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ABSTRAKT 

Bakalářská práce bude zaměřena na porovnání různých druhů žárovzdorných 

materiálů z hlediska vlivu na kvalitu odlévání oceli v licích pánvích. Budou rozebrány jejich 

vlastnosti a složení v souladu s cenovou dostupností a ekonomickou výhodou. Dalším 

faktorem, který může ovlivnit kvalitu odlévané oceli, je technologický postup zdění licí 

pánve. Cílem této práce bude dosáhnout, co největší životnosti vyzdívky v licí pánvi výběrem 

a kombinací vrstev vhodného typu žárovzdorného materiálu. 

 

ABSTRACT 

This bachelor work is focused on a comparison of various kinds of refractory materials 

from the point of view of their influence on the quality of casting steel in a casting basin. 

Their properties and compositions will be analyzed in accordance with price availability and 

economic advantage. Another factor, which can influence the quality of casted steel, is the 

technological procedure of lining the casting basin. The objective of this work will be to 

achieve the greatest life of lining in the casting basin by selecting and combining suitable 

types of layers of refractory material. 
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ÚVOD 

Cílem všech ocelářských podniků na světě je jejich výroba čisté oceli vysoké kvality 

splňující všechny požadavky, které si odběratelé žádají. Proto, aby výrobci dosáhlí 

požadované kvality oceli musejí použít veškeré výrobní moderní technologie s nízkými 

náklady a pokud možno vysokými výnosy v oblasti metalurgie. 

Ocel je jedním z nejpoužívanějších materiálů na této zemi a vyrábí se ve 

specializovaném hutním provozu a to v ocelárnách. Velký význam v sekundární výrobě oceli 

má dnes mimopecní zpracování oceli. Nejvýznamnějším agregátem pánvové metalurgie jsou 

licí pánve. Licí pánve jsou nádoby tvaru komolého kužele, které se skládají z ocelového pláště 

a žárovzdorného materiálu. Vyzdívka této nádoby se skládá z izolačního materiálu, 

nepracovního a pracovního žárovzdorného zdiva.  

Do těchto nádob se z kyslíkové konvertorové ocelárny odlévá požadované množství 

oceli. Žárovzdorný materiál v licích pánvích je tak vystavován obrovským změnám teplot. 

Proto je důležité si uvědomit, jak je materiál v licí pánvi namáhán teplotou tekuté oceli. 

Žárovzdorný materiál musel projít významným moderním požadavkům na kvalitu oceli v licí 

pánvi. Moderní žárovzdorné vysocejakostní materiály musí zabezpečit korozivzdornost, 

termomechanické vlastnosti, dlouhou životnost, organizační provozní bezpečnost a 

technologickou spolehlivost.  

Mezi hlavní funkce moderních ocelářských pánví patří:  

 transport oceli z konvertoru k zařízení plynulého odlévání,  

 mimopecní zpracování oceli v pánvi,  

 minimální uvolňování vměstku ze žárovzdorného materiálu,  

 minimální tepelná ztráta tekuté oceli,  

 bezpečnost při vícenásobném použití,  

 minimální vliv na životní prostředí při používání a manipulací,  

 nízká spotřeba žárovzdorných materiálu na jednu tunu vyrobené oceli.  

Žárovzdorné materiály v licích pánvích určených pro výrobu oceli jsou umístěny 

podle druhu a tloušťky tak, aby životnost vyzdívky byla co nejvyšší a zároveň, aby byly 

minimalizovány náklady a tepelné ztráty. K zajištění vysoké životnosti licí pánve je třeba 

dodržovat některá technologická pravidla. Zajistit cyklování licích pánví bez větších prostojů 

tak, aby nedocházelo k chladnutí vyzdívky. A předejít, co nejmenšímu odvodu tepla 

z vyzdívky licích pánví nebo snížit odpichovou teplotu. 
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Cílem této bakalářské práce bude zjistit, který z jednotlivých druhů používaných 

žárovzdorných materiálů pro vyzdívání licích pánví bude z hlediska opotřebení a odlití oceli 

cenově nejvýhodnější a který nejméně výhodný. 
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1 LICÍ PÁNVE V SEKUNDÁRNÍ METALURGII 

Ocelářská licí pánev je součástí technologického toku výroby oceli mezi tavicí pecí 

(konvertorem) a odléváním oceli. V této části rovněž probíhá pánvová metalurgie, která je 

v moderní době jedním z mnoha důležitých uzlů dosavadního způsobu výroby oceli. 

V důsledku pravidelného použití licí pánve dochází k opotřebení vyzdívky, a proto se 

k zajištění vysoké životnosti pánve používá nejodolnějších vysocejakostních žárovzdorných 

materiálů.  

1.1 Mimopecní zpracování oceli 

Žárovzdorný materiál na vyzdívání pánví, pro transport oceli v sekundární metalurgii, 

tvoří asi 40 % celkové spotřeby žárovzdorných materiálu ve výrobě oceli. Jedná se tedy o 

významný produkt ovlivňující náklady při výrobě oceli. 

Po zavedení zařízení plynulého odlévání a s rozšířením sekundární výroby se stala licí 

pánev nádobou, ve které pokračuje proces výroby oceli. Když se rozšířilo používání 

tixotropních, samotekoucích směsí a monolitů s vlastnostmi, které odpovídají tvarovým 

výrobkům, vzniklo tak velké množství směsí o různém složení.  

Při plynulém odlévání oceli se zvýšila teplota kovu a došlo k prodloužení doby jeho 

pobytu v pánvích před litím. V tomto čase také dochází k dmýchání argonem dnem pánve 

průdušnými tvárnicemi, aby se vyrovnala teplota, složení a aby se zmenšil obsah nekovových 

vměstků. Prodloužením pobytu kovu v pánvi, který je spojený s turbulentním prouděním, 

dochází ke zvýšení koroze a erozi vyzdívek. Proto vyzdívky z kyselého šamotu nebo z 

křemičitých monolitů zanikly. [8] 

V důsledku tohoto vývoje pokračoval vývoj vyzdívek licích pánví přechodem na 

žárovzdorné materiály s vyšším obsahem Al2O3. Došlo také k zavedení bazických vyzdívek, 

dolomiových a dolomio-magneziových. Docílilo se tak významného zvýšení trvanlivosti 

vyzdívek a ke snížení měrných spotřeb. Jelikož je poměrně vysoká tepelná vodivost 

bazických materiálů, jsou pracovní vrstvy uložené na vrstvě z tepelně-izolačních 

hlinitokřemičitých materiálů.  

Do sekundární výroby oceli se řadí pánvová metalurgie a speciální postupy v 

nádobách konvertorového typu. Licí pánev se stala reaktorem, ve kterém probíhá poslední 

stupeň hutnického pochodu. Do licích pánví se nepřemístila pouze část technologické výroby, 

ale přibyly také nové, které umožňují zvýšit podíl ocelí se speciálními vlastnostmi. [8] 



 

12 

 

Sekundární výroba zahrnuje několik technologických operací, homogenizaci složení a 

teploty, dezoxidaci, odfosfoření, oduhličení, odsíření, odplynění a legování. Kromě 

oxidických nečistot jsou vměstky některých druhů ocelí příčinou jakostních nedostatků a 

snižují použitelnost výrobků. Pocházejí z vodíku, který se vyznačuje tím, že netvoří s 

legujícími prvky a železem sloučeniny, ale rozpouští se v oceli. Při chladnutí roztaveného 

kovu se vodík uvolňuje a narušuje tak strukturu a homogenitu materiálu. Proto dochází k 

odplyňování oceli, snižování obsahu vodíku při sníženém tlaku. [8] 
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2 ŽÁROMATERIÁLY PRO VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ 

Žárovzdorné materiály pro vyzdívání licích pánví se neskládají jen z jednoho druhu 

materiálu, ale jsou kombinací více druhů. Licí pánve mohou být vyzděny buď z tvarových, 

nebo netvarových materiálů. Kombinací těchto žárovzdorných materiálů a jejich specifických 

vlastností nám umožňuje splňovat náročné požadavky na vyzdívání licích pánví v provozu 

sekundární metalurgie při výrobě oceli. V provozních podmínkách hutnictví se nejčastěji 

používají bazické a hlinitokřemičité žárovzdorné materiály. 

2.1 Bazické žárovzdorné materiály 

Tyto bazické materiály a strusky se vyznačují vysokým poměrem obsahu 

dvojmocných oxidů (CaO, MgO) k obsahu SiO2. Mezi žárovzdorné materiály tohoto druhu 

zahrnujeme hlavně výrobky magneziové, magnezio-uhlíkaté, magnezio-chromové, chrom-

magneziové a dolomitové. [5] Významnou složkou žárovzdorných materiálů označovaných 

jako bazické, je oxid hořečnatý (MgO) - periklas. Základní rozlišení bazických materiálů 

vychází z obsahu přítomných složek zbytkového uhlíku obsahující méně než 7 % a obsahující 

7 až 50 %. 

 

1. Bazické materiály s obsahem uhlíku do 7 % 

Tyto bazické žáruvzdorné materiály, ve kterých hlavními složkami jsou oxid 

hořečnatý, oxid vápenatý a případně oxid chromitý se třídí podle EN 12475-2 na druhy 

výrobků a klasifikační skupiny podle obsahu MgO, případně podle obsahu CaO anebo Cr2O3. 

Uvádí se i stav základní suroviny, povaha vazby, případně dodatečné zpracování. 

 Magneziové materiály - označení M (magnesia) obsah od 80 až 98 % MgO a obsah 

nad 98 % MgO. 

 Magnezio-vápenné materiály – označení ML (magnesia lime) – obsah 40 až  

90 % MgO a CaO od 10 až nad 50 %. 

 Magnezio-dolomiové materiály – označení MD (magnesia doloma) – obsah 40 až  

90 % MgO a CaO od 10 až nad 50 %. 

 Magnezio-spinelové materiály – označení MSp (magnesia spinel) – obsah od 20 až 

80 % MgO; obsah nad 80 % MgO. 

 Magnezio-chromité materiály – označení MCr (magnesia chromite) – obsah od  

30 až 80 % MgO; obsah nad 80 % MgO. 
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 Magnezio-zirkoničito-křemičité materiály – označení MZ (magnesia zirconia), 

případně MZS (magnesia zirconia silica) – obsah nad 90 % MgO a do 10 % ZrO2; 

obsah od 70 do 90 % MgO a nad 10 % ZrO2; obsah od 70 do 90 % MgO, obsah 5 až 

10 % ZrO2 a do 5 % SiO2. 

 Dolomiové materiály – označení D (doloma) – obsah do 40 % MgO a nad 50 % CaO. 

 Forsteritové materiály – označení F (forsterit) – obsah od 40 až 50 % MgO; obsah 

nad 50 % MgO. 

 Chromité materiály – označení Cr (chromite) – obsah do 30 % MgO a nad 30 % 

Cr2O3. 

 Vápenné materiály – označení L (lime) – obsah do 30 % MgO a nad 70 % CaO. 

Suroviny mohou být pro výše uvedené druhy výrobků přírodní (surové nebo slinuté); 

syntetické, slinuté; dvoj slínkové (magnezio-chromité, magnezio-vápenné) nebo tavené. 

Vazba může být keramická (vzniká slinováním při výpalu), organicko - chemická (vzniká při 

teplotě okolí, případně za zvýšených teplot), anorganicko-chemická (vzniká chemickou 

reakcí) nebo je vytvořena tavením. Dodatečné zpracování je buď temperování (při teplotě do 

800 °C) nebo impregnace. [1]  

2. Bazické materiály s obsahem uhlíku od 7 do 50 % 

Tyto bazické žáruvzdorné materiály, ve kterých hlavními složkami jsou oxid 

hořečnatý, uhlík a případně oxid vápenatý  se třídí podle EN 12475-3 na druhy výrobků a 

klasifikační skupiny podle obsahu MgO a obsahu uhlíku po karbonizaci. Kromě toho se uvádí 

stav základní suroviny, povaha vazby a případně dodatečné zpracování. 

 Magnezio-uhlíkové materiály – označení MC (magnezia carbon) – obsah od 80 až 

98 % MgO a obsah C od 7 do 50 %; obsah nad 98 % MgO a obsah C od 7 do 50 %. 

 Magnezio-vápenno-uhlíkové materiály – označení MLC (magnezia lime carbon) – 

obsah 50 až 90 % MgO, obsah CaO od 10 až nad 50 % a obsah C od 7 do  

50 %. 

 Magnezio-dolomio-uhlíkové materiály – označení MDC (magnesia doloma carbon) 

– obsah 40 až 90 % MgO, obsah CaO od 10 až nad 50 % a obsah C od 7 do 30 %. 

 Dolomio-uhlíkové materiály – označení DC (doloma carbon) – obsah do 40 % MgO 

a nad 50 % CaO, obsah C od 7 do 30 %. 

Suroviny mohou být pro výše uvedené druhy výrobků přírodní (surové nebo slinuté); 

syntetické, slinuté; dvoj slínkové (magnezio-vápenné) nebo tavené. Vazba je organicko – 

chemická (vzniká při teplotě okolí, případně za vyšších teplot - do 800 °C) nebo s uhlíkovou 
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vazbou (vytvořena výpalem za teploty nad 800 °C), případně anorganicko-chemická 

(vytvoření chemickou reakcí). Dodatečné zpracování je buď, temperování (do 800 °C), 

vypálení (nad 800 °C) nebo impregnace. [2] 

2.2 Magneziové materiály 

 Odolávají korozním vlivům a velmi vysokým teplotám. Jeho název pochází z minerálu 

magnezit MgCO3 (uhličitan hořečnatý), který je základní přírodní surovinou. Ve výrobcích je 

přítomen krystalický MgO - periklas (více než 80 %), ten je hlavní žárovzdornou fázi. Jeho 

teplota táni v čistém stavu je 2826 °C a neprodělává během zahřívání žádné polymorfní 

přeměny. Nevýhoda tohoto materiálu je však vysoká teplota roztažnosti, která přes poměrně 

vysokou tepelnou vodivost způsobuje nižší odolnost vůči náhlým změnám teploty. V přírodě 

se vyskytují dva typy magnezitu jemnozrnné a krystalické. [10] 

1. Magnezit jemnozrnný 

Jemnozrnné až amorfní magnezity s malým množstvím nečistot. Používají se k výrobě 

kaustického magnezitu - nízce pálený (700 - 800 °C), aktivní MgO, pro chemický průmysl 

k výrobě hořečnaté maltoviny. Je to výborná surovina k výrobě žárovzdorného materiálu po 

dostatečně vysokým výpalu. 

2. Magnezit krystalický 

Krystalické magnezity vznikají v hydrotermálních podmínkách přínosem Mg do 

karbonatových hornin. Obsahují příměsi CaO, Fe2O3, MnO, Al2O3, SiO2 a jiné, 

které mají vliv na kvalitu suroviny. Za magnezit se zpravidla považuje surovina s obsahem 

MgO minimálně 40 % a obsahem CaO maximálně 4 %. [8] 

Základní výrobní operací je výpal suroviny na magnezitový slínek, který se používá 

po úpravě zrnitosti, buď přímo na monolitické vyzdívky, nebo je meziproduktem k výrobě 

tvarovek. Slínek musí být odolný k hydrataci a dostatečně hutný. Uhličitan vápenatý se 

rozkládá již od 400 °C a při teplotě 600 °C se rozklad urychluje. Produkt je však velice 

pórovitý a nevhodný pro další keramické zpracování, protože se při vyšší teplotě smršťuje a 

zhutňuje. MgO se stykem s vodou hydratuje na Mg(OH)2. K získání hutného produktu je 

potřeba teplot výpalu vyšších jak 1500 °C a to proto, že čím vyšší je teplota, tím čistší je 

MgCO3. Výpal na hutný slinutý produkt se provádí v šachtových nebo rotačních pecích při 

teplotě od 1500 °C až do 1750 °C. Magneziové žárovzdorné materiály používáme na opravy 

nebo vyzdívání průmyslových agregátu, kyslíkových konvertorů, elektrických obloukových 

pecí a pojízdných mísičů. [8] 
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2.3  Magnezio-uhlíkové materiály 

Při zkoušení odolnosti vůči agresivní strusky, se ukázalo, že nejlepším řešením snížení 

opotřebení vyzdívky v oblasti struskových pásem je použití napálených magnezio-uhlíkatých 

staviv, které jsou vázány organickými pojivy s obsahem uhlíku do 7 % nebo 7 až 50 %. 

Syntetická pryskyřice, dehet, živice a černouhelná smola jsou hlavním pojivem u těchto 

výrobků. Od ostatních materiálů se liší tím, že zanechává po karbonizací uhlíkový zbytek, 

který vytvoří povlak na zrnech magnezie a velkou měrou ovlivňuje termomechanické 

vlastnosti výrobků. Uhlík má podstatný vliv na opotřebení strusek. [8] 

1. Magnezio-uhlíkové materiály s obsahem uhlíku do 7 % 

Vlivem uhlíku v materiálu dochází k menšímu opotřebení vyzdívek agregátu. Dehet se 

nahradil černouhelnou smolou, která má vyšší obsah zbytkového uhlíku. Přidaly se saze, 

protože jsou kompatibilní se smolou a obsahují vysokodisperzní uhlíkaté látky. Zavedení 

smoly znamenalo přizpůsobit technologii tvarovacích směsí. Zrnité frakce se před vstupem do 

ohřívaného mísiče ohřívají nad teplotu 200 °C, aby roztavená smola co nejúčinnějším 

způsobem obalila částice magnezitu, a následně se tato směs lisuje při teplotě nad bodem 

měknutí smoly. 

2. Magnezio-uhlíkové materiály s obsahem uhlíku nad 7 % 

Zvýšení obsahu uhlíku v materiálech pozitivně ovlivnilo opotřebování vyzdívek. Pro 

výrobu pojiv jsou používané syntetické pryskyřice (novolaky a rezoly). Další významnou 

složkou materiálu s obsahem uhlíku nad 7 % je přírodní krystalický šupinkový grafit, který 

má velkou tepelnou vodivost a malou teplotní roztažnost. Má vynikající odolnost vůči 

změnám teploty. Tato vlastnost umožňuje zhotovovat lisováním výrobky s podstatně menší 

pórovitostí. Stlačitelnost grafitu se využívá při přípravě výlisků. 

Hlavní nevýhodou uhlíku je jeho neodolnost vůči působení kyslíku, což je příčina 

následku opotřebení materiálu, a proto se k zpomalení procesů oxidace uhlíkové složky do 

pracovní hmoty přidávají antioxidanty jako přídavky do tvarovacích směsí. [8] 

2.4  Antioxidanty 

Antioxidanty jsou prvky kovové nebo nekovové povahy. Směsi nebo neoxidické 

sloučeniny s vysokou afinitou ke kyslíku. Mají schopnost samy reagovat s CO v podmínkách 

provozu pecí a nádob za vzniku oxidu, který koexistuje s MgO, nebo který s ním tvoří stabilní 

sloučeninu. Jedním z nejznámějších antioxidantů je hliník Al. Mezi další patří Si, Ti, Al/Mg, 

Al/Si, Al/Be a Al/B4C. [8] 
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2.5  Magnezio-chromité materiály 

Magnezio-chromité materiály ve srovnání s magneziovými materiály mají lepší 

odolnost proti změnám teplot, vyšší pevnost za vysokých teplot a rozměrovou stálost při 

vysokých teplotách. Odolnost proti působení vysokých teplot je však menší než u 

magneziových materiálů.  Při její výrobě je základním materiálem přírodní chromová ruda a 

magneziový slínek. Dle jejich poměrů rozlišujeme dva typy materiálu magnezio-chromité a 

chrom-magneziové: 

 Magnezio-chromité materiály – převládá magneziový slínek nad chromovou rudou 

(obsah pod 50 %), 

 chrom-magneziové materiály – převládá chromová ruda (obsah 50 až 70 %) 

nad magneziovým slínkem. 

Chromová ruda je komplexní spinel tvořený Cr2O3 s MgO, FeO a Fe2O3, Al2O3. 

Výrobní technologie je podobná jako u magneziových materiálů. Lisované tvarovky se 

vypalují na teploty směsi 1500 až 1700 °C. Vazba vzniká buď prostřednictvím silikátové 

taveniny, nebo tzv. přímá vazba - spojování zrn (krystalizace periklasu a spinelu z taveniny 

při chladnutí) při teplotách 1600 až 1700 °C při nízkém obsahu SiO2. Tyto výrobky mají 

přímou vazbu na vysokou pevnost v žáru, rozměrovou stálost za vysokých teplot a odolnost 

proti struskám. [8] [10] 

Magneziochromitové materiály se vyrábějí i nepálené, kde chemickou vazbou jako 

pojivo se používá zpravidla MgCl2, MgSO4 nebo alkalický polyfosforečnan. Vyrobený 

materiál se vkládá do plechových obalů, který je chrání před manipulačním poškozením při 

dopravě. Jejich použití je hlavně na vyzdívání elektrických obloukových pecí a rotačních 

cementářských pecí. [8] [10] 

2.6  Dolomiové materiály 

Základní surovinou k výrobě těchto materiálů je přírodní dolomit MgCa(CO3)2. 

Výpalem čistého dolomitu získáme směs CaO a MgO, která se hydratuje snadněji než MgO. 

[8] [10] 

Z dolomitových surovin se musí nejdříve vyrobit slínek (slinutá dolomie), který je 

vypálen v šachtových pecích (1500 °C) nebo rotačních pecích (1750 °C). Přítomnost 

vysokého obsahu CaO je hlavní nevýhodou tohoto slínku, který je daleko vyšší než u slinuté 

magnezie. Slínek získaný pálením v rotačních pecích je hutnější a odolnější vůči hydrataci 

než slínek ze šachtových pecí. Slinek se upravuje na vhodnou zrnitost pro směsi k lisování 
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tvarovek. Při výpalu vlivem nečistot (Al2O3, SiO2 a Fe2O3) vznikne tavenina už nad 1300 °C - 

CaO a MgO zůstávají volné. Vzniká slínek s volným CaO. Pro výrobu tzv. stabilizovaného 

slínku se přidává serpentin (3MgO.2SiO2.2H2O), aby se CaO vázal na 3CaO.SiO2. Tím 

dochází k omezení sklonu k hydrataci. Dolomitová staviva rozdělujeme na pálená nebo 

nepálená. [8] [10] 

1. Dolomiová staviva pálená 

Specifikem technologie pálených staviv z dolomitu jsou opatření na zamezení 

hydratace CaO ve výliscích a jejich destrukce při výpalu. Tvarovací směsi jsou připravené s 

přídavkem vosku, živice nebo bitumenu jako bezvodého přechodného pojiva, které se při 

výpalu odstraní. Výpal výlisku je v tunelových pecích do teploty okolo 1500 °C, probíhá 

rychle v teplotní oblasti do 500 °C, do teploty rozkladu Ca(OH)2. Vypálené výrobky se 

impregnují dehtem nebo se namáčejí do hydrofobních kapalin (vosk, pryskyřice, parafin), aby 

se zvýšila odolnost proti hydrataci, snížila pórovitost a balí se do polyethylenových fólií 

s hliníkovým povlakem. 

2. Dolomiová staviva nepálená 

Dolomiová staviva nepálená se připravují podobně jako staviva magnezio-uhlíková. 

Pojivem je v případě nižšího obsahu uhlíku černouhelná smola, u vyššího obsahu uhlíku 

fenolformaldehydové pryskyřice. Po lisování se materiál ohřívá na teplotu okolo 350 °C, 

kdy dochází k vytvoření uhlíkové vazby. Následně provádíme impregnaci materiálu. [8] [10] 

Použití výrobků z dolomie pro vyzdívání licích pánví je hlavně na dno, dopadové 

místo a stěny pánve. Jejich hlavní nevýhodou stále zůstává sklon k hydrataci při 

přerušovaném používání v provozních podmínkách. [8] 

2.7  Hlinitokřemičité materiály  

Druhou nejrozšířenější tradiční skupinou žárovzdorných materiálu používaných v 

hutnictví jsou hlinitokřemičité materiály. Základní surovinou pro výrobu tohoto materiálu 

jsou Al2O3 a SiO2 v různých poměrech.  

Rozlišujeme pět skupin hlinitokřemičitých materiálů: 

 Šamotové materiály – označení FC (fireclay) – obsah (30 %≤ Al2O3 ≤ 45 %). 

 Vysocehlinité materiály – označení HA (high alumina) – obsah  

(45 % ≤ Al2O3 ≤ 98 %). 

 Kyselé šamotové materiály – označení LF (low alumina fireclay) – obsah  

(10 % ≤ Al2O3≤ 30 % a SiO2 < 85 %). 

 Křemičité materiály – označení SS (siliceous) – obsah (85 % ≤ SiO2 < 93 %). 
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 Dinasové materiály – označení SL (silica) – s obsahem (SiO2 ≥ 93 %). 

Základních surovinami jsou např. bauxit, mullit, korund, andalusit, kaolín, lupek. 

Suroviny mohou být:  

 přírodní (vypálené nebo nevypálené), 

 uměle (připravené suroviny pálené a tavené).  

Tvoří keramickou vazbu (vzniká slinováním při výpalu nad 800 °C), anorganicko-

chemickou (vytvořená chemickou reakcí při teplotě okolí nebo při teplotě nižší než 800 °C) a 

vzniklá tavením. [2] [8] [10] 

1.  Šamotové materiály 

Mezi nejběžnější materiály ve výrobě patří jednoznačně šamot, i přes vývoj různých 

druhů žárovzdorných materiálů. Jsou to materiály s univerzálním použitím pro celou řadu 

aplikací vyzdívek. Šamotové materiály jsou tvořeny SiO2 a Al2O3, jejichž celkový podíl činí 

minimálně 93 %. Ostatní oxidy přítomné v šamotu jsou nečistoty ze surovin, působící jako 

taviva, které ovlivňují ostatní tepelné vlastnosti a snižují žárovzdornost. U těchto materiálů je 

hlavní kritérium žárovzdornost, pórovitost, obsah Al2O3 a pevnost. Kombinací těchto 

vlastnosti materiálů určujeme způsob použití.  

Šamotové (hlinitokřemičité) hutné tvarové materiály se vyrábí dle dvou základních 

technologií: 

a) z polosuchých směsí, 

b) z plastických směsí. 

Tyto dvě technologie se liší vzájemným poměrem základních složek ostřiva, vazby a 

vlhkostí, a tím konzistencí hmoty, která je určena k tvarování. Dříve se šamotová staviva 

vyráběla jen z plastických směsí, přičemž se využívala schopnost jílu tvořit plastické těsto. 

Ulehčilo se tím tvarování, ale projevilo se hodně negativních vlivů na kvalitu výrobků. Jíly se 

smršťují při sušení a při výpalu se snižuje pevnost, zvyšuje pórovitost a zhoršují se podmínky 

na dosáhnutí rozměrové a tvarové přesnosti. Výhodou výrobků z polosuchých směsí je 

dosažení přesných tvarovek, nižšího smrštění při sušení a výpalu, vyšší odolnosti proti 

změnám teplot, což se projevuje ve vyšší jakosti výrobků oproti výrobě z plastických směsí. 

Namleté suroviny se mísí s vodou v potřebném množství (3 až 10 %) v mísičích. Na 

hydraulických lisech se lisování provádí do kovových forem. Zhutnění závisí na lisovacím 

tlaku, způsobu lisování (jednostranné, oboustranné), způsobu plnění formy a době působení 

tlaku. V komorových pecích se pak provádí sušení. Rychlost sušení závisí na vlhkosti 

výrobků, jejich tvaru a velikosti. Vypalování se provádí v tunelových nebo komorových 
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pecích od 1150 do 1500 °C. Čím vyšší je teplota výpalu materiálů v požadované jakosti, tím 

vyšší je obsah Al2O3 ve výrobku. [8] [10] 

 

2. Vysocehlinité materiály 

Vysocehlinité materiály označujeme jako výrobky s obsahem Al2O3 nad 45 %. 

K přípravě vysocehlinitého ostřiva se používají suroviny skupiny silimanitu (silimanit, kyanit, 

andalusit) nebo další uměle nebo přírodní připravené suroviny, bohaté na Al2O3. Mezi ně patří 

kalcinovaný bauxit, technický oxid hlinitý nebo tavený a tabulární korund. Hlavní 

krystalickou fází po výpalu u vysocehlinitých staviv do 72 % Al2O3 je mullit, při obsahu nad 

72 % Al2O3 je to mullit a korund. Surovinová směs pro výrobu se skládá z vysocehlinitého 

ostřiva (podíl 80 až 95 %) a pojiva. Pojivem bývá žárovzdorný jíl obohacený Al2O3. 

Surovinová směs musí mít optimální granulometrické složení ostřiva, které určuje výsledné 

vlastnosti výrobků. Po promíchání se výrobky lisují na hydraulických lisech z polosuché 

směsi (drolenky). Sušení a výpal se provádí podobně jako u šamotových výrobků v kanálové 

sušárně. Teplota při výpalu v komorových pecích se pohybuje od 1500 do 1700 °C. Nižší 

teploty platí pro mulitové a mulitokorundové výrobky, vyšší teploty pro korundové výrobky. 

[8] [10] 

2.8  Netvarové žárovzdorné materiály 

Podíl u netvarovaných žárovzdorných materiálů na celkovém objemu výroby 

žárovzdorných materiálů se různí. Celosvětově se pohybuje okolo 50 %. Výrobu těchto 

materiálů si vynutily ekonomické a technické důvody. [11] 

Netvarové žárovzdorné materiály slouží ke zhotovení monolitických vyzdívek pecí, 

pro horké a studené opravy, jako malty k spojování tvarovek. Netvarové žárovzdorné 

materiály se podstatě skládají se žárovzdorných vypálených surovin o určitém zrnitostním 

složení a anorganického pojiva. Dodávají se v sypkém stavu a následně se zpracovávají, 

tvarují, suší, vypalují na místě jako vyzdívky agregátů. [3] 

 

Netvarové žárovzdorné materiály rozdělujeme:  

1. podle způsobu použití:   

 materiály pro monolitické konstrukce, 

 materiály pro opravy, 

 materiály pro vyzdívání a spojování tvárnic. 
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2. podle druhu vazby:   

 keramická, 

 hydraulická, 

 organicko – chemická, 

 anorganicko – chemická. 

2.8.1 Žárobetony 

Jsou to netvarované žárovzdorné materiály hlinitanových cementů s hydraulickou 

vazbou a žárovzdornou výplní. Složkami hlinitanových cementů jsou Al2O3, CaO a SiO2. Ze 

směsi kameniva (plniva) a hlinitanových cementů vzniká žárobeton. Jako plnivo se používá 

kvalitní korund, chromit a periklas. Žárobetony dělíme na hutné a izolační. [3] 

Hutné žárobetony: 

a)  Hydraulicky vázané: 

1. Konvenční. 

2. Deflokulované. 

 MCC (střední obsah cementu CaO > 2,5 %), 

 LCC (nízký obsah cementu CaO 1 – 2,5 %), 

 ULCC (velmi nízký obsah cementu CaO 0,2 – 1 %), 

 NCC (bezcementové CaO do 0,2 %). 

b)  Chemicky vázané: 

Izolační žárobetony: 

 hydraulické, 

 konvenční. 

 

Samotekoucí žárobetony: 

Mají zásadní změny v zrnitosti, obsahují mikropřísady a speciální deflokulační činidlo. 

Obsah vlhkosti a pevnosti jsou shodné s žárobetony s nízkým obsahem cementu LCC. Hlavní 

jejich výhody jsou, že po vysušení i po výpalu dosahují výrazně vyšší hutnost v porovnání 

s běžným žárobetonem. Pevnosti žárobetonu se s klesající teplotou významně nemění. [3] 

2.8.2 Tepelně izolační materiály 

Tepelně izolační materiály se vyrábějí a používají hlavně jako první nebo druhá vrstva 

vyzdívky hutních agregátů, a to především za účelem zmenšení tepelných ztrát. U těchto 

materiálu je důležitá tepelná vodivost a tepelná kapacita. Tyto izolační materiály mají 
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většinou pórovitost nad 45 %, ale v praxi od 60 do 90 %. Ve výjimečných případech až kolem 

99 %. [6] 

Většina vyráběných tepelně izolačních žárovzdorných materiálu je na bázi systému 

Al2O3 – SiO2. To souvisí jednak s malou měrnou tepelnou vodivosti materiálu v systému a 

také se snadnou dostupnosti surovin pro tyto druhy výrobků. [3] 

Vláknité materiály 

Pro tepelně izolační účely se vyrábějí buď chemickou cestou, nebo z taveniny. Výroba 

vláken se provádí tak, že se tavenina rozfukuje vzduchem, vodní párou nebo se rozstřikuje na 

rotačních kotoučích. Tímto způsobem se vyrábějí vlákna kaolinová a vysocehlinitá. Podmínka 

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

rozvlákňování. [3] 

Tažení vláken na organické, anorganické a organicko-anorganické bázi a jejich tepelná 

nebo chemická úprava se používá pro takové materiály, které nemají vhodnou viskozitu 

taveniny, pro rozfukování nebo rozstřikování, například pro výrobu vláken na bázi čistého 

SiO2 nebo téměř čistého Al2O3, ZrO2, uhlíkatých vláken. [7] 

Skleněné vlákna lze použít do 500 °C, minerální vlákna do 650 °C a speciální 

minerální vlákna do teploty 850 °C. Žárovzdorná nebo také nazývána keramická vlákna lze 

použít do teplot 1000 až 1900 °C. Žárovzdorná vlákna jsou vyráběná na bázi oxidů SiO2 a 

Al2O3 pro oblast použití 1000 až 1600 °C. Pro teploty 1600 až 1900 °C se používají vlákna 

z čistých oxidů, hlavně z Al2O3 a ZrO2. 

Dle fázového složení rozdělujeme žárovzdorné vláknité materiály do dvou skupin. 

 Amorfní vlákna (obsahují Al2O3 a SiO2 v různých poměrech). 

 Polykrystalické vlákna (s obsahem Al2O3 95 %). 

Amorfní vlákna jsou vyráběná z taveniny, která se taví při teplotě 1900 °C, pak je 

tavenina buď rozvlákněná rotujícími disky, nebo rozfukována tlakovým vzduchem. Při 

rozfukování se pramínek taveniny tříští na malé kapičky, které se protahují a vznikají 

následná vlákna. Výroba vláken je možná až do obsahu 60 % Al2O3. Takto vyrobená vlákna 

mají různý průměr a to i po délce vlákna. [3] 

U polykrystalických vláken, je jejich výroba technicky velmi náročná a s tím souvisí i 

její vyšší cena. Výchozím materiálem jsou ve vodě rozpustné soli hliníku, jako je oxid-

chlorid, hydroxid-octan, hydroxid-dusičnan apod. Jako vláknotvorná složka se používá 

polyvinylalkohol, polyvinilacetát, polyethylenoxid, koloidní SiO2, organokřemičité polymery 

apod. Vlákna se vytvářejí protlačováním přes otvory a mají konstantní průměr. [3] 
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Základním výrobkem při výrobě žárovzdorných vláken je volné vlákno (vlna), z které se 

vyrábí celá řada výrobků. 

 Plošné výrobky z plsti, rohože, desky a papír. 

 Textilní výrobky z lana, provazce, hadice a plachty. Tyto výrobky často nahrazují 

produkty z azbestových vláken. 

 Tvarové výrobky - Z rohoží, plstí a desek se řezáním vyrábějí tvarovky, sloužící 

hlavně k těsnění částí tepelných zařízení. Jiné tvarové výrobky se vyrábějí lisováním 

nebo vakuovým tvarováním (kelímky, misky, žlábky, hlavice hořáků). 

 Nátěrové a nástřikové materiály. 

 Panely. 
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3 VLASTNOSTI ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ 

Jedna ze základních vlastností žárovzdorných materiálů je jejich schopnost 

dlouhodobě odolávat vysokým teplotám. Důležitým předpokladem je, aby všechny pevné fáze 

přítomné ve větším množství měly vyšší teplotu tání než je teplota použití. Množství taveniny 

při této teplotě smí být v takovém množství a mít takovou viskozitu, aby nezpůsobila 

deformaci výrobku. 

Určením vlastnosti žárovzdorných materiálu se sledují dva cíle: 

1. Kontrola výrobního procesu a vlastností výrobků. Porovnáním stanovených 

jakostních parametrů s parametry předepsanými v technických podmínkách. 

Výrobci dělají vstupní kontrolu základních materiálů, mezioperační kontrolu a 

výstupní kontrolu hotových výrobků. 

2. Hodnocení jakosti materiálu se zaměřením na jeho použití: v různých 

podmínkách, na stanovení režimu ohřevu a chlazení vyzdívání a na tepelně-

technické výpočty. 

Při sledování těchto cílů si nevystačíme jen s jakostními parametry uváděnými 

v technických normách žárovzdorných materiálů. A proto je nevyhnutelné stanovit další 

vlastnosti, jako např. tepelnou roztažnost, tepelnou vodivost, modul pružnosti a další tepelné 

termomechanické a termochemické vlastností. Platí zde zásada, že užitkovou hodnotu 

žárovzdorných materiálu nemůžeme posoudit jen podle jedné vlastnosti, ale jenom na základě 

znalosti celého komplexu vlastností. [8] 

3.1 Tepelné vlastnosti 

Jsou to vlastnosti vyvolané působením zvýšených teplot na žárovzdorné materiály, ale 

bez vlivu vnějších sil vyvolávajících napětí v žárovzdorných materiálech. [8] 

Žárovzdornost 

Žárovzdornost se stanovuje na základě žároměrné shody zkušebních a porovnávajících 

žároměrek. Žároměrky se dle normy ohřívají předepsanou rychlostí v rozhodující teplotní 

oblasti je to 2,5 °C min
-1

 až na teplotu, při které se ohnou. Žároměrné deformace se dosáhne 

tehdy, když se žároměrka ohne do oblouku tak, že se vrchol dotkne vodorovné podložky, ke 

které je většinou přilepená. Žárovzdornost se stanovuje porovnávacím způsobem, to znamená, 

že se současně ohřívají zkušební a referenční žároměrky a zjišťuje se žároměrné shody, čili 

shodné žároměrné deformace zkušební i referenční žároměrky se známou teplotou žároměrné 
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deformace. Podle žárovzdornosti nelze posuzovat teplotu použitelnosti žárovzdorných 

materiálů, která je vždy podstatně nižší. [8] 

3.2 Rozměrové změny při zahřívání 

Zahřívání vyvolává vratné nebo nevratné rozměrové změny žárovzdorných materiálů. 

Vratné rozměrové změny způsobuje především změna vzdálenosti jednotlivých atomů v tuhé 

látce v důsledku přírůstku tepelné energie. Tato vzdálenost atomů se zvětšuje s rostoucí 

teplotou. Nevratné rozměrové změny způsobují procesy slinování a nevratné fázové prameny. 

[8] 

1. Teplotní roztažnost  

Střední součinitel délkové teplotní roztažnosti definovaný jako změna jednotky délky 

tělesa vztahující se na původní délku při změně teploty o 1 °C v daném teplotním rozpětí. [8] 

)( 11
)( 121

12

21
K

ttL

LL

tt t

tt

       (3.1) 

kde 
2t
L   -  konečná délka při teplotě t2 (m) 

 
1t
L  -  počáteční délka při teplotě t1 (m) 

 1t   -  počáteční teplota (K) 

2t  -  konečná teplota (K) 

2. Trvalé délkové změny v žáru 

Od žárovzdorných materiálů se vyžaduje co největší rozměrová stálost při 

dlouhodobém působení vysokých teplot. Vypálené výrobky však mají tendenci smršťovat se 

při vysokých teplotách v důsledku probíhajícího slinování nebo narůstat v důsledku fázových 

přeměn. Znalost trvalých změn v žáru je důležitá pro budoucí konstrukci žárovzdorných 

vyzdívek a odhadu maximálně přípustných teplot použitelnosti těchto materiálů, při 

dodatečném nárůstu na dimenzování dilatačních spár. [8] 

3. Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost se definuje jako hustota tepelného toku při daném teplotním 

gradientu a vyjadřuje se součinitelem tepelné vodivosti W.m
-1

. K
-1

). Tepelná vodivost 

závisí na prostorovém uspořádání fází. Podstatný vliv má především pórovitost. Póry za 

nízkých teplot snižují vodivost, jestliže jimi nenastává konvekční přestup tepelné energie. [8] 
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Součinitel tepelné vodivosti  

Součinitel tepelné vodivosti  je fyzikálním parametrem látky. Závisí na teplotě, tlaku 

a složení látky. Určuje se většinou měřením hustoty tepelného toku, gradientu teploty a 

výpočtem. [8] 

)( 11 KmW
ddStgrad

dQ
     (3.2) 

kde  dQ  - množství tepla (J) 

tgrad  - gradient teploty 

dS  - plocha v m
2 

d  - čas (s) 

4. Teplotní vodivost  

Teplotní vodivost je rychlost šíření teplotního pole tuhými látkami. Teplotní vodivost 

(a) vypočítáme z tepelné vodivosti ( , objemové hmotnosti ( b a specifické teplotní kapacity 

(c) podle vzorce. [8] 

)( 12 sm
c

a
OHp

       (3.3) 

kde  - součinitel tepelné vodivosti (W.m
-1

.K
-1

) 

 pc  - měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku (J.kg
-1

.K
-1

) 

 OH  - objemová hmotnost (kg. m
3
) 

3.3 Termomechanické vlastnosti 

Žárovzdorné materiály se převážně při vysokých teplotách nechovají jako pružná 

tělesa, jejich termomechanické chování není možné vyjádřit lineární závislosti napětí a 

deformace. Se stoupající teplotou se stále více začínají projevovat nevratné, čili nepružné, 

časově závislé deformace. Termomechanické chování žárovzdorných materiálů je proto třeba 

hodnotit na základě zkoumání vztahů čtyřech veličin, a to napětí (σ), deformace (ε), teploty (t) 

a času (τ). Žárovzdorné materiály jsou při vyzdívání vystavené působením vnějších sil, které 

vyvolávají napětí. Toto napětí nám může při působení vysokých teplot vyvolat nevratnou 

deformací výrobků a tím negativně ovlivnit její rozměrovou stálost, která je základní 

podmínkou stability vyzdívky. Proto musíme znát termomechanické parametry vhodných 

žárovzdorných materiálu pro jednotlivé podmínky použití. [8] 
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Reologie žárovzdorných materiálů při vysokých teplotách 

Přetvářením reálných materiálů se zabývá vědní obor reologie. Jejím hlavním cílem je 

matematické vyjádření vztahů mezi napětím a deformací v závislosti na čase. 

Termomechanické měření ukazují, že žárovzdorný materiál se při vysokých teplotách projevuje 

jako viskoelastické těleso, to znamená, zčásti jako pružná Hookova hmota. Vztah mezi napětím, 

deformací a modulem pružnosti je dán Hookovým zákonem. [8] 

)(MpaE         (3.4) 

Kde  - napětí (Mpa) 

 E  - Youngův modul pružnosti (Mpa) 

  - deformace (délka tělesa l) 

Odolnost proti náhlým teplotním změnám  

V žárovzdorném materiálu při náhlých změnách teploty vznikají rozdíly teploty mezi 

povrchem a středem. Při překročení kritické hodnoty vznikají mechanické napětí, které vedou 

až k narušení staviva a vzniku trhlin. [5] [8] 

Vztah přípustné rychlosti ohřevu je dán vzorcem. 

 )( 1

2
sK

bE

a
v        (3.5) 

kde  - napětí (Pa) 

 a  - součinitel teplotní vodivosti (m
2
.s

-1
) 

  - součinitel teplotní délkové roztažnosti (K
-1

) 

 E  - modul pružnosti (Pa) 

 b  - charakteristická tloušťka materiálu (m) 

3.4 Termochemické a termofyzikální vlastnosti 

Při používání jsou žárovzdorné materiály vystaveny chemickým a fyzikálním 

působením okolního prostředí. Z důvodů vysokých teplot probíhají vzájemné reakce mezi 

žárovzdornou vyzdívkou, kapalnými a plynnými látkami. Tím dochází k částečnému 

opotřebení vyzdívky, to znamená ke korozi žárovzdorných materiálů. Základním chemickým 

jevem je vzájemná reakce složek obsahujících v žárovzdorném materiálu a v korodující 

tavenině (struska, sklovina). Vzájemná reakce směřuje k rovnovážnému stavu. V praxi platí 

zásada, že menší reaktivnost je v soustavě, kde obě látky, jež budou ve styku, byly chemicky 

příbuzné, takže pak spolu nereagují. [5] [8] 
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4 VYZDÍVÁNÍ LICÍCH PÁNVÍ 

Vyzdívání licích pánví tvoří samostatné technické dílo. Tyto licí pánve jsou 

navrhovaný projektantem, který vychází z technických podkladů a provozních podmínek 

ocelárny. Žárovzdorný hutní keramik spolupracuje s technologem metalurgie a upřesňuje 

potřebnou skladbu žárovzdorné vyzdívky. Konečné vyzdíváni za kontroly mistra nebo 

technologa, pak odborně podlé daných technologických požadavků vykonávají pracovníci 

hutního zdiva, zedníci šamotáři. Spolupráce všech pracovníku by měla vést k ekonomickému, 

bezpečnému a spolehlivému provozování licích pánví. 

4.1 Konstrukce (plášť) licí pánve 

Plášť licí pánve je tvořen tlustým ocelovým plechem, který je v jednotlivých částech 

k sobě svařen. Má tvar kužele a je největší při svém horním okraji (viz obr. 4.1). Plášť pánve 

je opatřen přivařeným nosným systémem, který tvoří spodní a horní prstenec, včetně nosných 

čepů a čepových desek spolu s výztužnými a spojovacími žebry. Pod spodním nosním 

prstencem jsou přivařené patky, které slouží k pokládání pánve do převážecího vozu.  

 

Obr. 4.1 Licí pánev 

 Na dně konstrukce licí pánve jsou umístěny tři otvory. Jeden pro dmýchací systém a 

dva pro konstrukcí šoupátkového systému. Na plášti je přivařený rozvod potrubí pro 

dmýchací systém. Dno pánve tvoří přivařený podstavec, který slouží k bezpečnému položení 

pánve na betonový nebo ocelový podklad. Podstavec je zhotovený tak, aby bylo možné pánev 
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klopit pomocí jeřábů. Jeřáb zvedá licí pánev pomocí instalovaných krajních nosných čepů. 

Horní část pánve tvoří navařený límec, jehož hlavním úkolem je zajištění obvodového 

pracovního zdiva. Pro párový nebo sušící proces jsou v plášti předvrtané otvory (průduchy), 

které usnadňují únik par nebo zplodin při sušení či ohřevu pracovního zdiva. 

Vlivem vysoké teploty taveniny v licích pánvích je důležité kontrolovat svařené 

konstrukce, aby se zamezilo případnému průvalu, což má za následek velkou ekonomickou 

ztrátu. 

4.2 Vyzdívání licích pánví žárovzdorným materiálem 

V minulosti se vyzdívaly licí pánve z kyselých šamotových tvarovek nebo křemičitého 

monolitu, jejich životnost se pohybovala okolo 12 taveb. S těmito vyzdívky se v součastné 

době prakticky nesetkáme. Dalším rozvojem žárovzdorných materiálu se přešlo na vyzdívky 

bazické z dolomie a dolomagnezie. V současnosti jsou používány vyzdívky hlavně z dolomitu 

se struskovou čarou z tvarovek MgO-C (viz obr. 4.2).  

 

Obr. 4.2 Vyzděná licí pánev po ohřevu 

Konstrukce vyzdívek licích pánví se skládají z nepracovní (trvalé) a pracovní 

vyzdívky (půdy, pracovní a struskové zóny). Společně tvoří kompletní systém, který zaručí 

provozuschopnost pro požadované podmínky při výrobě oceli. 

 



 

30 

 

4.2.1  Trvalá vyzdívka licí pánve 

Tato část vyzdívek má opakovanou použitelnost a jejich životnost je pět kampani asi 

300 až 350 taveb. Trvalé vyzdívky licích pánví jsou tvořeny první vrstvou tepelně-izolačním 

vláknitým materiálem (rohoží) FLEXIPOR, BIFIRE nebo PROMALIGHT 320ALU, která je 

lepená na žárovzdorný tmel v pánvi, na ocelový plášť, ve čtyřech řadách nad sebou do výše 

čepu. Na izolační vrstvu stěn jsou kladeny dvě vrstvy šamotových tvarovek o celkové 

tloušťce 80 mm. Tyto dvě šamotové vrstvy jsou kladeny tak, že jednotlivé spáry, jak první tak 

druhé vrstvy musí být převázaný minimálně 30 mm (viz obr. 4.3). Poslední čtvrtá vrstva 

trvalé vyzdívky je tvořená MgO tvarovek v tloušťce 30 mm v pěti řadách nad sebou. 

Tvarovky všech vrstev jsou spojeny žárovzdorným tmelem. Vypouklé dno pánve je 

zarovnáno žárobetonem a na něm je kladená na sucho vrstva MgO tvarovek v tloušťce 50 

mm.  

 

 

Obr. 4.3 Trvalá vyzdívka licí pánve  

Trvalá část vyzdívky není v přímém styku s tekutou ocelí, ale snižuje negativní 

vlastnosti bazických staviv (tepelnou vodivost) tím, že svým vhodně navrženým tepelným 

odporem snižuje tepelné ztráty licí pánve a také chrání plášť pánve před tepelným zatížením. 

Maximální teplota na plášti by neměla trvale překročit 300 °C, jinak hrozí nebezpečí trvalých 

plastických deformací pláště pánve a následnému průvalu. 
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4.2.2  Pracovní vyzdívka půdy licí pánve 

Pracovní vyzdívka dna a dopadového místa je tvořená klasickými pravoúhlými 

dolomitovými tvarovkami nebo betonovým monolitem a je v provozních podmínkách ve 

styku s tekutým kovem (oceli).  

Jednotlivé dolomitové tvarovky výšky okrajů 250 mm a středu 300 mm se postupně 

kladou na vyrovnanou část půdy na výšku vedle sebe a pracovníci musí dávat pozor, aby mezi 

tvarovkami, které se pokládají na sucho, nevznikla spára a nedošlo k průniku tekuté oceli. 

Pracovní vyzdívka se po okrajích půdy a pracovního zdiva zapěchuje žárovzdorným 

materiálem PENTARAM nebo DOLRAM. Usazené licí kameny se zabetonují žárovzdorným 

betonem do výšky MgO tvarovek. Počká se, až beton ztvrdne a následně se všechny kameny 

dokola pěchují žárovzdornou hmotou PENTARAM nebo DOLRAM. 

Vyzdívání pracovní půdy s betonovým monolitem má tu výhodu, že nám odpadají 

veškeré svislé spáry v půdě. Nejdříve si položíme na spodní půdu MgO tvarovek předem 

vytvořenou šablonu s otvory pro kameny a dodržíme minimální vzdálenost půdy od pracovní 

vyzdívky stěny 50 mm. Když je vše připraveno, vyrovnáme podklad pod betonový monolit 

půdy a vložíme celou betonovou půdu do licí pánve. Zabetonujeme mezeru mezi kameny a 

betonovým monolitem. Mezeru mezi pracovní stěnou a betonovým monolitem zapěchujeme 

žárovzdorným materiálem TARRAM. Celý betonový monolit váži okolo pěti tun. Po vložení 

monolitické betonové půdy pokračujeme v klasickém zdění pracovního zdiva licí pánve. 

Nevýhodou pracovní půdy s betonovým monolitem je vyšší cena a tím i spojené vyšší 

náklady. 

4.2.3 Pracovní vyzdívka stěny licí pánve 

Pracovní vyzdívka stěny licí pánve je v přímém styku s tekutým kovem (oceli). 

Provádí se tak, že se vyzdí z tvarovek kladených na sucho do výšky maximálně 16 řad, 

následně se vyzdí také na sucho pracovní půda. Potom se dozdí stěny pánve až do 41 řady a 

zakončení je pod límcem z žárobetonu v tloušťce minimálně 40 mm. Nadměrně namáhaná 

místa stěn od 4 do 13 řady jsou řešena místním zesílením vyzdívky. Jako výduska se používá 

dusací směs PENTARAM nebo DOLRAM. Z materiálového hlediska se používají magnezio-

uhlíková staviva s obsahem 5 až 10 % uhlíku, magnezio-dolomiová nebo dolomiová staviva s 

obsahem 4 až 6 % uhlíku. [4]  

Zdění se provádí z tvarovek SU tvaru (měsíčků) nebo klínu. Pro zedníky šamotáře je 

SU tvar méně pracný a lépe a hlavně rychleji se z těchto materiálu vyzdívka provádí.  
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Použití výrobků z dolomie pro vyzdívání licích pánví je hlavně na dno, dopadové 

místo a stěny pánve. [9] 

Tab. 4.1 Dolomiové výrobky od vybraných výrobců a jejich vlastnosti [9] 

Výrobce 
Komex 

Krakow 

Dolomite 

Franchi 

LWB 

Německo 

LWB 

Francie 

Jakost DP 35 Pentabrick AO-1 Sindoform T Doval T - 701 

Chemické 

složení 

(%) 

MgO 37,5 39,5 38 40 

CaO 57 58,5 59 58 

SiO2 1 1 1 0,8 

Fe2O3 2,8 0,5 1 0,8 

Al2O3 - 0,5 0,5 0,4 

Zbytkový C 3,6 2,2 2,7 2,9 

Objemová hmotnost 

(g.cm
3
) 

2,93 2,91 2,97 2,94 

Pevnost v tlaku (MPa) 36 50 55 65 

Zdánlivá pórovitost (%) 4,2 6 4 3,5 

 

4.2.4 Strusková zóna  

Strusková zóna je nejdůležitější část pracovní vyzdívky. Je to nejvíce opotřebovávána 

oblast, která je provedená z nejkvalitnějších a nákladově nejdražších tvarovek. Je zesílená nad 

dmyšným elementem od 32 do 35 řady a od 36 až do 41 řady je zesílená po celém obvodu licí 

pánve z tvarovek MgO-C. Z materiálového hlediska se používají magnezio-uhlíková staviva s 

podílem taveného nebo vysocečistého MgO nad 97 % a s 10 až 15 % uhlíku. 

Takto vyzděná licí pánev má životnost jedné kampaně pracovní vyzdívky cca 60 až 70 

taveb (viz obr. 4.4). V průběhu této kampaně se průběžně kontroluje stav opotřebení 

struskové zóny a pracovní vyzdívky. Po 30 až 40 tavbách je provedena oprava hlavně 

vyzdívky struskové zóny a výměna dvou licích a jednoho dyšného kamene. Nepracovní 

vyzdívka se vyměňuje, co pět kampaní, to znamená v rozmezí 300 až 350 taveb. Po odstavení 

se celá pánev položí vodorovně do bouracího stojanu a následně se vytrhá stará opotřebovaná 

vyzdívka bagrem. 
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A - strusková zóna, B - pracovní zóna, C - licí kámen, D - žárobeton pod límcem, E - dolní a horní výlevka z licí 

pánve, F - uzamčení licí pánve, G - pracovní půda, H - distanční kroužek, I - argonovací dmyšna,  

J - otvor pro usazení licího kamene, K - dopadová zóna, L - ochranná vrstva (80 mm), M - žárovzdorný zásyp 

mezi ochrannou vrstvou a pracovním zdivem, N – struska, O - žárovzdorný zásyp, P - hladina tekuté oceli,  

R - izolační zásyp, S - zásyp mezi pracovní půdou a vyzdívkou 

 

Obr. 4.4 Pracovní vyzdívka stěny licí pánve [12] 
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5 NAVÝŠENÍ TAVEB LICÍCH PÁNVÍ A JEJICH 

EKONOMICKÉ VÝHODY 

 

Nejlepším řešením po ukončení kampaně licí pánve je rovnoměrně opotřebovaná 

vyzdívka v celém objemu pracovního zdiva při zachování nezbytné tloušťky. Takto 

udržována licí pánev by přinesla maximální ekonomické využití žáromateriálu pracovního 

zdiva při dosažení maximální životnosti. Realita, ale vychází z provozních podmínek oceláren 

a je bohužel vzdálená tomuto ideálnímu stavu. Jednotlivé řady pracovního zdiva jsou totiž 

v některých částech opotřebovaná více nebo méně. Hledají se proto různé způsoby použití 

všech známých materiálů, které by se přiblížily reálně tomuto ideálnímu stavu a zvýšila se 

efektivita využití žáromateriálu v pracovních vyzdívkách dosažením vyšší životnosti při 

respektování ekonomiky a bezpečnosti provozu. 

5.1 Opotřebení vyzdívky 

Skladby pásmových vyzdívek vycházejí z pravidelného sledování opotřebení a měření 

úbytku materiálů pracovního zdiva na různých místech vyzdívky licí pánve. Tyto jednotlivé 

konkrétní zpracované údaje opotřebení vyzdívky mají za následek, že lze navrhnout vyzdívku 

s různými materiály a tvary pracovního zdiva. Opotřebení zdiva samozřejmě souvisí s 

používanými pochody sekundární metalurgie v ocelárně, s polohou umístění dmýchací 

tvárnice ve dně licí pánve, případně dopadem oceli z tavicího agregátu do licí pánve. Ze 

zjištěných naměřených údajů lze postupně navrhnout v citlivě opotřebených místech vyzdívky 

materiálovou úpravu kvalitnějšími materiály nebo tvarově zvýšení tloušťky vyzdívky, 

případně kombinaci těchto úprav. Materiálová úprava, spočívající v použití kvalitnějšího a 

také dražšího materiálu, musí mít jednak zpětný efekt, ale i ekonomicky přínosné prodloužení 

životnosti. Při změně tvaru pracovní vyzdívky musí být samozřejmě také zachován 

ekonomický efekt a technologický postup. Úpravy nám, ale přinášejí komplikace ve snížení 

objemu oceli v licí pánvi a zvýšené náklady na jednotlivou tavbu. 

5.2 Působení strusky na pracovní vyzdívku 

Působením strusky na pracovní vyzdívku licí pánve vzniká koroze, která odčerpává 

MgO z vyzdívky. Snížení tohoto opotřebení a zvýšení životnosti lze provést jednoduchou 

cestou, která spočívá v úpravě složení strusky, a to obsahu MgO na úroveň okolo 8 %. Toho 

dosáhneme aplikací materiálů s obsahem MgO (cca 70 %) na hladinu oceli. [8] 
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5.3 Ekonomické zhodnocení materiálů licích pánví 

 Všechny tyto ceny vyzdívek licích pánví od různých dodavatelů žáromateriálů jsou 

orientační a uvedeny v cenách bez DPH. 

5.3.1 Trvalá vyzdívka licí pánve 

V tabulce je rozdělený materiál podle kusů a ceny. Jedná se zejména o ochranné 

vrstvy, žárobeton, izolaci, licí a dmyšný kámen. V posledním sloupci je celková cena 

jednotlivých materiálů a konečná cena všech materiálů trvalé vyzdívky. 

Tab. 5.1 Obsah materiálů trvalé vyzdívky licí pánve [11] 

Položka 
Počet kusů v licí 

pánvi 
Cena (Kč/ks) Celková cena (Kč) 

Ochranná vrstva 2C25/ ST 

40 
995 65,40 65073 

Ochranná vrstva 

2C25/ AT80B 
225 247,50 55687,5 

2/32 Mg 1100 45,50 50050 

2/50 Mg 280 76,50 21420 

Žárobeton BH80B dno 1200 kg 23690 za tunu 28428 

Izolace FLEXIPOR 160 250 40000 

Licí kámen 2 17500 35000 

Dmyšný kámen 1 21000 21000 

Cena trvalé vyzdívky celkem 316658,50 

5.3.2 Pracovní stěny a půdy licích pánví 

V této části byly podrobněji rozebrány jednotlivé položky pracovní půdy a stěny licí 

pánve od různých dodavatelů (viz tab. 3,4,5). Byly rozepsány počty kusů, které je potřeba na 

vyzdění licí pánve a cena za kus materiálu. V posledním řádku každé tabulky je pak uvedená 

celková cena pracovního zdiva a půdy. 

Tab. 5.2 Stěny a půda licí pánve Dolomite Franchi [13] 

Položka 
Počet palet 

v licí pánvi 
Ks/paleta 

Počet kusů 

v licí pánvi 
Cena (Kč/ks) Celková cena (Kč) 

Půda 30/0 1 paleta 119 119 450 53550 

Půda 4PO 2 palety 99 198 380 75240 

Stěna SU745 11 palet 120 1320 120 158400 

Stěna SU845 3 palety 90 270 190 51300 

Stěna SU960 1/3 palety 90 30 250 7500 

Cena pracovního zdiva a půdy 345990 
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Tab. 5.3 Stěny a půda licí pánve LWB Francie 

Položka 
Počet palet 

v licí pánvi 
Ks/paleta 

Počet kusů 

v licí pánvi 
Cena (Kč/ks) Celková cena (Kč) 

Půda 30/0 1 paleta 102 102 440 44880 

Půda BO4 2 palety 90 180 365 65700 

Stěna SU745 11 palet 120 1320 120 158400 

Stěna SU845 3 palety 90 270 190 51300 

Stěna SU960 1/3 palety 90 30 240 7200 

Cena pracovního zdiva a půdy 327480 

 

Tab. 5.4 Stěny a půda licí pánve JAP KOMEX Krakow 

Položka 
Počet palet 

v licí pánvi 
Ks/paleta 

Počet kusů 

v licí pánvi 
Cena (Kč/ks) Celková cena (Kč) 

Půda 30/0 DP 35 1 paleta 100 100 380 38000 

Půda 25/0 DP35 2 palety 126 252 270 68040 

Stěna 7/8 DP 35 3,5 palety 168 588 85 49980 

Stěna 7/20 DP 35 7,5 palety 168 1260 85 107100 

Stěna 20/16 DP 35 2 palety 140 280 110 30800 

Stěna 20/30 DP 35 1 paleta 140 140 110 15400 

Stěna 25/16 DP35 1/3 palety 126 42 214 8988 

Stěna 25/30 DP35 1/3 palety 126 42 214 8988 

Cena pracovního zdiva a půdy 327296 

 

5.3.3 Pracovní vyzdívka struskové zóny v licích pánvích 

Strusková zóna je nejdůležitější část pracovní vyzdívky. Je to nejvíce opotřebovávána 

oblast, která je provedená z nejkvalitnějších tvarovek. V této části byly podrobně rozebrány 

materiály struskové zóny od jednotlivých dodavatelů. V (tab. 5.5) byly vyčísleny počty kusů, 

které je potřeba na vyzdění a ceny za kus materiálu. V posledním sloupci je pak uvedena 

celková cena struskové čáry od dodavatelů žárovzdorných materiálů. 
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Tab. 5.5 Materiál vyzdívky na struskovou zónu 

Materiál struskové 

čáry 

Položka 

 

Počet 

palet v licí 

pánvi 

Ks/paleta 

Počet 

kusů v licí 

pánvi 

Cena 

(Kč/kus) 

Celková cena 

(Kč) 

MAYERTON 25/16 MAY 3 126 378 305 115290 

25/30 MAY 2 126 252 305 76860 

Celková cena struskové zóny 192150 

TREMAG 
25/16 MEG 3 126 378 210 79380 

25/30 MEG 2 126 252 210 52920 

Celková cena struskové zóny 132360 

DALMOND 
25/16 SPC 3 126 378 249 94122 

25/30 SPC 2 126 252 249 62748 

Celková cena struskové zóny 156870 

JAP KOMEX 

25/16MWH 3 126 378 214 80892 

25/30MWH 2 126 252 214 53928 

Celková cena struskové zóny 134820 

REFRATECHNIK 

25/16 

MWH 
3 126 378 270 102060 

25/30 

MWH 
2 126 252 270 68040 

Celková cena struskové zóny 170100 

 

5.3.4 Průměrná délka životnosti licí pánve z jednotlivých materiálů 

Kombinací různých druhů žárovzdorných materiálů pracovního zdiva licích pánví 

uvedených (viz tab. 5.6) bylo sledováno, která kombinace materiálu má největší životnost a 

naopak, která je nejméně odolná vůči agresivnímu působení oceli. Jednotlivé licí pánve byly 

sledovány po dobu jednoho roku. 

 
Tab. 5.6 Ekonomické srovnání vybraných materiálů v licích pánvích 

 

Stěna licí pánve 

Stěna struskové zóny licí pánve 

Průměrná délka životnosti licí pánve z jednotlivých materiálů. 

MAYERTON TREMAG 
JAP 

KOMEX 

REFRAKO 

KOMAG 
REFRATECHNIK 

Dolomite 

franchi 
64,58 65,6 64,5 64,9 64,33 

LWB Francie 64,1 64,36 64,1 66,35 64,15 

JAP Krakow 64,5 64,1 64 65 64,1 

 

Z naměřených hodnot bylo zjištěno, že nejodolnější a nejméně opotřebována je 

kombinace stěny LWB Francie a struskové zóny REFRAKO KOMAG s výsledkem 66,35 

taveb. A nejméně odolná licí pánev byla naměřena kombinací stěny JAP Krakow a struskové 

zóny JAP KOMEX s výsledkem 64 taveb. 
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Jedna tavba znamená zpracování v průměru 195 tun surové oceli v závislosti na 

opotřebení vyzdívky v licích pánvích. Průměrná cena oceli se pohybuje kolem 15 tisíc za 

tunu. Ve sledování pracovních stěn a struskové zóny licích pánví mezi LWB Francie a 

struskové zóny REFRAKO KOMAG a stěnou JAP Krakov a struskovou zónou JAP KOMEX 

by bylo ušetřeno v průměru každé jedné tavby 103,6 tisíc Kč. Navýšením o 2,35 taveb by 

bylo vyrobeno o 458,25 tun oceli více a celkem by bylo možno prodat materiál o celkové 

hodnotě za 6 873 750 Kč. 
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ZÁVĚR 

Licí pánev v sekundární metalurgii tvoří významný objem spotřebovaného 

žárovzdorného materiálu při výrobě oceli. Zároveň jejich náklady je řadí na přední místo, co 

se týče náročnosti na provádění vyzdívek a oprav. Pro stálé zajištění požadované kvality oceli 

a ekonomických ukazatelů, je zapotřebí použití známých nejjakostnějších žárovzdorných 

materiálů. Pro dosažení nejlepších výsledků a požadavků nadále probíhají zkoušky z různých 

druhů materiálů za účelem dosažení nejlepších ekonomických výnosů a požadované kvality 

oceli.  

Ocel je dnes každodenně používána ve všech odvětvích průmyslu a je nejvíce 

zastoupeným materiálem při výrobě zboží denní potřeby, je důležité, aby byla její výroba 

jednoduchá, efektivní, levná a její kvalita vysoká. Současné technické dovednosti umožňují 

výrobu mnohá druhů ocelových slitin a speciálních oceli s odlišnými vlastnostmi. A právě 

proto nám tok technologických kombinací sekundární metalurgie jednoznačně přispívá 

k vytváření podmínek pro tuto výrobu. Licí pánev v sekundární metalurgii je součástí tohoto 

výrobního procesu a bez jejích využití s kvalitními žárovzdornými materiály se současná i 

budoucí výroba oceli neobejde.  

Výsledkem práce bylo dosáhnout, co největší životnosti pracovní vyzdívky a 

struskové zóny v licí pánvi výběrem a kombinací vrstev vhodného typu žárovzdorného 

materiálů. Po ročním sledování kombinací různých druhů žárovzdorných materiálů bylo 

zjištěno, že nejvíce odolný materiál byl kombinací stěny LWB Francie a struskové zóny 

REFRAKO KOMAG s průměrným výsledkem jedné kampaně 66,35 taveb. Ostatní sledované 

vyzdívky kombinací různých druhů žárovzdorných materiálů měly v průměru 64 až 65,6 

taveb (viz tab. 5.6).  

Jedna tavba znamená v průměru zpracování 195 tun surové oceli. Průměrná cena 

surové oceli se pohybuje kolem 15 tisíc za tunu. Sledováním bylo zjištěno, že navýšením o 

2,35 taveb mezi nejméně výhodným a nejvýhodnějším materiálem v licích pánvích, by bylo 

vyrobeno o 458,25 tun oceli více a celkem by bylo možno prodat materiál z oceli o celkové 

hodnotě kolem 6 873 750 Kč. 

Obecně lze říci, že důležitým faktorem bude i nadále sledování nákladů na jednu tunu 

zpracované oceli v licí pánvi. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BIFIRE - tepelně-izolační vláknitý materiál 

Cr - Chromité materiály (chromite) 

D - Dolomiové materiály (doloma) 

DC - Dolomio-uhlíkové materiály (doloma carbon) 

DOLRAM -  dusací hmota 

DPH - daň z přidané hodnoty 

EN - Evropská norma 

F - Forsteritové materiály (forsterit) 

FC - Šamotové materiály (fireclay) 

FLEXIPOR - tepelně-izolační vláknitý materiál 

HA - Vysocehlinité materiály (high alumina) 

L - Vápenné materiály (lime) 

LCC - nízký obsah cementu (low cement content) 

LF - Kyselé šamotové materiály (low alumina fireclay) 

M - Magneziové materiály (magnesia) 

MC - Magnezio-uhlíkové materiály (magnezia carbon) 

MCC - střední obsah cementu (medium cement content) 

MCr - Magnezio-chromité materiály (magnesia chromite) 

MD - Magnezio-dolomiové materiály (magnesia doloma) 

MDC - Magnezio-dolomio-uhlíkové materiály (magnesia doloma carbon) 

ML - Magnezio-vápenné materiály (magnesia lime) 

MLC - Magnezio-vápenno-uhlíkové materiály (magnezia lime carbon) 

MSp - Magnezio-spinelové materiály (magnesia spinel) 

MZ - Magnezio-zirkoničito-křemičité materiály (magnesia zirconia) 

MZS - Magnezio-zirkoničito-křemičité materiály (magnesia zirconia silica) 

NCC - bezcementové (not cement content) 

PENTARAM - dolomitová dusací hmota 

PROMALIGHT 320ALU - vláknitá deska uzavřená hliníkovou fólii 

SL - Dinasové materiály (silica) 

SS - Křemičité materiály (siliceous) 

SU - tvarované žárovzdorné materiál 

TARRAM - žárovzdorný sypký materiál 

ULCC - velmi nízký obsah cementu (ultra low cement content)
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