšuje). Nevratné 

rozměrové změny způsobují slinovací procesy a nevratné fázové přeměny. Vratné rozměrové 

změny se zjišťují stanovením teplotní roztažnosti, nevratné změny stanovením trvalých 

délkových změn v žáru. 

Teplotní roztažnost je stanovena měřením změny délky zkušebního tělesa při 

rovnoměrném zahřívání. Stanovuje se střední součinitel délkové teplotní roztažnosti, 

viz. rovnice (8): 

).(L

L
.

120

21



 


      (K

-1
) (8) 

kde (2 - 1) je poměrná teplotní délková roztažnost  (K
-1

),  

 L - poměrná změna délky zkoušeného tělesa  (m), 

 Lo - původní délka tělesa při jeho zahřívání v daném rozpětí teplot  (m). 

Znalost teplotní roztažnosti je důležitá pro stanovení z hlediska dimenzování 

dilatačních spár a výpočtech napěťových a deformačních stavů zdiva.  

- Trvalé délkové změny v žáru 

Od žárovzdorných výrobků se vyžaduje rozměrová stálost i při dlouhodobém působení 

vysokých teplot. Vypálené výrobky mají tendenci se ještě dosmršťovat v případě 

probíhajících slinování nebo zvětšovat objem v případě fázových přeměn.  

Podstatou zkušebních postupů je vyhřátí a změření zkušebních tělísek předepsaným 

postupem v peci s oxidační atmosférou vyhřátou na předepsanou teplotu. Po ochlazení 

a opětovném změření se vypočítají trvalé změny jako je smrštění nebo nárůst. Znalost těchto 

změn je opět důležitá pro vyzdívání a pro stanovení dilatačních mezer. 
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4.3.3   Tepelná vodivost 

Matematicky se dá součinitel tepelné vodivosti vyjádřit jako množství tepla, které 

projde za jednotku času jednotkovou plochou izotermického povrchu, přičemž v tělese 

je jednotkový teplotní gradient. Vyjadřuje se tedy v jednotkách (W.m
-1

.K
-1

). 

 Stanovení teplotní vodivosti je umožněno několika metodami. 

- Absolutní (tepelný tok se měří přímo) 

- Porovnávací (tepelný tok se měří pomocí porovnávajícího tělesa se známou tepelnou 

vodivostí) 

- Stacionární (při konstantním tepelném toku) 

- Nestacionární (tepelný tok se mění s časem) 

 

Tepelná vodivost reálných žárovzdorných materiálů jako neheterogenních soustav 

obsahující krystalické a sklovité fáze a póry závisí nejvíce na pórovitosti a fázovém složení. 

Pórovitost výrazně snižuje tepelnou vodivost a to nejvíce při nízkých teplotách. 

Při vyšších teplotách (nad 600 ºC až 800 ºC) je vliv pórovitosti menší. Závislost 

tepelné vodivosti na teplotě základních druhů žárovzdorných materiálů je zobrazena na 

obrázku 6 [6]. 

 

Obr. 6 Závislost tepelné vodivosti () základních žárovzdorných materiálů na teplotě (t)[6] 

4.3.4   Měrná tepelná kapacita 

Měrná tepelná kapacita je definována jako množství tepla potřebného na zahřátí 

hmotností jednotky tělesa o jednotku teplotního rozdílu a vyjadřuje se v J.kg
-1

.K
-1

.  

Měrná tepelná kapacita závisí od fázového složení soustavy, specifickou tepelnou 

kapacitu vícefázové soustavy je možné vypočítat ze specifických tepelných kapacit 

jednotlivých fází.  
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4.3.5   Teplotní vodivost 

Teplotní vodivost charakterizuje rychlost šíření teplotního pole v tuhých látkách. 

Teplotní vodivost (a) je možné vypočítat z tepelné vodivosti (), objemové hmotnosti (OH) 

a měrné tepelné kapacity (cp), viz. rovnice (9): 

pOH.c

λ
a       (m

2
.s

-1
)  (9) 

kde  je součinitel tepelné vodivosti  (W.m
-1

.K
-1

), 

 OH - objemová hmotnost  (kg.m
-3

), 

 cp - měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku  (J.g
-1

.K
-1

). 

4.4   Termomechanické vlastnosti 

Žárovzdorné materiály se při vysokých teplotách nechovají jako pružná tělesa, 

to znamená, že jejich termomechanické chování nelze vyjádřit lineární závislostí napětí 

a deformace. Se zvyšující se teplotou se stále více začínají projevovat nevratné – nepružné 

deformace v čase. Z toho vyplývá, že termomechanické chování materiálů je třeba hodnotit na 

základě zkoumání vztahu čtyř veličin tj. napětí (σ), deformace (), teploty () a času (t). 

Termomechanické chování žárovzdorných materiálů je ovlivněno jejich strukturou 

a složením. Vznik nevratných, časově závislých deformací je při nižších teplotách způsobený 

především heterogenní strukturou výrobku, při vysokých teplotách tvorbou tekuté fáze. 

Z tohoto vyplývá, že na výrobu žárovzdorných materiálů je dobré použít pouze čisté suroviny 

s co nejnižším množstvím složek přispívajících ke vzniku taveniny. 

4.4.1   Odolnost proti náhlým změnám teploty  

Teplotní gradient vznikající při ohřevu nebo chladnutí vyvolává v žárovzdorném 

výrobku napětí způsobené jeho teplotní roztažností. Vznikající teplotní napětí mohou narušit 

jeho strukturu. Odolnost proti tomuto porušení se nazývá odolnost proti náhlým změnám 

teplot. 

Při posuzování odolnosti staviv vystavených teplotním změnám to znamená, 

teplotnímu gradientu. Rozlišují se dvě fáze porušení struktury výrobku: 

- vznik trhlin 

- rozšiřování trhlin 

 Podle termoplastické teorie vzniku trhlin se definuje maximální přípustný teplotní 

rozdíl v tělese (tmax) v podmínkách ustáleného teplotního toku vztahem, viz rovnice (10): 

E.

).(
t t
max









1
     (°C)                                                                                           

(10) 

kde σt je pevnost v tahu  (Pa), 

  - koeficient teplotní roztažnosti  (K
-1

), 
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E     -   modul pružnosti  (Pa
-2

), 

 μ - Poissonovo číslo. 

 

Z tohoto vztahu se odvozuje maximální tepelný tok tělesem (q),viz. rovnice (11): 

q = tmax .
b


     (W.m

-2
) (11) 

kde  je koeficient tepelné vodivosti  (W.m
-1

.K
-1

), 

 b - výpočtová tloušťka  (m) 

Pro maximální rychlost ohřevu povrchu tělesa (R´´) platí závislost, viz. rovnice (12): 

2max
b

a
tR       (K.s

-1
) (12) 

            a je součinitel teplotní vodivost  (m
2
.s

-1
) 

Z uvedených vztahů vyplývá, že žárovzdorný výrobek má dobrou odolnost proti 

vzniku trhlin tehdy, když má vysokou pevnost, vysokou tepelnou vodivost, nízký modul 

pružnosti a nízký koeficient tepelné roztažnosti. 

Teorie rozšiřování trhlin vychází z mechaniky lomu. Z hlediska materiálových 

vlastností je parametr odolnosti proti rozšiřování trhlin Rsž daný vztahem, rovnice (13): 

a

E
R




SŽ
     (Pa) (13) 

kde E je Youngův modul pružnosti  (Pa), 

  - měrná povrchová energie  (J.m
-2

), 

 a - meziatomová vzdálenost  (m). 

Do určitého kritického teplotního rozdílu jsou tělesa odolná proti vzniku trhlin, 

to dokazuje také, že se pevnost nemění. Po překročení kritického teplotního rozdílu dochází 

při prudkém ochlazení k značnému poklesu pevnosti v důsledku vzniku trhlin. Při dalším 

zvětšení teplotního rozdílu teplot dochází k postupnému uvolňování struktury. Žárovzdorné 

materiály obsahují póry, které mohou působit jako zárodky trhlin. 

4.4.2   Chemické a mineralogické vlastnosti 

Žárovzdorné materiály jsou vícesložkové materiály, které kromě základních složek, 

obsahují v malém množství další složky, které podporují tvorbu tavenin a tímto zhoršují 

žárové vlastnosti výrobku. Základem pro posouzení kvality žárovzdorných materiálů je 

znalost kompletního chemického složení materiálu. 

4.4.3   Termochemické a termofyzikální vlastnosti 

Při použití jsou žárovzdorné materiály vystaveny chemickému a fyzikálnímu působení 

okolního prostředí. Při vysokých teplotách probíhají vzájemně reakce mezi žárovzdornou 
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vyzdívkou a kapalnými, případně plynnými látkami, které vyplňují pecní prostor. Tím 

dochází k opotřebení tj. ke korozi žárovzdorných materiálů. 

Základním chemickým jevem je vzájemná reakce složek obsažených v žárovzdorném 

materiálu a korodující tavenině (struska, sklovina). Tato reakce závisí na chemickém 

charakteru těchto dvou složek. Vzájemné reakce směřují k dosažení rovnovážného stavu. 

Z kinetického hlediska je možno vzájemnou reakci žárovzdorného materiálu 

a taveniny posuzovat jako proces rozpouštění tuhé látky v kapalině. Hmotnostní úbytek 

žárovzdorného materiálu při jeho rozpouštění v tavenině definuje rychlostní konstanta 

a aktivační energie.  

Proces se skládá ze tří dějů: 

1. transport reakčních složek k rozhraní 

2. reakce na rozhraní fází 

3. transport reakčního produktu do kapalné fáze 

Rychlost procesu určuje nejpomalejší děj. Při rozpouštění žárovzdorného materiálu 

ve viskosních taveninách bývá řídicím jevem transport hmoty, což je difúze. Podle toho, zda 

děj probíhá v nehybném nebo v proudivém prostředí, rozlišuje se molekulová a konvektivní 

difůze. 

V kapalných a plynných směsích je molekulová difůze doprovázena konvektivní difůzí. 

Difundující složka se pohybuje nejen vlivem pohybu molekul, ale také jako součást pohybu 

směsi. Mechanismus přenosu hmoty u tuhé stěny (fázové rozhraní) vyplývá z podmínek 

turbulentního proudění tekutiny. Analogicky jako u přenosu vzniká u fázového rozhraní 

oblast, která má laminární charakter.  

Mimo tuto oblast má proudění turbulentní charakter s konstantní koncentrací. Difuze 

nastává kolmo na fázové rozhraní. [7] . 

Rychlost rozpouštění tuhé látky (j) se vyjadřuje Noyesovým-Nernstovým 

vztahem,viz.  rovnice (14): 

D

C
j




   (J.kg

-1
. K

-1
.m

-1
) (14) 

kde C/D je koncentrační gradient. 

          C                měrná tepelná kapacita  (J.kg
-1

. K
-1

), 

          δ           mezní vrstva  (m). 

4.5   Všeobecné zásady použití žárovzdorných staviv 

Při rozhodování o volbě materiálu pro různé podmínky je třeba vzít v úvahu více 

hledisek. Žárovzdorný materiál většinou odděluje vysokoteplotní prostor od okolního 

prostředí. Vyzdívka je většinou ohřívána jednostranně a vystavena teplotnímu gradientu. 

Jednotlivé zařízení mohou být v nepřetržitém provozu nebo pracující v jednotlivých cyklech. 

V tomto případě je vyzdívka vystavena velkému střídání teplot a změně objemu. V některých 

zařízeních je vyzdívka vystavena přímému styku s taveninou (struskou, sklovinou, kovem), 

v jiných jen plynnému prostředí. 
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Od žárovzdorného materiálu se požaduje stálost tvaru, to především znamená žádné 

nebo jen minimální deformace. 

Při jednostranném ohřevu se všeobecně vychází z výpočtu teplotního spádu ve zdivu. 

Ve stacionárních podmínkách je podle Fourierova zákona hustota tepelného toku úměrná 

zápornému gradientu teploty, viz rovnice (15): 

q = -.qradt   (W) (15) 

kde  je součinitel tepelné vodivost  (W.m
-1

.K
-1

). 

Průběh teploty () při nestacionárním přestupu tepla, v čase (t) a vzdálenosti (x) ve 

vrstvě, ve které proudí teplo jen ve směru x, určuje parciální diferenciální rovnice druhého 

řádu, viz. rovnice (16): 

2

2

x
a

t 






 
  (K.s

-1
) (16) 

kde a je součinitel teplotní vodivost  (m
2
.s

-1
). 

Z uvedených vztahů vyplývá, že pro výpočet tepelného spádu ve zdivu je potřebná 

znalost součinitele teplotní vodivosti při stacionárních podmínkách a součinitel teplotní 

vodivosti při nestacionárních podmínkách přestupu tepla.  

Od povrchu staviva se vyžaduje rozměrová stálost při daných teplotních podmínkách 

bez působení mechanického namáhání. Termomechanickou stabilitu musí zabezpečovat 

chladnější část pracovní vyzdívky. Tloušťku termomechanické stability (bez trvalých 

deformací) části vyzdívky ovlivňuje teplotní spád. 

 
Obr. 7 Stacionární teplotní pole v jednovrstvé až třívrstvé vyzdívce. [8] 
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Pracovní vrstvu (A) 1 až 3-vrstvé vyzdívky “viz obr. 7” tvoří vysocehlinitý materiál. 

Nejnižší teplota měřitelných deformací zjištěná při zkouškách tečení při teplotě 1350 °C je 

znázorněna čárkovaně. Pod touto teplotou si materiál zachovává rozměrovou stálost  

V neizolované vyzdívce (varianta c) je značný teplotní spád a při povrchové teplotě 

1500 °C je větší část hloubky vyzdívky termomechanicky stabilní. V případě varianty b 

ve dvojvrstvé vyzdívce, je hloubka termomechanicky stabilní části pracovní vrstvy menší. 

Při třívrstvém vyzdění (varianta a) se teplotní spád koncentruje ve venkovní tepelně-

izolační vrstvě (C) a teplotní spád v pracovní vrstvě (A) je tak malý, že ve vnější pracovní 

vrstvě mohou probíhat nepružné deformace. Stabilita zdiva v tomto uspořádání při pracovní 

teplotě 1500 °C začíná být problematická. Zvýšením tepelně - izolační schopnosti vyzdívky 

se snižuje termomechanická stabilita pracovní vrstvy. 

V případě neizolovaných vyzdívek se značným teplotním spádem, je třeba výpočtem 

prověřit, zda nepřekračují maximální přípustný rozdíl teplot [8]. 

4.5.1   Reakce mezi žárovzdorným materiálem a roztavenou oceli 

Koroze žárovzdorného materiálu je způsobena reakcí mezi pánvovou struskou 

a materiálem a taká penetrací taveniny pánvové strusky do pórů žárovzdorného materiálu, kde 

dochází k postupnému mechanickému narušování povrchu žárovzdorného materiálu [9]. 

Pánvové strusky a zdící materiály jsou tvořeny převážně oxidy, na opotřebení 

vyzdívky bude mít vliv: 

- afinita oxidů přítomných v pánvové strusce k oxidům žáromateriálu (koroze 

žáromateriálu je pak způsobena chemickými reakcemi mezi těmito oxidy: CaO, SiO2, 

Al2O3, MgO, MnO, FeO, Fe2O3 ). 

- fyzikální vlastnosti strusky i materiálu vyzdívky – viskozita strusky, snášivost resp. 

mezifázové napětí mezi pánvovou struskou a žáromateriálem, pórovitost žáromateriálu 

apod.  

4.5.2   Hodnota slučovací entalpie jako měřítko stálosti žárovzdorných oxidů 

v podmínkách vakua 

 

Reakce mezi žárovzdornými oxidy a roztaveným kovem lze obecně vyjádřit, 

viz rovnice (17): [4] 

MeO´ + Me´´ = Me´´O + Me´ (17) 

kde Me´O je základní oxidy žárovzdorných materiálů, 

 Me´´O              oxidy vznikající korozí žárovzdorných oxidů roztaveným kovem Me´´. 

 

Rozsah vzájemného působení za určitých teplot určuje rozdíl mezi volnými 

slučovacími entalpiemi vznikajících oxidů dle rovnice (2) a žárovzdorných oxidů, což lze 

vyjádřit rovnicí (18): 

(GT°)Me´´O-Me´O = (GT°)Me´´O - (GT°)Me´O  (18) 
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Hodnoty volných slučovacích entalpií jednotlivých oxidů při teplotě 1600 °C 

se pohybují od 70 662 J u GT° (FeO)  po 202 611 J u GT° (CaO).  

Pravděpodobnost koroze žárovzdorných oxidů se snižuje se vzrůstající zápornou 

hodnotou volné slučovací entalpie. Ze zjištěných hodnot, bude korozi mnohem více podléhat 

oxid křemičitý a chromitý (- 42 138 J, - 55 524 J), než oxid hlinitý, zirkoničitý, hořečnatý 

a vápenatý od – 97 019 do -106 977 J). 

4.5.3   Slučovací teplo, jako kritérium hodnocení agresivního působení kovů na 

oxidy žárovzdorných materiálů 

Stupeň koroze je vyjádřen vztahem B, viz rovnice (19): 

100.
)Q(

)Q()Q(
B

O´Mep

O´́MepO´Mep 
      (%) (19) 

kde (Q)Me´o je slučovací teplo oxidů keramických materiálů (%), 

 (Q)Me´´o              slučovací teplo oxidů kovů (%). 

Je-li B > 50, lze předpokládat, že bude koroze keramického materiálu malá. Při B < 50 

korozní působení stoupá a to tím více, čím je vyšší teplota a čím je menší poměr B. Korozní 

působení oceli bude největší u SiO2 a bude se snižovat v pořadí Al2O3 , MgO a CaO. 

4.5.4   Průběh reakcí mezi žárovzdornými kysličníky a uhlíkem z hlediska 

chemických rovnováh 

Na základě zkoušek H. Knüppela a dalších, bylo provedeno porovnání reakcí mezi 

žárovzdornými oxidy a uhlíkem v oceli při teplotě 1600 °C. 

Reakce:          (MeO)s + [C] <=> (Me)g+ (CO)g 

Konstanta:      Kx 
2

2

.

.

CMeO

COMe

aa

pa
 

Z konstant rovnic vychází, že u volného SiO2 probíhá redukce uhlíkem nejrychleji 

a nejsnáze (K1= 4,27). Naproti tomu, je-li SiO2 vázán ve formě mullitu, je redukce podstatně 

menší (K2 = 1,05.10
-5

). 

Pro reakci Al2O3 s uhlíkem v tavenině je konstanta K3= 1,74.10
-6

, pro MgO je zjištěná 

rovnovážná konstanta K4= 2,14.10
-4

. Porovnáním jednotlivých konstant dojdeme k závěru, že 

koroze bude největší u oxidů křemíku. Podstatně vyšší odolnost budou vykazovat oxidy Al, 

Zr a Mg. Žárovzdorná staviva pro vakuové zpracování oceli by měla být zpracována 

z odolných oxidů, jako hliníku, vápníku, hořčíku, zásadně by neměla obsahovat oxidy 

křemíku. 
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5   SMÁČIVOST ŽAROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

Smáčivost materiálů roztavenou ocelí je důležitým faktorem životnosti i v podmínkách 

vakua. Snahou taveniny je zaujmout co nejmenší plochu, což je dáno působením sil na jejím 

povrchu. Povrch taveniny se vyznačuje povrchovou energií. Povrchová energie je shodná 

s povrchovým napětím [4]. 

Na povrch kapky taveniny působí tři síly povrchového napětí a to tangenciálně 

na povrch: 

 (s) – (g) povrchové napětí na mezifázovém rozhraní tuhá látka - plyn 

 (s) – (l)  povrchové napětí na mezifázovém rozhraní tuhá látka - tavenina 

 (l) – ( g) povrchové napětí na mezifázovém rozhraní tavenina – plyn 

Povrchové napětí souvisí s mnoha jinými faktory. Vedle chemického složení 

zkoumaného materiálu je to velikost zrn, velikost a četnost pórů (hlavně na povrchu). 

Na obrázku 8, 9 a 10 je porovnání smáčivosti kapaliny podle smáčivosti povrchu 

materiálu: 

 
Obr. 8 Tvar kapky roztaveného kovu a schéma působení sil u tuhé nesmáčivé látky [4] 

 
Obr. 9 Tvar kapky roztaveného kovu a schéma působení sil u tuhé smáčivé látky [4] 
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Obr. 10 Tvar kapky roztaveného kovu a schéma působení sil při málo smáčivé tuhé látce [4] 

5.1   Vlivy ovlivňující úhel smáčení 

Smáčení vytváří souvislé přilnavé vrstvy kapalného média na tuhém povrchu. Závisí 

na druhu základního materiálu, jakosti a čistotě povrchu a druhu kapalného média. 

5.1.1.   Chemická nehomogenita povrchu 

Chemická nehomogenita povrchu s drsností povrchu významně ovlivňují měřené 

hodnoty kontaktního úhlu na rozhranní tří fází. Vliv chemické nehomogenity povrchu 

na homogenitu kontaktního úhlu lze popsat Cassieho rovnicí viz. rovnice (20): 

BBAAc ff  cos.cos.cos   (20) 

kde A, B  představují dva různé povrchy o různém chemickém složení, 

 fA, fB, (fA + fB = 1) relativní zastoupení na reálném povrchu měřené tuhé látky. 

 

Schopnost smáčení tuhé látky je kvalifikována hodnotou kontaktního úhlu θ, který 

svírá tečna k povrchu kapaliny v místě dotyku kapky s povrchem tuhé fáze. Čím je hodnota 

kontaktního úhlu nižší, tím je smáčení povrchu tuhé fáze kapalinou lepší. 

5.1.2 Drsnost povrchu 

Drsnost povrchu, se může vyskytovat i u pečlivě připravených reálných povrchů. 

Drsný povrch je obvykle lépe smáčen dobře smáčejícími kapalinami než povrch hladký, 

zatímco u špatně smáčejících kapalin je tomu naopak. 

Drsnost povrchu se kompenzuje zavedením koeficientu  > 1, neboť reálný povrch je 

větší než rovinný ideální povrch, do něhož se promítá LG , pak tvar Youngovy rovnice (21) je 

následující: 

 cos.. GLGLGL yyy   (21) 

Hodnotu koeficientu  je možno zjistit porovnáním hodnot cos naměřených na 

drsném a hladkém povrchu [10]. 
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6   VÝROBA OCELI V ARCELORMITTAL OSTRAVA A.S. 

Ocel je vyráběná v tandemových dvounístějových pecích, nístěje jsou sklopné 

„viz obr. 11”. Hodinový výkon pece je 200 t. Princip je založen na využití spalin vznikajících 

ve zkujňovací nístěji a jejich přesun do nístěje předehřívací. Tandemové pece pracují 

kyslíkovým pochodem. V každé klenbě jsou zabudovány 2 dospalovací trysky pro přívod 

vzduchu a kyslíku. Tandemové pece jsou vybaveny primárním odprašovacím zařízením. 

Sekundární odprášení, je určené pro odsávání vzniklých dýmů z haly ocelárny [11]. 

 

Obr. 11 Tandemová pec 

Po zpracování vsázkových materiálů (šrot, tekuté surové železo, přísady) je ocel po 

odpichu expedována na pracoviště sekundární metalurgie, kde proběhne homogenizace oceli 

pomocí inertního plynu. V případě ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. se jedná o využití 

argonu s následným dolegováním oceli na požadované chemické složení a provedením ohřevu 

pomocí elektrod na teplotu lití. K těmto operacím dochází v tzv. pánvové peci. Podrobný 

průběh výroby oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je uveden na obrázku 12. 
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Obr. 12 Schéma výroby oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Pánvová pec “viz obr. 13” je tvořena víkem se třemi elektrodami, odsávacím 

a filtračním zařízením, zavážecím zařízením kusových feroslitin, nauhličovadel, 

struskotvorných přísad a ředidel, manipulátorem pro automatické měření teploty, aktivity 

kyslíku a odběru vzorků, vstřelovacím zařízením pro podávání hliníkového drátu a plněných 

profilů, systémem pro dmýchání inertního plynu (argonu) spodem dna licí pánve 

a převážecím vozem [12]. Pánvová pec zajišťuje dosažení cílového chemického složení 

a teploty pro bezproblémové odlití na ZPO. 

 
Obr. 13 Pánvová pec 
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Po zpracování tekuté oceli na pracovišti sekundární metalurgie je ocel následně 

přepravena na zařízení ZPO “viz obr. 14”. Oproti dřívějšímu lití do kokil nám zařízení 

zajišťuje minimální teplotní pokles oceli, minimalizuje výskyt kovových a nekovových 

vměstků a celkově snižuje energetickou náročnost na výrobu oceli. Nezanedbatelný přínos je 

i v oblasti ekologie. Ocel je odlévána v sekvencích, tzn. více taveb stejné značky. Během lití 

jsou odebírány kontrolní vzorky a měřena teplota, v závislosti na které je pak následně 

upravována licí rychlost a režim chlazení. 

 

Obr. 14 Kontinuální odlévání oceli – z LP do mezipánve 
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7   VYZDÍVKA LICÍ PÁNVE 

Spotřeba žárovzdorných materiálů pro vyzdění pánví tvoří v hutních závodech asi 

40 % celkové spotřeby žárovzdorných materiálů [6]. 

Zavedením plynulého lití a rozšíření výroby o sekundární část přestala být licí pánev 

jen prostředkem pro dopravu oceli od pecního agregátu po licí plošinu nebo licí stroj. 

Při plynulém odlévání oceli se zvýšila teplota kovu a prodloužila se doba oceli v pánvi 

před odlitím. Homogenizace teploty oceli, jejího složení a zmenšení obsahu kovových 

a nekovových vměstků se provádí dmýcháním argonu porézní tvárnicí přes dno pánve. 

Prodloužením pobytu oceli v licí pánvi spojeným s turbulentním prouděním kovu 

a strusky došlo ke zvýšení stupně koroze a eroze vyzdívky. V důsledku vývoje oceli 

pokračuje vývoj vyzdívek pánví přechodem na žárovzdorné materiály s vyšším poměrem 

Al2O3 k SiO2.  

Sekundární výroba zahrnuje několik technologických operací: homogenizaci složení 

a potřebnou výši odlévací teploty, dezoxidaci, odsíření, odfosfoření, oduhličení odplynění 

a legování. 

Dané technologii zpracování oceli se přizpůsobuje způsob vyzdění licí pánve a použitý 

materiál. V pracovní vrstvě se v současné době nejvíce osvědčily pásmové vyzdívky převážně 

z bazických materiálů. Na vyzdění struskové části licí pánve se používají většinou 

magnezitouhlíkové materiály s obsahem uhlíku do 10 %. Trvalá a izolační vyzdívka bývá 

nejčastěji složena z hlinitokřemičitých materiálů [13]. 

Důvod proč se do bazických, ale všeobecně i do jiných oxidických žárovzdorných 

materiálů přidává uhlík, jmenovitě grafit, je více. Za nejdůležitější je možné považovat 

odolnost proti penetraci a korozi ocelárenskými struskami a zvýšení odolnosti proti náhlým 

změnám teploty. Mezi suroviny obsahující uhlík patří přírodní grafit, saze, organické látky 

a antioxidanty. 

V přírodě se nachází a průmyslově využívají tři typy grafitu, lišící se velikostí 

krystalů: amorfní, vločkový a krystalický grafit ze žilných ložisek. Ve výrobě MgO-C 

žárovzdorných materiálů se obvykle používá vločkový grafit vyšší čistoty, přičemž jak obsah, 

tak i zbytek popela je důležitý. Složení popela by mělo být kompatibilní se složkami staviva, 

popel by neměl negativně ovlivňovat žárovzdornost. Velikost krystalů synteticky vyrobeného 

grafitu, až po zpracování při 3000 °C, dosahuje maximálně 0,1 μm. V porovnání s typickým 

vločkovým grafitem, který má velikost krystalů 100-1000 μm, je toto o čtyři řády méně. Právě 

o tento rozdíl je přírodní grafit daleko odolnější proti oxidaci v porovnání se syntetickými 

materiály [13]. 

Hlavním problémem při snižování obsahu grafitu v MgO-C stavivu je to, že současně 

klesá také odolnost proti náhlým změnám teploty, což je jedna z nejvýznamnějších vlastností 

tohoto druhu staviva. Cílem všech navrhovaných řešení je zachovat odolnost staviva vůči 

struskám a náhlým změnám teploty i při sníženém obsahu uhlíku okolo 3-5 %. 

Při vývoji MgO-C staviv s nízkým obsahem uhlíku je využíváno nano-materiálů. 

Cílem je snížení modulu pružnosti MgO-C staviva, s nízkým celkovým obsahem uhlíku, při 

zachování ostatních vlastností. 

Na základě realizace nové technologie a metalurgických pochodů na zařízení 

sekundární metalurgie v Ocelárně Vítkovice Steel a.s. byly řešeny aplikace pásmových 

vyzdívek keramických materiálů licích pánví. Jednak pro svůj podstatný podíl v nákladové 
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složce ocelárny a především pro oblast snižování podílu nežádoucí zátěže tj. odstraňování 

exogenních vměstků z tekuté oceli při trvalém růstu trvanlivostí žárovzdorných materiálů. 

Nové materiály na bázi většinového objemu 90 % Al2O3 s obsahem MgO větším než 

7 % mají tepelnou vodivost přibližující se hodnotám dolomiových materiálů, které dosahují 

hodnot tepelné vodivosti 3,3 W.m
-
1.K

-1
. při teplotě 1200 °C. Kombinací se speciální izolací 

bylo dosaženo poklesu povrchové teploty ocelového pláště pod hranici 250 °C [14]. 

7.2   Technický popis licí pánve v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Licí pánev se používá k převážení oceli a k procesům pánvové metalurgie s tekutou 

ocelí, s následným odléváním do mezipánve na jednotlivých ZPO. Pánev je z vnitřní strany 

opatřena žárovzdornou keramickou pracovní vrstvou. Vnější část licí pánve se skládá z pláště 

kruhového průřezu s odpařovacími otvory, nosného systému přivařeného na plášť pánve, 

nosných čepů opatřených pouzdry, patkami a vyztužením prstence ve spodní části k postavení 

pánve a dna pánve s otvory pro argonování. Hmotnost kovových částí je 40 tun, jmenovitý 

obsah vyzděné pánve je 225 tun. Pro zpracování a odlévání taveb na ZPO se ve společnosti 

používají bazické pánve. V současnosti se používají pánve s pracovní vyzdívkou 

z magneziodolomiových tvarovek, v oblasti struskového pásma z magneziouhlíkových 

tvarovek. Vzhledem ke změnám objemu bazického materiálu v závislosti na teplotě je nutno 

věnovat maximální pozornost tepelnému režimu pánví od započetí vysoušení do odstavení 

pánve [11]. 

V současnosti je většina licích pánví vyzdívána magnezio-dolomiovými tvarovkami 

v oblasti pracovního zdiva a MgO-C tvarovkami s přídavkem pryskyřic oblasti struskového 

pásma. Tento minerál vytváří krystaly v tvaru plochých tabulkových destiček. Má celistvý, 

šupinkovitý, zrnitý vzhled. Výhodou uhlíkatých materiálů je, že jsou málo smáčeny 

roztaveným kovem a struskou.  

Jedním z nedostatků uhlíku ve funkci žárovzdorného materiálu je to, že ve styku 

s kyslíkem lehce oxiduje už při nízkých teplotách (okolo 500 °C). Při použití MgO-C 

materiálů se v provoze zjistilo, že k úbytku uhlíku dochází jednak přímou oxidací 

(vyhořením) uhlíku podle reakce C(s)+O2(g)=CO2(g) nebo nepřímou oxidací například podle 

reakce MgO(s)+ C(s)=Mg(g)+ CO(g). Přímá oxidace převládá v oblasti nižších teplot, nepřímá 

oxidace probíhá až při teplotách nad 1600 °C [13]. 

Pro ochranu uhlíku proti oxidaci se do materiálů přidávají antioxidanty. Jsou to buď 

kovy, jako například Al, Mg, Si a jejich slitiny nebo neoxidické sloučeniny, jako například 

karbidy, nitridy a boridy. Původně se antioxidanty začaly přidávat za účelem, aby se zabránilo 

vyhoření uhlíku. V praxi je však účinek komplexnější: 

 snížení ztrát uhlíku v důsledku redukce CO(g) na C(s) 

 snížení pórovitosti  

 zvýšení pevnosti 

 zvýšení odolnosti proti oxidaci a proti korozi vytvářením hutné ochranné (MgO) 

vrstvy na povrchu materiálu [13] 

V současnosti se při vyzdívání licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. 

používají žárovzdorné materiály “viz tab. 2” od dodavatele, u kterých je chemické složení, 

“viz obr. 15 a 16”, navržené podle místa a způsobu namáhání v licí pánvi. 

Pro vyzdění horní části pánve se používají MgO-C tvarovky s vyšším obsahem MgO 

pojené pryskyřicí. V tomto případě se jedná o část zdiva, které je namáháno hlavně tepelně 
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a to sáláním oceli a strusky. Pórovitost použitého materiálu je cca 1,8krát vyšší než 

u materiálů, které jsou ve styku s kovem a struskou. 

Struskové pásmo je vyzděno magnezitovými tvarovkami. V bazických materiálech se 

používá spinel s mírným přebytkem MgO. Spinely se vyrábějí ze směsi reaktivního oxidu 

hlinitého a magnezie společným mletím, peletizací nebo briketizací a vysokoteplotním 

výpalem v rotační nebo šachtové peci [13]. Tyto materiály jsou chemicky zásadité, jsou 

odolné proti působení roztavených kovů, oxidů železa a strusek. Patří mezi ně také 

magnezitchromy s přídavkem Al2O3 s menším množstvím chromové rudy. Nasákavost je 

okolo 2,6 % a zdánlivá pórovitost okolo 9,2 % [15]. Tento materiál snese střídání teplot 

(v našem případě pokles hladiny v licí pánvi během odlévání). V případě našich licích pánví 

se používá materiál s obsahem Al2O3 15 % označen MPS5-04 , který je také použit na 

dopadovou část boční stěny během odpichu z pece. Materiály s vyšším obsahem Al2O3 mají 

vysokou pevnost v tlaku a jsou odolné proti otěru. 

Pro střední a spodní část pánve, kde dochází ke styku s ocelí, jsou použity magnezio-

dolomiové tvarovky pojené dehtem. Dehet, případně smola či syntetická pryskyřice patří mezi 

pojiva, chránící materiál před hydratací a zvyšují jeho pevnost v nevypáleném stavu. Při 

ohřevu materiálů s organickým pojivem vytváří pojivo po zkoksování uhlíkové výplně 

v pórech materiálů. Uhlíková výplň zamezuje tvorbě taveniny v pórech a svým redukčním 

účinkem zvyšuje teplotu tavení strusky a tím jejímu průniku do pórů. 

Pro střední a spodní část se používá materiál téměř totožný s materiálem, který je 

použit na vyzdění dna licí pánve. Jediným rozdílem je zvýšený obsah MgO o 10 % 

u materiálu použitého na vyzdění dna pánve. Zbylé parametry jsou téměř totožné. 

Trvalá vyzdívka je tvořena šamotem a vláknitou izolací pro ochranu ocelového pláště 

před přehřátím. Šamot je použit pro svou odolnost při změnách teploty a pro svou nižší 

teplotní délkovou roztažnost. 

Tabulka 2 Porovnání jednotlivých žárovzdorných materiálů  [16] 

Označení mat. 6M512-4 40D-04 50D-04 MSP-04 

Parametry [%] 

MgO 96,0 40,5 50,5 83,0 

SiO2 1,0 1,0 0,9 0,4 

Fe2O3 1,5 2,7 2,4 0,5 

CaO 0,9 54,0 44,0 0,8 

Al2O3 0,5 - - 15,0 

Pórovitost 7,0 3,8 3,8 5,0 
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Obr. 15 Licí pánev 

 

Obr. 16 Dno licí pánve 
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8 NÁVRH VYZDÍVKY LICÍ PÁNVE PRO VAKUOVÉ  

ZPRACOVÁNÍ OCELI 

Skladba vyzdívek licích pánví v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. se ubírala různými 

směry, je však ovlivněna vývojem technologie výroby oceli. Skladba vyzdívek licích pánví je 

uvedena v tabulce č. 3, která nám dokladuje změny ve vývoji samotné technologie a tudíž i ve 

vývoji nových žárovzdorných materiálů. 

V současnosti, většina oceláren zavádí technologii mimopecního zpracování oceli. 

Proto na základě těchto změn dochází i k úpravám na jednotlivých uzlech výroby. 

Na základě rozhodnutí vybudovat v závodě ArcelorMittal Ostrava a.s. vakuovací 

zařízení pro hluboké oduhličení, byly s předstihem provedeny práce pro navržení co možná 

nejideálnějšího složení vyzdívky licích pánví. Byly provedeny praktické zkoušky na základě 

výpočtů prostupu tepla pánví a opotřebení materiálu.  

Výpočet teplot uvnitř vyzdívky byl proveden pro minimální tloušťku navržené 

pracovní vrstvy, vzhledem k tomu, že v této době budou teploty uvnitř vyzdívky nejvyšší 

a žárovzdorné materiály namáhány nejvíce. 

V technické části diplomové práce jsem se zaměřil na navržení střední a spodní části 

licí pánve. Horní část, tzv. strusková čára, je v současnosti vyzděna M – C materiály 

a z dosažených informací ohledně příprav nového technologického uzlu není jasné, zda pro 

požadovanou velikost reakčního prostoru dojde k rozměrové změně pánví, nebo bude pouze 

snížena hmotnost tavby. 

První varianta vyzdění byla použita ještě u odlévání oceli do kokil, následující se 

měnily v závislosti na technologických změnách při výrobě na pánvových pecích a při 

samotném odlévání na licím stroji. 

Tabulka 3 Varianty složení vyzdívek licích pánví 

Varianta 
Pracovní 

vrstva 
Zásyp 

Trvalá 

vyzdívka 

Izolace 

1. vrstva 2. vrstva 3. vrstva 

Číslo 180 mm 10 až 30 mm 80 mm 5 mm 5 mm 5 mm 

1 Dolomit Dolomit Šamot - - - 

2 Dolomit Dolomit Šamot Asfilboard - - 

3 Dolomit Dolomit Šamot Promaform Promaform Promalight 

4 Dolomit Dolomit Andalusit Promaform Promaform Promalight 

5 Dolomit Dolomit Andalusit Asfilboard - - 

6 MgO MgO Šamot Asfilboard - - 

7 MgO MgO Andalusit Asfilboard - - 

8 AMC MgO Šamot PIK PIK - 

9 AMC MgO Andalusit PIK PIK - 

10 
AMC  

(200 mm) 
MgO Andalusit Promaform Promaform Promalight 

       

4    …  jen pro teoretický propočet (prakticky nebylo uskutečněno) 
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Poznámka: V textu bude na jednotlivé typy vyzdívek licí pánve odkazováno formou – 

varianta č. 1, varianta č. 2 ….. 

V současnosti dochází k cyklování licích pánví na třech licích zařízeních, která se liší 

od sebe nejen značkou a chemickým složením oceli, ale také odlišnou technologií výroby 

a nezanedbatelné nejsou zde ani časové prodlevy mezi jednotlivými operacemi. 

V konečném výsledku při navrhování vyzdívky licí pánve bylo vždy prioritou: 

a) Tepelná a mechanická stabilita vyzdívky licí pánve, vzhledem ke zvýšené teplotě 

oceli během vakuování a vzhledem k celkovému prodloužení doby pobytu oceli 

v licí pánvi 

b) Optimalizace tepelné práce licí pánve 

c) Snížení odpichové teploty oceli 

d) Úspora topných plynů pro předehřev licích pánví  

e) Úspora elektrické energie potřebné při zpracování na pánvové peci 

f) Zvýšení počtu lití u licí pánve tzn. zvýšení životnosti a snížení nákladů 

8.1   Zefektivnění procesu ohřevu licích pánví 

Měřením pomocí termočlánků zabudovaných v jednotlivých pásmech licí pánve 

a v jednotlivých hloubkách zdiva bylo prokázáno, že množství naakumulovaného tepla je 

takové, že licí pánev v mnoha případech není třeba umisťovat na stanoviště vysokoteplotního 

ohřevu. Bylo zjištěno, že vyzdívka licí pánve byla dokonce vlastním systémem 

vysokoteplotního ohřevu ochlazována (hořák je nastaven na teplotu spalin 1000 °C). Proto 

došlo k optimalizaci teplotního pole vyzdívky, která se zakládala na výpočtu entalpie 

vyzdívky licí pánve. 

Teoretický průběh předehřevu nové dolomiové vyzdívky probíhá celkem 19 hodin, 

a to ve dvou fázích “viz. obr. 17” :  

a) 7 hodin ohřev na 1000 °C 

b) 12 hodin výdrž na teplotě 1000 °C  
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Obr. 17 Teoretický průběh předehřevu nové dolomiové vyzdívky [16] 
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Nejlepším řešením se jeví nepřerušované cyklování licích pánví, kde časy po odlití 

k dalšímu odpichu na tandemové peci jsou minimální. V případě delšího prostoje licí pánve se 

na základě spočítané entalpie vyzdívky rozhodne, zda licí pánev dát pouze pod víko nebo 

začít s vysokoteplotním ohřevem. 

8.2   Vliv složení vyzdívky na prostup tepla 

K vyzdění licích pánví v období lití do kokil a na počátku zpracování oceli na 

pánvových pecích a jejich odlití na ZPO (kontinuální lití) byl pro pracovní vyzdívku použit 

dolomit, trvalá vyzdívka byla tvořena šamotovými tvarovkami – varianta č. 1. 

Šamoty jsou nejrozšířenějším žárovzdorným materiálem. Jejich žárovzdornost 

a odolnost proti deformaci v žáru závisí především na jejich složení, s rostoucím obsahem 

Al2O3 se zvyšují, ostatní složky SiO2, TiO2, Fe2O3 tyto vlastnosti ovlivňují negativně. 

Odolnost proti deformaci v žáru bývá v závislosti na jakosti t = 1280 až 1400 °C. Při vyšších 

teplotách je nutno počítat s vyšším opotřebením vyzdívky, např. při použití tvrdého šamotu ve 

vyzdívkách ocelářských pánví [15]. 

Tepelná vodivost tvrdých šamotů používaných pro vyzdívání licích pánví se pohybuje 

od 1,05 až 1,49 W.m
-1

.K
-1

. 

V případě radikální změny technologie zpracování oceli a nezanedbatelného 

prodloužení pobytu oceli v pánvi, bylo třeba nalézt takové řešení, které by minimalizovalo 

pokles teploty v pánvi.  

Teplotní křivka na obrázku číslo 18 u varianty č. 1, jasně dokazuje prudký pokles 

teploty vrstvou šamotu. 

Rozložení teplot uvnitř vyzdívky při  minimální tloušťce 

pracovního zdiva - LP neizolována
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Obr. 18 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 1 

 

 



40 

 

Pro snížení teplotního namáhání ocelového pláště licí pánve bylo navrženo použití 

izolace Asfilboard, díky které teplota pláště pánve poklesla o cca 60 – 70 °C, jak ukazuje 

teplotní pole “viz obr. 19”. 

Zdící materiál varianty č. 2, je totožný, jako u předchozí pánve, jen s tím rozdílem, že 

vyzdívka je rozšířená o vrstvu z izolačních hlinito-křemičitých vláken. 

Složení vyzdívky stěny licí pánve je následující: 

pracovní vyzdívka – dolomitové tvarovky   179 mm 

zásyp – dolomit      10 až 50 mm 

trvalá vyzdívka – šamotové tvarovky               80 mm 

vláknitá izolace – desky z hlinito-křemičitých vláken 5 mm 

Porovnáním teplotních polí varianty č. 1 a č. 2, dokazuje snížení teploty ocelového 

pláště licí pánve u varianty č. 2 a zároveň snížení teplotního rozdílu v části vyzdívky tvořenou 

šamotovým materiálem, což sníží riziko vzniku trhlin. 

Tato varianta, odzkoušená a delší dobu používaná v provozu ocelárny, měla ovšem 

několik nevýhod: 

Nízký počet lití (počet cyklů licí páve od odpichu k odpichu) 

Stále velké ztráty tepla, vzhledem k nízké izolační schopnosti vyzdívky 

Rozložení teplot uvnitř vyzdívky při minimální tloušťce 

pracovního zdiva - LP izolována - Asfilboard
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Obr. 19 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 2 
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Rozložení teplot uvnitř vyzdívky při minimání tloušťce pracovního 

zdiva - LP izolována materiálem PROMAT

1 585,0 1 483,1

1 157,0

913,1

230,9 228,8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1,78 1,83 1,88 1,93 1,98

Poloměr stěny (m)

T
e
p

lo
ta

 (
°C

)

Dolomi

t

Šamot

Ocelový 

plášť

Promaform

Promalight

 

Obr. 20 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 3 

Vzhledem k velkým ztrátám tepla pláště pánve byla navržena a následně i odzkoušena 

varianta č. 3. Jedná se o náhradu izolace Asfilboard varianty č. 2 izolací Promalight o tloušťce 

5 mm a izolací Promaform “viz obr. 22” o tloušťce 10 mm. 

Promalight patří mezi nejlépe izolující materiály, používané v ocelářském průmyslu. 

Izolační materiál tvoří mikroporézní deska na bázi pyrolitického oxidu křemičitého 

a anorganických plniv s nízkou tepelnou vodivostí “viz obr. 21”. Obal izolační desky tvoří 

tenká hliníková folie. Součinitel tepelné vodivosti při teplotě 800 °C je 0,048 W.m
-1

.K
-1

. 

 

Obr. 21 Izolační desky Promalight 

Účelem důkladného zaizolování licí pánve je v budoucnu dodávat ocel ke zpracování 

na vakuovém zařízení s vyšší teplotou, než jaká je dnes požadovaná při příjezdu na pánvovou 

pec. Během vakuování dochází k požadovanému varu oceli pro dobré odplynění, zároveň 

dochází k poklesu teploty oceli a to při exotermických reakcích, během dodávání legujících 

a dezoxidačních přísad. 
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Jako ochrana proti tepelnému poškození izolace Promalight (max. 1000 °C) je před ní 

vložena izolace Promaform, která má sice podstatně vyšší součinitel tepelné vodivosti, ovšem 

snese vyšší tepelné expozice při zachování svých tepelně-izolačních vlastností. 

 

Obr. 22 Izolační desky Promaform 

Charakteristika izolačního materiálu Promaform: 

a) nízká váha 

b) vakuově tvarované desky a dílce na bázi keramických vláken 

c) odolnost vůči vysokým teplotám 

d) nízká tepelná vodivost 

e) odolnost proti tepelným šokům 

f) dobrá chemická odolnost 

g) dobrá opracovatelnost 

h) homogenita v celé tloušťce vyzdívky 

i) vysoká mechanická pevnost 

Tepelná vodivost Promaformu je při teplotě 800 °C v rozmezí 0,19 – 0,22 W.m
-1

.K
-1

, 

při teplotě 1200 °C v rozmezí 0,28 – 0,33 W.m
-1

.K
-1

. Při porovnání ostatních izolačních 

materiálů je jeho hodnota tepelné vodivosti téměř čtvrtinová a při trojnásobné izolaci, je 

pokles teploty ocelového pláště licí pánve proti izolačnímu materiálu značky Asfiboard o cca 

90 °C nižší. 

Také pokles teploty v šamotové trvalé vyzdívce je nižší. V případě varianty č. 2 při 

použití Asfiboardu “viz obr. 19” byl rozdíl teplotního pole v šamotovém zdivu cca. 630 °C, 

u Promaformu s Promalightem “viz obr. 20” pouze cca. 380 °C. Teplota ocelového pláště 

byla cca o 80 °C nižší při použití izolačního materiálu Promalight a Promaform. 

Ve variantě č. 3, kde byl použit v pracovní vrstvě ještě dolomit, byl v případě varianty 

č. 4 nahrazen v trvalé vyzdívce šamot andalusitem “viz obr. 24”. 

Důvodem změny trvalé vyzdívky bylo silné opotřebení šamotu vzhledem k působení 

vyšších teplot způsobených vlivem izolace. Šamotové tvarovky byly na konci kampaně 

opotřebeny takovým způsobem, že docházelo k jejich drolení a nemohly být nadále použity 

pro další cyklus licí pánve. 
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Jiným důvodem silného opotřebení šamotových cihel mohla být penetrace 

dolomiového zásypového materiálu do šamotových cihel, čímž mohla reakcemi mezi SiO2 

v šamotu a CaO v dolomitu vzniknout nízkotavitelná eutektika, která způsobila celkové 

borcení šamotu. Na obrázku č. 23 je obrázek šamotové cihly vybourané z pánve po ukončení 

kampaně. 

 

Obr. 23 Šamotová cihla z pánve po ukončení kampaně 
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Obr. 24 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 4 

Vzhledem k obavám provozních pracovníků, že licí pánev je přeizolována, došlo 

k opětovnému používání izolace Asfilboard, ovšem s náhradou trvalé vyzdívky šamotové za 

tvarovky z andalusitu, které mají vyšší únosnost v žáru. Kombinací materiálů ve variantě č. 4 

“viz obr. 24” andalusitu s tepelnou vodivostí cca 1,65 W.m
-1

.K
-1

 a Asfilboardem s hodnotou 

okolo 0,15 W.m
-1

.K
-1 

došlo k opětnému navýšení teploty pláště licí pánve.  

Oproti šamotu jehož tepelná vodivost se pohybuje okolo 1,05 W.m
-1

.K
-1

 došlo 

k navýšení teploty na plášti cca o 30 °C proti variantě č. 2 “viz obr. 19”. 



44 

 

V současnosti je většina pánví v ArcelorMittal Ostrava a.s. vyzděna materiály firmy 

Komex - varianty č. 6 a č. 7. Složení vyzdívky je podobné jako u dolomiových licích pánví 

varianty č. 3 a č. 5, jen s tím rozdílem, že v místě pracovního zdiva a v oblasti struskového 

pásma byly použity materiály s vyšším podílem uhlíku. Chemické složení materiálů je 

uvedeno v tabulce 4. Důvodem je výroba značek ocelí s nízkým obsahem síry a fosforu. Pro 

dosažení těchto požadavků byla i zvýšena teplota oceli na základě většího množství použitých 

dezoxidačních a legujících přísad. 

Tabulka 4 Chemické složení materiálů fy Komex [17] 

Název materiálu / místo MgO CaO Fe2O3 SiO2 Al2O3 Zbyt.C 

 [ % ] 

Magneziový (límec) 89,0 1,0 1,5 1,6 0,5 - 

Magnezio-C (strusková čára) 96,0 0,9 1,5 1,0 0,5 12,0 

Magnezio-C pojen dehtem (str.čára) 95,0 1,1 2,0 1,0 0,3 10,0 

Magnezio-dolomiový (stěna) 50,5 44,0 2,4 0,9 - 3,6 

Magnezio spinelový (dop. oblast) 83,0 0,8 0,5 0,4 15,0 5,0 

Magnezio-C - - - - - - 

Uhlíkaté materiály jsou málo smáčeny roztaveným kovem a struskou. Velkou 

nevýhodou dolomiových materiálů je jejich náchylnost k hydrataci, která je způsobena 

přítomnosti volného CaO. 

Dolomiové materiály nemohou zůstat volně na vzduchu, tzn., že po vyzdění těmito 

materiály, musí pánev okamžitě na vysokoteplotní ohřev, kde je tak dlouho, dokud nemůže jít 

do provozu. Vzhledem k potřebě mít několik pánví vyzděných do zásoby, nastává stav, kdy je 

pánev na ohřevu i několik dnů, což značně prodražuje výrobu oceli. A proto se přistoupilo 

k náhradě dolomiových tvarovek tvarovkami z MgO. Dalším důvodem je také rychlé 

opotřebení dolomitu při teplotách nad 1600 °C.  

Magneziouhlíkaté materiály (MC) patří do skupiny výrobků obsahujících od 7 % do 

30 % zbytkového uhlíku. Tyto se uplatnily v oblasti struskové čáry. 

Při zkouškách odolnosti vůči struskám se ukázalo jako výhodné jejich použití. 

Podstatnou část uhlíkové složky tvoří krystalický šupinový grafit. 

Charakteristika grafitu: 

 nedeformovatelnost 

 nízké vnitřní tření 

 tvarováním tlakem, umožňuje zhotovit výlisky s malou pórovitostí 

 malá teplotní roztažnost 

 velká tepelná vodivost a malá teplotní roztažnost 
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Obr. 25 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 5 

Byly navrženy a odzkoušeny dvě varianty pánví s MgO pracovní vyzdívkou. V první 

variantě byl jako trvalá vyzdívka použit šamot “viz obr. 25”, ve druhé andalusit “viz obr. 26”. 

Je zřejmé, že vzhledem k vyššímu součiniteli tepelné vodivosti MgO, oproti dolomitu, je 

varianta se šamotem nevhodná; ke konci kampaně by teplota na vnitřní straně šamotu 

překročila 1400 °C. 
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Obr. 26 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 7 
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V roce 2011 bylo rozhodnuto o modernizaci výroby ve společnosti ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a to modernizací stávající technologie rozšířením o vakuové zařízení. 

V současnosti je výroba prováděna na tandemových pecích a odlévána na zařízení pro plynulé 

lití. Vlastnímu odlévání oceli předchází ještě zpracování na pánvové peci. 

V závodě ArcelorMittal Ostrava a.s. se nachází tři různá zařízení, jak pro zpracování 

a úpravu oceli, tak i pro její plynulé odlévání, umožňující zpracování tří rozdílných skupin 

značek oceli. Celkovou modernizací dojde k velkému omezení výroby na zařízení ZPO č. 2. 

Modernizace se týká především zařízení ZPO č. 1, které je dosud určeno především pro 

zpracování ocelí s nízkým obsahem síry a s přídavky takových prvků jako je molybden, 

chrom a jiné.  

Modernizace nese sebou celkovou změnu organizace práce i na takových místech, 

jako je pánvové hospodářství. Nároky na přípravu licích pánví a zejména na kvalitu 

a životnost žárovzdorného materiálu, budou nesrovnatelné s těmi dosavadními. V současnosti 

je v provozu cca 18-20 licích pánví, které cyklují na všech pánvových zařízeních. 

Nová technologie sebou přináší zcela jiné požadavky na licí pánve. Jedním z hlavních 

kritérií ovlivňujících provoz a kapacitu zařízení, je požadavek na reakční prostor, tzv. 

freeboard v licí pánvi, který je u zařízení VD-OB 800 mm (pro chemický ohřev) a minimálně 

1200 mm pro zpracování pochodem (hluboké oduhličení). Po uvedení zařízení do provozu se 

počítá s výrobou nízkouhlíkatých ocelí s obsahem uhlíku < 0,005 % [18]. 

Čím větší je prostor mezi hladinou oceli a víkem zařízení, tím razantnější může být 

proces zpracování oceli. Jednou z možností zvětšení tohoto prostoru bez nákladných 

rozměrových úprav na licích pánvích je snížení hmotnosti odpíchnuté oceli na cca 165 tun. 

Rozdíl ve způsobu vyzdění se odráží i v získání rozměrových parametrů reakčního 

prostoru “viz tab. 5”.  

Tabulka 5 Porovnání způsobů vyzdění a jeho vliv na nosnost licí pánve [18] 

Požadovaný volný prostor 

v pánvi (mm) 
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

Hmotnost oceli v zděné pánvi 

(t) 
210 203 197 190 183 177 170 164 158 

Hmotnost oceli v monolitické 

pánvi (t) 
205 198 192 186 180 173 167 161 155 

Snížením tlaku v reakčním prostoru se poruší rovnováha nejen mezi struskou -

taveninou. Tzv. „strusková“ čára v reakční pánvi je v tomto ohledu nejkritičtější. Veškerá 

ochranná staviva, obsahující SiO2 jsou za podtlaku nestabilní a doslova se rozpouštějí. 

Odolávají pouze vysokohlinité šamoty (nad 60 % Al2O3) a především bazická staviva 

(magnezit, dolomit, chromo-magnezity apod.).  

Značnou úlohu v opotřebení vyzdívek za podtlaku hraje uhlík v ocelové tavenině. Za 

běžně dosahovaného podtlaku na provozních vakuovacích zařízeních se nerozkládá pouze 

Al2O3, MgO a CaO. Veškeré další oxidy jsou nestabilní. Napadání vyzdívky za podtlaku lze 

do značné míry zabránit dehtováním, především ve „struskové“ čáře nebo použitím 

dehtovaných tvarovek. Odolnost proti erozi, způsobené pohybem ocelové taveniny je nejvyšší 

u staviv na bázi MgO. 

Na stav vyzdívky má vliv teplota, která s každou další operací klesá. Ztráta teploty po 

odpichu činí cca 40 °C a následné stažení strusky na pracovišti hrabla dalších cca 15 °C. Další 
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ztráty je nutno připsat i vlastnímu zpracování tavby při sekundární metalurgii, kde dojde 

k poklesu teploty cca 1,8 – 2,0 °C/min, při době zpracování 45 min znamená další ztrátu 

teploty o 80 °C. Celkový přírůstek teploty, o který je nutno ocel před odléváním na ZPO ohřát 

je u VD – OB min 155 °C [18]. 

Doba setrvání oceli v pánvi se pro jakosti určené pro vakuování prodlouží o 60 min. 

V tabulce číslo 6 je uveden časový sled operací na vakuovacím zařízení. 

Tabulka 6 Časový snímek operací na VD – OB [18] 

Operace VD – OB (min) 

Usazení pánve na vůz 3 

Usazení nástavce na pánev 2 

Přejezd vozu do prostoru VZ a připojení Ar 0,75 

Uzavření kesonu / spuštění nádoby 0,75 

Celkem operace na vstupu 6,5 

Zpracování oceli dle značky oceli 25 – 40 

Zavzdušnění kesonu 1,5 

Otevření kesonu / zdvih nádoby 0,75 

Přeprava pánve mimo stanici a odpojení Ar 0,75 

Sejmutí nástavce 2 

Vyzvednutí pánve 3 

Celkem operace na výstupu 8 

Celkový čas 39,5 – 54,5 

Tavby z pecí budou přijíždět na vakuovou stanici kesonového typu “viz obr. 27”. 

Nové technologické zařízení bude situováno v prostoru mezipánvového hospodářství v hale 

ZPO č. 1, vedle věže pro přísady pánvové pece.  

 

 

Obr. 27 Vakuovací stanice kesonového typu 
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Ocel určená pro vakuové zpracování v pánvi musí být přehřátá. Velikost bude záviset 

na hmotnosti tavby, chemickém složení, době vakuování a na množství legujících přísad. 

Také intenzita pohybu oceli během vakuování se zvyšuje přiváděním argonu přes dmýchací 

tvárnici. Tvar a konstrukce “viz obr. 28” této tvárnice bude silně ovlivňovat intenzitu a směr 

proudění argonu a tím i pohyb oceli. V případě podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. se počítá 

s použitím dvou dyšných tvárnic na dně licí pánve. 

 

Obr. 28 Jednotlivé typy dmyšných tvárnic 

a), b) dmyšna z jednoho kusu žáromateriálu 

c), d) z více dílů, směrem nahoru klesá pórovitost 

e) tvárnice z kónických kapilár 

f) pravoúhlá tvárnice z kolmých kapilár 

Principem vakuování oceli je odstranění nežádoucích plynů rozpuštěných v oceli. Tyto 

plyny společně s argonem mají pod hladinou kovu v každém okamžiku hodnotu rovnu součtu 

tří tlaků: vnějšího tlaku nad hladinou, aerostatického tlaku a kapilárního tlaku. Tento celkový 

tlak v bublině plynu je různý, dle její hloubky v kovu.  

Toto je také jeden z faktorů, který ovlivňuje intenzivní pohyb oceli v pánvi a z tohoto 

důvodu bylo přikročeno k řešení a k možnému navržení takové vyzdívky licí pánve, která by 

snesla zvýšené nároky na výrobu oceli novou technologií – nároky teplotní i mechanické. 

V roce 2011 se proto začala na vybraných pánvích používat pracovní vyzdívka 

s označením AMC, tj. Al2O3 – MgO – C, s šamotovou vyzdívkou tvořící šamot o tloušťce 
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80 mm a s izolací s obchodním označením PIK o tloušťce 10 mm, s parametry uvedenými 

v tabulce číslo 7. Výhodou tohoto materiálu jsou přednosti jednotlivých oxidů v něm 

zastoupených-Al2O3 – odolnost proti deformaci v žáru, žárovzdornost, rostoucí objemová 

hmotnost, hustota. MgO – vyšší odolnost proti deformaci, zvýšená pevnost, vysoká odolnost 

proti roztavené oceli a strusce, nízká tepelná kapacita a vysoká tepelná vodivost. C – vysoká 

měrná tepelná vodivost, malá teplotní roztažnost, malá smáčenlivost kovy a struskami. 

Tabulka 7 Parametry izolačního materiálu s označením PIK 

Chemické složení [ % ] 

Al2O3 max. 57,0 

SiO2 max. 57,0 

Na2O + K2O max. 0,50 

Fe2O3 max. 0,50 

Tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

] 

při 400 °C 0,12 

600 °C 0,15 

800 °C 0,18 

1000 °C 0,24 

Použitá izolace ve variantě č. 8, v kombinaci se šamotem “viz obr. 32” v trvalé 

vyzdívce, snížila tepelné namáhání pláště licí pánve. Díky nízké teplotní vodivost, bylo 

teplotní pole pracovní vrstvy jedno z nejvíce teplotně vyrovnaných. 

V rámci sledování byla provedena kontrolní měření licích pánví v různých stavech 

termo-kamerou. Naměřená data jsou následně zpracována pomocí programu ThermaCAM 

Researcher 2002 “viz obr. 29”. Program umožňuje vybrat na záznamu jakoukoli plochu pláště 

licí pánve a pomocí histogramu určit i procentové zastoupení naměřených teplot. 

 

Obr. 29 Zpracování teplotních dat pomocí programu ThermaCAM Researcher 2002 
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V první etapě bylo provedeno měření u skupiny pánví, u nichž byl počet lití 

maximálně do 26, tedy licí pánve v provozu velmi krátce. Stanoviště měření jsou uvedeny 

v tabulce číslo 8. Během měření se teplota pláště licí pánve s narůstajícím počtem lití 

nezvyšovala Měření byla prováděna ve třech pásmech licí pánve označených A, B, C 

“viz obr. 30”. 

 

Obr. 30 Teplotní pásma licí pánve 

 

Tabulka 8 Naměřené hodnoty pláště LP – počet lití < 26 

Číslo  

LP 
Teplotní 

pásmo 
MIN. 
[°C] 

MAX. 
[°C] 

AVG. 
[°C] 

Počet 

lití 
Místo 

měření 

  
3 
  

A 264,5 299,5 282,0   
12 

  
Hrablo B 264,7 330,9 297,8 

C 244,6 333,4 289,0 

  
10 
  

A 239,5 291,8 265,7   

26 

  

TP před 

odpichem 
B 265,4 356,8 311,1 

C 227,4 305,0 266,2 

  
5 
  

A 287,4 369,1 328,3   

26 

  

ZPO č. 1 

konec lití  
B 286,8 305,2 296,0 

C - -  - 

  
24 
  

A 251,6 301,7 276,7   

6 

  

ZPO č. 1 

začátek lití  
B 240,9 272,8 256,9 

C 276,8 292,9 284,9 

  
14 
  

A 267,0 301,4 284,2   

12 

  

ZPO č. 3 

prázdná 
B 277,7 330,5 304,1 

C 269,1 290,3 279,7 

  
9 
  

A 266,0 346,0 306,0   

22 

  

ZPO č. 2 

prázdná 
B 241,6 301,5 271,6 

C 236,1 283,4 259,8 

Druhým měřením jsme si chtěli potvrdit teplotní parametry vyzdívky licí pánve. Proto 

jsme se soustředili na licí pánve, které měly 40 a více lití “viz tab. 9”. 

Pásmo A 

Pásmo B 

Pásmo C 
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Tabulka 9  Naměřené hodnoty pláště LP – počet lití > 40 

Číslo  

LP 
Teplotní 

pásmo 
MIN. 
[°C] 

MAX. 
[°C] 

AVG. 
[°C] 

Počet 

lití 
Místo 

měření 

  
24 
  

A 257,2 294,9 284,5 
40 

  

ZPO č. 1 

po odlití 
B 243,8 296,8 281,4 

C 249,0 334,3 303,4 

  
14 
  

A 259,3 388,2 288,1 
39 

  

ZPO č. 3 

po odlití 
B 241,6 284,6 277,9 

C 276,3 307,1 296,9 

  
9  
  

A  -  -  - 
42 

  
TP B 258,0 278,0 268,0 

C 258,0 278,0 268,0 

  
11 
  

A  -  -  - 
41 

  
VTO B 317,0 327,0 322,0 

C 308,0 339,0 323,5 

  
14 
  

A  -  -  - 
77 

  
VTO B 265,0 293,0 279,0 

C 211,0 260,0 235,5 

  
15 
  

A  -  -  - 
57 

  
VTO B 223,0 272,0 247,5 

C 218,0 257,0 237,5 

Potvrdila se tak trvanlivost pracovní vyzdívky AMC “viz obr. 31” v kombinaci se 

šamotem a izolační vrstvou PIK. Naměřené hodnoty potvrdily vypočítaný předpoklad 

tepelného stavu. 

 

Obr. 31 Stav pracovní vyzdívky AMC těsně po lití 
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Rozložení teplot uvnitř vyzdívky při minimální tloušťce pracovního 

zdiva - LP izolována materiálem PIK
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Obr. 32 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 8 

Použití andalusitu jako trvalé vyzdívky s vyšší teplotní vodivostí “viz. obr. 33” místo 

šamotu “viz obr. 32” by vedlo k navýšení teploty pláště pánve a pro budoucí využití 

s ohledem na nižší tepelné ztráty se hledalo vhodnější řešení. 

Rozložení teplot uvnitř vyzdívky při minimální tloušťce pracovního 

zdiva - LP izolována materiálem PIK
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Obr. 33 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 9 

Návrhu pro licí pánev, která by splňovala požadavky na použití při vakuovém 

zpracování oceli, předcházely zkoušky licích pánví, s různými kombinacemi žárovzdorných 

a izolačních materiálů Jako jedna z nejideálnějších variant, byla vybrána varianta, kdy bylo 
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použito pracovní zdivo AMC v kombinaci s trvalou vyzdívkou – andalusit a s izolačními 

materiály Promaform a Promalight “viz obr. 34”. 

 

Rozložení teplot uvnitř vyzdívky při minimální tloušťce 

pracovního zdiva - LP izolována materiálem PROMAT
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Obr. 34 Teplotní pole vyzdívky – varianta č. 10 

V období měsíce března 2013 bylo započato s přípravou licí pánve číslo 31 na 

pánvovém hospodářství Ocelárna – SEVER. Prvním krokem bylo nainstalování izolačního 

materiálu na dno licí pánve, kde se nachází izolační materiály Promaform a Promalight, oba o 

tloušťce 10 mm. Na tyto je položena vrstva žárobetonu “viz obr. 35”. 

 

Obr. 35 Dno licí pánve – Promalight, Promaform (1 cm), beton 

Následně se prováděla instalace opět izolačních desek Promalight 5 mm a Promaform 

v tloušťce 10 mm na stěny pánve “viz obr. 36”. 
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Obr. 36 Instalace materiálů Promalight a Promaform 

Mezi jednotlivé izolační a žárovzdorné materiály, byly zavedeny termočlánky 

“viz obr. 37”, které během sledování pánve v provozu, zaznamenávaly teplotní průběh 

jednotlivými materiály. 

 

Obr. 37 Termočlánek mezi materiálem Promalight a Promaform 

Po zaizolování licí pánve došlo k vyzdění trvalé vyzdívky – andalusitem “viz obr 38”. 

Andalusit patří do skupiny minerálů Al2O3 a SiO2. Byl použit pro své výborné tepelně – 

mechanické vlastnosti: 

 Únosnost v žáru  1500 – 1580 °C 

 Pevnost v tlaku za studena  60 – 75 MPa 

 Zdánlivá pórovitost  15 – 16 % 

 Objemová hmotnost  2,40 – 2,50 g.m
-3

 

 Obsah Al2O3   55 – 65 % 

Využívá se díky tomu, že umožňuje zpracování bez předběžného tepelného 

zpracování. Důvodem je jeho malá objemová změna v širokém teplotním intervalu. Pracovní 

zdivo je pak tvořeno materiálem AMC “viz obr. 40”. 
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Obr. 38 Vyzdění licí pánve andalusitem 

 

Obr. 39 Vyzdívání pracovním materiálem AMC 

 

Obr. 40 Informace o stavu LP č. 31 z modelu ocelárny 
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 Sušení licí pánve proběhlo od 7. 4. 18:55 do 8. 4. 13:56 hodin “viz obr. 40”.  

8.3   Sledování teplotního namáhání licí pánve  

Měření teplotního namáhání pláště licí pánve bylo provedeno dne 9. 4. “viz obr. 41” 

během druhého prolití, kdy do licí pánve byla odpíchnuta poslední tavba v sekvenci. Při 

porovnání naměřených hodnot s hodnotami propočtenými jsme se dostali do rovnováhy 

“viz obr. 34” – varianta 10. Po provedeném teplotním histogramu, bylo teplotní zastoupení 

v pásmu B (střední část LP) 153,5 – 247,0° C …77,3 %, v pásmu C (dolní část LP) 181,4 – 

261,3 °C … 81,8 %.  

 

Obr. 41 Teplotní snímek LP č. 31 do provozu dne 8. 4. 2013 

Dne 11. 4. bylo provedeno proměření teploty pláště licí pánve č. 31 na stanovišti 

Ocelárna, těsně před odpichem na tandemové peci číslo 2. Jednalo se o desátý odpich do licí 

pánve, kdy většina značek oceli byla určena pro pánvovou pec č. 2. Typ vyrobené značky 

oceli s označením B…pro pánvovou pec č. 2, znamená důkladné prověření pánve, tzn. delší 

doby pobytu oceli v pánvi a vyšší teploty oceli. 

Naměřená průměrná teplota pásma B byla 232,8 °C a pásma C 222,2 °C. Provedený 

histogram potvrdil i po 9 lití srovnatelné teplotní pole, jako u prvního měření v pásmu B 

(střední část LP) 230 – 253,4 °C … 72,1 %, v pásmu C (dolní část LP) 207,6 – 253,4 °C … 

87,2 % “viz obr. 42”. 
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Obr. 42 Teplotní snímek LP č. 31 dne 11. 4. 2013 po 9 lití 

Dne 17. 4. bylo provedeno kontrolní měření licí pánve číslo 31 pouze pyrometrem a to 

na stanovišti VTO. Byly naměřeny tyto teploty pláště: pásmo B - min. 209 °C, max. 223 °C 

v pásmu C min. 218 °C, max. 257 °C Licí pánev měla odlito 24 taveb. Při kontrole na 

pracovišti pánvařů nebylo shledáno zvýšené opotřebení v důsledku použití kvalitnějších 

izolačních materiálů. Teplotní snímek získaný pyrometrem berme pouze informačně, 

z důvodu technického omezení – měření pouze jednoho místa v daném čase. 

Před odstavením licí pánve do opravy (oprava struskového pásma) došlo k proměření 

během 28 tavby. Bylo provedeno kontrolní proměření teploty pláště pánve při výjezdu plné 

licí pánve z pánvové pece na zařízení plynulého lití “viz obr. 43”. Součástí obrázků jsou dva 

histogramy, které dokazují vyrovnanost obou teplotních polí – pásmo B a C. 
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Obr. 43 Teplotní snímek LP č. 31 dne 19. 4. 2013 během 28 lití 

Po odlití následovalo proměření již prázdné licí pánve, které potvrdilo minimální 

úniky tepla přes zdivo a plášť licí pánve “viz obr. 44”. Hodnoty naměřených teplot pláště byly 

před a po odlití téměř shodné. 
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Obr. 44 Teplotní snímek LP č. 31 dne 19. 4. 2013 po 28 lití 

Průběh teplot byl zaznamenáván pomocí již zmíněných termočlánků a teploty pak 

následně ukládány do měřící ústředny. Průběh teplot u izolované licí pánve č. 31 a na 

porovnání neizolované pánve je zobrazen na obrázku číslo 45 a 46. Z grafu izolované pánve 

je průběh teploty změřené mezi ocelovým pláštěm a izolací do 300 °C proti neizolované pánvi 

s teplotami od 300 do téměř 400 °C. Dalším důležitým zjištěním bylo, že teplota změřena 

těsně pod pracovním zdivem byla u izolované licí pánve v rozmezí 1100 °C až 1250 °C, proti 

rozmezí teplot 900 °C až 1150 °C u neizolované pánve. Průměrný rozdíl teplot je cca 150 °C 

ve prospěch izolované pánve.  

Také proměření teplot pomocí termočlánků, potvrdilo správnost zvolené skladby 

vyzdívky a zjištěný rozdíl teplot pracovního zdiva ukazuje možné úspory jak na ohřevech, tak 

v případě požadavků na zvýšení teploty oceli, při příjezdu na vakuovací stanici. 
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Obr. 45 Teplotní průběh izolované LP 
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Obr. 46 Teplotní průběh neizolované LP 

8.4   Vliv izolace na spotřebu energií  
 

Přestože náklady na vyzdění zaizolované licí pánve byly vyšší než u standardně 

používaných vyzdívek, je potřeba zdůraznit, že izolace se nachází za trvalou vyzdívkou.  
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Ze zkušeností s běžnými licími pánvemi, kde trvalá vyzdívka vydrží dvě až tři 

kampaně, což je okolo 80 až 120 taveb, můžeme konstatovat, že náklady na zaizolování se 

vrátí v úsporách elektrické energie, tak ve snížené spotřebě plynu na vysokoteplotních 

ohřevech. 

Spotřeby plynu se u neizolovaných LP pohybují v okolo 115,5 m
3
/hod oproti 

sledované izolované pánvi, kde spotřeba byla v rozmezí 85 až 95  m
3
/hod. Také spotřeba 

elektrické energie je nižší cca o 5 kWh/t. 

Při využití většího počtu takto izolovaných licích pánví se mohou s větší přesností 

definovat úspory energií, nehledě na snížení množství některých škodlivin v ovzduší. 
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ZÁVĚR 

Od druhé poloviny 90. let byla doba pobytu oceli v licí pánvi, kdy se odlévalo do kokil 

postupně prodlužována a to uváděním zařízení pro mimopecní zpracování oceli s následným 

plynulým odléváním. V případě některých jakostí oceli bylo nutno pecní strusku odstranit 

a nahradit ji buď syntetickou struskou nebo použitím vápna a alcatenu v požadovaném 

poměru. Tomu samozřejmě předcházelo stažení na pracovišti hrabla a tím prodloužení pobytu 

oceli v pánvi a potřeba úpravy teplotních poměrů oceli. 

V letech 2010 a 2011 společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. investovala nemalé 

finanční prostředky do odprášení, což byla nutná předehra pro další velkou technologickou 

investici a to modernizaci mimopecního zpracování oceli, zavedením vakuování oceli. 

Tato diplomová práce je pojata jako dílčí úkol pro řešení změn, týkajících se licích 

pánví, jejich provozováním, zajištění větší životnosti a nižších úniků tepla přes žárovzdorný 

materiál.  

V průběhu řešení se pracovalo s informacemi ohledně technických parametrů nového 

zařízení a s plánovaným snížením dosavadního počtu licích pánví v oběhu.  

Čerpalo se také z poznatků z předešlých zkoušek, kdy v provoze závodu ocelárna byly 

prováděny změny v systému vysokoteplotního ohřevu, změny při odstraňování pecní strusky 

na pracovišti hrablo, používáním nových materiálů či zavádění do provozu nových 

náročnějších značek ocelí. 

Vakuováním se prodlouží pobyt oceli v licí pánvi a zároveň bude potřebné zvýšit 

teplotu všech vyráběných jakostí, které budou procházet vakuováním, pro bezproblémové 

odlití oceli na ZPO.  

Procesy, které se dosud provádějí v licí pánvi na pánvové peci, budou ještě rozšířeny 

o další a nutno tedy podotknout, že z licí pánve se stává zařízení, téměř plně hodnotné 

pecnímu agregátu.  

Z výše uvedených požadavků bylo provedeno navržení, instalace a následné provozní 

měření licí pánve s novým žárovzdorným materiálem. Součástí úprav bylo použití uhlíkových 

materiálů v kombinaci s izolací, která minimalizovala teplotní ztráty. 

Vývoj finální komplexní vyzdívky licích pánví pro provozování v nových podmínkách 

výroby a zpracování oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je shrnut v následujících 

bodech: 

1. Původní varianta 

 pracovní vrstva – dolomiové tvarovky 

 trvalá vrstva – šamotové tvarovky 

Velké úniky tepla do okolí, hrozí měknutí pláště pánve 

2. Přídavek další vrstvy – izolační materiál na bázi hlinitokřemičitých vláknitých 

materiálů mezi plášť pánve a trvalou vyzdívku 

Plášť stabilizován 

3. Přídavek další vrstvy –mikroporézní izolace 

Snížení úniků tepla do okolí na minimum, přehřátí trvalé vyzdívky 
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Změna trvalé vyzdívky – andalusit; návrat zpět k jedné vrstvě izolace 

Nízký počet lití (max. 40), vyšší úniky tepla do okolí 

4. Změna pracovní vyzdívky – MgO 

Odpadá nutnost vyhřátí vyzdívky licí pánve po vyzdění  

5. Změna izolace a zvětšení její tloušťky – PIK 

Vyšší pořizovací cena izolace při srovnatelném součiniteli tepelné vodivosti 

6. Změna pracovní vyzdívky a její rozšíření – AMC  

 pracovní vrstva – AMC tvarovky 

 trvalá vrstva – šamotové tvarovky dnes provozovaná LP 

 izolace – vláknitá 

Vyšší počet lití (průměrně 80) 

7. Změna trvalé vyzdívky – andalusit; izolace složena z mikroporézní a vláknitéizolace 

 pracovní vrstva – AMC tvarovky 

 trvalá vrstva – andalusitové tvarovky  výhledově pro VD 

 izolace – vláknitá 

 izolace – mikroporézní 

Předpokládaný vysoký počet lití (80 až 90), snížení úniků tepla do okolí na 

minimum 

8. Změna trvalé vyzdívky z tvarovek na monolit výhledově pro VD 

Zachování trvalé a izolační vrstvy při bourání pracovní vyzdívky – přezdění jen 

pracovní vyzdívky; chrání lépe LP proti průniku oceli mezi pracovní a trvalou 

vyzdívku a proti protečení oceli přes plášť  

Během provozu všech navržených variant komplexní vyzdívky licí pánve se 

nevyskytly žádné závažnější problémy. Licí pánve byly zcela standardně používány na všech 

provozovaných mimopecních zařízeních. Jak vyplývá z uvedených výsledků provozních testů 

prováděných v současných technologických podmínkách ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s., 

nejlépe se osvědčila varianta materiál AMC v oblasti pracovního zdiva, andalusit v oblasti 

trvalé vyzdívky a izolační dvojvrstva Promalight a Promaform. Tento typ komplexní 

vyzdívky licí pánve je však nutno ještě ověřit přímo v podmínkách výroby oceli po zavedení 

vakuovací stanice.  
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PŘÍLOHA 

Seznam zkratek: 

LP  licí pánev 

TP  tandemová pec 

ZPO  zařízení plynulého odlévání 

VTO  vysokoteplotní ohřev licích pánví 

VOD  vakuování oxidační- oduhličení 

RH-systém oběžné vakuování 

DH-systém zdvižné vakuování 

 

 


