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SEZNAM VELIČIN 

veličina popis jednotky 

(A)struska složka A v roztavené strusce - 
[A]kov složka A v roztaveném kovu - 

Ab povrch bubliny m2 
aX aktivita složky v soustavě, kde index označuje složku - 

B1, B2 úzká, široká bazicita - 
c(I2) koncentrace jodu ve vzorku mol.dm-3 
Cµ univerzální disipační konstanta - 

 

aktuální bezrozměrná koncentrace - 
 

bezrozměrná koncentraci I2 ve vodném roztoku - 
 

koncentrace titračního činidla mol.dm-3 
 

rovnovážná koncentrace I2 ve vodném roztoku mol.dm-3 
 počáteční koncentrace I2 ve vodném roztoku mol.dm-3 

CA Poměr CaO/Al2O3 - 
CD součinitel odporu prostředí - 
Ci aktuální absolutní koncentrace hm. % 
Ck konečná absolutní koncentrace hm. % 
CH bezrozměrový stupeň homogenizace - 
cs sulfidická kapacita - 
CS počáteční absolutní koncentrace hm. % 
D difúzní koeficient m2.s-1 
dt průměr ústí elementu m 
e Eulerovo číslo = 2,7182… - 
ED ztrátová energie J 
Ep potenciální energie J 
f aktivitní součinitel - 

Fb síla bubliny působící na strusku N 
Fr Froudeho kritérium - 
g gravitační zrychlení m.s-2 
h dynamická viskozita kg.m-1.s-1 
H hloubka m 
J hmotnostní tok g.m-2.s-1 
k rychlostní konstanta - 

 

rovnovážná konstanta - 
kw, k* koeficient přestupu hmoty m.s-1, cm.s-1* 

kwA, KBA* objemový koeficient přestupu hmoty m3.s-1, l.s-1, cm3.s-1, l.min-1* 
L délka, tloušťka vrstvy m 

L´
S rozdělovací součinitel 1 

m kinematická viskozita m2.s-1 
mb hmotnost bubliny kg 
ML délkové měřítko - 
MQv měřítko průtoků - 
Mx molární hmotnost složky m.mol-1 
n konstanta určující řád reakce - 
n látkové množství mol 

OB optická bazicita - 
p tlak Pa 

px
r parciální relativní tlak složky - 

 232OSc
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Qindustry hmotnostní průtok na díle kg.min-1 
Ql,g objemový průtok taveniny, plynu m3.min 

Qmodel hmotnostní průtok na modelu kg.min-1 
rb poloměr bubliny m 
Rc střední poloměr pórů m 
Re Reynoldsovo kritérium - 
rg hustota plynu kg.m-3 
rl hustota kapaliny kg.m-3 

RLP poloměr licí pánve m 
Rp střední poloměr póru m 
σ povrchové napětí N.m-1 
SF Mannesmannův koeficient - 
SO Obsah lehce redukovatelných oxidů hm. % 
T teplota K 

t, τ* čas s, min* 
te celkový čas kontaktu kapaliny s rozhraním s 
tH homogenizační čas s 
Tl,g teplota taveniny, plynu K 

V(I2) objem odebraného vzorku ml 
Vb objem bubliny m3 

 

objem spotřebovaného titračního činidla ml 
w rychlost m.s-1 
  průměrná rychlost m.s-1 

w(S) hmotnostní procento síry ve strusce hm. % 
w[O], [S] hmotnostní procento kyslíku v kovu, síry v kovu hm. % 

We Weberovo kritérium - 
wk kritická rychlost m.s-1 
wp rychlost proudění směsné oblasti m.s-1 

wv-g, v-l, l-g povrchová energie na mezifázových rozhraních J 
XD index D označující rozměr na díle - 
xi iontový zlomek složky - 

XM index M označující rozměr na modelu - 
 

odpovídá molárnímu procentu kyslíkového iontu mol. % 
α poměrový objem plynu - 
ε kritérium využití inertního plynu pro přenosové procesy - 
Θ úhel smáčení vměstků ° 
λi optická bazicita oxidu - 

σs-m mezifázové napětí struska-kov N.m-1 
φ hustota difúzního toku mol.m-2.s-1 

*pozn.: Způsob uvedení označení veličiny či jednotky je závislý na způsobu označení citovaným autorem 
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ABSTRAKT 

Předkládaná disertační práce obsahuje základní poznatky z oblastí týkající se rafinace oceli v licí pánvi 
inertním plynem a možností modelování těchto procesů. Práce je rozdělena do dvou základních částí. 
První je zaměřena na rozbor zahraniční literatury a druhá část se věnuje vlastnímu modelovému 
výzkumu. Významná pozornost v literárním rozboru je věnována vlivu inertního plynu na procesy v licí 
pánvi, kriteriálnímu rozboru pro modelový výzkum a možnostem simulace homogenizačních procesů 
v licí pánvi a možnostem simulace procesů přechodu prvku z kovové do struskové fáze a vlivu 
počátečních a okrajových podmínek na průběh homogenizace a procesů mezi kovem a struskou. 

V experimentální části je popsána modelová sestava zmenšeného fyzikálního modelu licí pánve 
v geometrickém měřítku 1:9. Vlastní experimentální část se věnuje popisu vyvinutých experimentálních 
metodik a studiu vlivu okrajových podmínek na průběh studovaných procesů. Výsledky jsou dále 
matematicko-statistickou analýzou zpracovány. 

Klíčová slova: ocel, fyzikální modelování, pánev, homogenizace, rozhraní kov-struska 

 

ABSTRACT 

This presented Ph.D. thesis contains basic findings from the area related to refinement of steel in a ladle 
with inert gas, and the possibilities for the modelling of these processes. The thesis is divided into two 
major parts. The first part focuses on the analysis of foreign literature, and the second part deals with 
the model-based research itself. Significant attention in the literature analysis is paid to an influence of 
inert gas on processes in the ladle, a criterion analysis of model research and simulation possibilities of 
the homogenization processes in the ladle, simulation possibilities of the element transfer processes 
between metal and slag phases as well as influences of the initial and boundary conditions on these 
processes. 

The experimental part of the thesis describes the model assembly of a diminished physical model of the 
ladle designed in a geometric scale 1:9. The experimental part itself focuses on a description of the 
developed experimental methodologies and a study of the influence of boundary conditions on the 
course of the studied processes. The results are further processed through a mathematical and 
statistical analysis. 

Keywords: steel, physical modelling, ladle, homogenization, steel-slag interface 
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ÚVOD 

Rafinační procesy v licí pánvi jsou v současnosti nedílnou součástí ocelárenských procesů. Nerafinovaná 
ocel nedosahuje úrovně vlastností, jež odběratelé striktně požadují. Proto je věnována velká pozornost 
právě rafinaci oceli, která zvyšuje přidanou hodnotu materiálu. 

Základním rafinačním postupem užívaným většinou výrobců oceli je dmýchání inertního plynu do 
objemu kovu. Nejčastěji se k injektáži užívá pro svou netečnost argon, případně dusík. V případě, že jsou 
splněny termodynamické podmínky, pak funkci inertního plynu můžou částečně nahradit bublinky 
vznikajícího oxidu uhelnatého jako produktu uhlíkové reakce.  

Nejjednodušší způsob dmýchání inertního plynu do oceli je vhánění skrz ponornou trysku, což je 
zjednodušeně ocelová trubka chráněná keramickým pláštěm. Užití ponorné trysky má jednu základní 
nevýhodu, kterou je vytváření malého množství velkých bublin, čímž se snižuje účinnost procesu  
a zvyšuje spotřeba inertního plynu. Tento negativní jev se podařilo částečně eliminovat osazením 
ponorné trysky více otvory. V důsledku toho vzniká větší množství menších bublin. Počet otvorů se 
pohybuje okolo 3, případně více (v krajních případech i několika desítek). Odtud byl již malý krok 
k vytvoření ponorné trysky osazené porézním kamenem. Tryska s porézním kamenem sice vytváří velké 
množství malých bublin, nicméně tento způsob dmýchání nebyl vyhodnocen jako optimální. Zejména 
z důvodu nízké životnosti a stále ne příliš vysoké účinnosti. 

Nejčastějším a v současnosti nejúčinnějším způsobem injektáže inertního plynu do objemu pánve je 
dmýchání skrz porézní tvárnici umístěnou ve dně licí pánve. Požadavky na vlastnosti žáruvzdorných 
porézních materiálů jsou: 

 vysoká porózita (25 – 40 %), 

 pevnost a odolnost proti mechanickému působení roztavených kovů a strusek, 

 teplotní stálost při ocelářských teplotách, 

 chemická odolnost proti působení roztavených kovů a strusek za vysokých teplot. 

Mezi materiály ať už částečně nebo úplně splňující uváděné požadavky patří korund, spinel, korundový 
mullit, zirkon silikát a magnezit. 

K optimalizaci zpracování tekuté oceli je potřebná dobrá znalost všech relevantních provozních 
podmínek a jejich vliv na dynamiku lázně. Měření v provozních podmínkách je z hlediska zkoumání 
vlastností systému nejpřesnější metoda, je však pro vysoké teploty velice obtížná, drahá a mnohdy  
i nebezpečná. Z tohoto důvodu se řada vědeckých týmů přiklonila ke studiu procesů probíhajících 
v ocelové tavenině pomocí modelování, ať už fyzikálního či matematického, případně kombinací obou.  
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Základním cílem disertační práce je pomocí metod fyzikálního modelování získat relevantní 
informace o procesech probíhajících v licí pánvi během dmýchání inertního plynu.  

Modelové experimenty budou prováděny na studeném fyzikálním modelu 180 tunové provozní licí 
pánve sestrojené v geometrickém měřítku 1:9.  

Jednotlivé fáze řešení disertační práce vedoucí k  vyřešení základního cíle disertační práce na téma: 
„Fyzikální a numerické modelování přenosových procesů v kovových taveninách při dmýchání 
inertního plynu“ lze koncipovat následovně: 

1. Analýza literárních údajů zabývajících se problematikou simulace metalurgických procesů na 
vodních modelech. 

2. Stanovení relevantních kritérií podobnosti. 
3. Rozbor provozních parametrů dmýchání inertního plynu do kovové taveniny.  
4. Vytvoření a modifikace metodiky simulace homogenizačních procesů probíhajících v  licí pánvi a 

provedení uceleného souboru samotných experimentů se zaměřením na studium vl ivu intenzity 
dmýchání a umístění dmyšného elementu na délku homogenizačních časů pro podmínky dané 
provozní 180 t licí pánve. 

5. Vytvoření a modifikace metodiky pro simulaci přenosových procesů mezi kovem a struskou  
a provedení uceleného souboru samotných experimentů, kde bude rovněž studován vliv 
intenzity dmýchání a míry vyosení dmyšného elementu na intenzitu průběhu reakcí na 
mezifázovém rozhraní. 

6. Porovnání laboratorních výsledků simulace procesů mezi kovem a struskou získaných na 
studeném fyzikálním modelu s výsledky získanými provozním experimentem. 

7. Matematicko-statistické zpracování výsledků měření. 

Lze shrnout, že stanoveným cílem řešení disertační práce je především studium zákonitostí dějů 
probíhajících v licí pánvi a následné získání ucelených údajů  o délkách homogenizačních časů  
a intenzit reakcí na mezifázovém rozhraní pro dané provozní podmínky.  
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A. ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

1 DMÝCHÁNÍ INERTNÍHO PLYNU DO TAVENINY 

Na obr. 1-1 jsou ilustrovány možnosti dmýchání inertního plynu do objemu kovu. Obr. 1-1 a) znázorňuje 
dmýchání skrz ponornou trysku. Obr. 1-1 b) ilustruje v současnosti nejpoužívanější variantu dmýchání 
inertního plynu přes půdní porézní tvárnici. Na obr. 1-1 c) je znázorněn spíše exotický způsob injektáže 
stěnou pánve. 

 

Obr. 1-1: Možnosti dmýchání inertního plynu do licí pánve [1] 

Na obr. 1-2 je zobrazen detail půdní porézní tvárnice a její umístění ve dně licí pánve. Porézních tvárnic 
je celá řada druhů dostupných v odkazu [2]. 

  

Obr. 1-2: Pórovitá tvárnice pro dmýchání inertního plynu [2] 

Způsob uložení dmyšného kamene ve dně licí pánve je zobrazen v obr. 1-3. Plyn je do oceli vháněn pod 
tlakem tak, aby byly kompenzovány veškeré tlakové ztráty a zároveň bylo dosaženo i požadovaného 
průtoku. V případě, že není možné dosáhnout požadovaného průtoku plynu, je možná instalace i více 
porézních tvárnic nebo použít porézní bloky. 
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Obr. 1-3: Způsob vestavění keramické tvárnice do dna pánve [1]; 1 – pórovitá tvárnice, 2 – zpevňující 

žáruvzdorný blok, 3 – kovový obal tvárnice, 4 – opěrný disk s otvory, 5 – přítlačný disk, 6 – kryt 

1.1 Vliv keramické tvárnice na velikost bublin 

Pro zajištění dostatečné prodyšnosti tvárnice je vyžadována pórovitost tvárnice v rozmezí 25 % až 40 %. 
Pórovitost je určována chemickým složením, strukturou, frakcí a způsobem výroby a zpracování tvárnice. 
Přibližný vztah mezi použitou frakcí materiálu a velikostí samotných pórů nabývá tvaru: 

cp RR  22,0
           (1-1) 

kde:  Rp je střední poloměr póru; m 
 Rc - střední rozměr částic použité frakce výchozího materiálu; m 

Z rovnice (1-1) vyplývá lineární závislost mezi velikosti zrna a póru. Hrubozrnný materiál sice poskytne 
pórovitější tvárnici s vyšší prodyšností a menší ztrátou tlaku plynu, tomu je ale poplatná nižší pevnost 
tvárnice [3]. 

Kneis ve své práci [4] popisuje řadu typů půdních porézních tvárnic, kde zmiňuje jejich výhody  
a nevýhody. Krátce se též zmiňuje o tvorbě bublin plynu v kapalině, kdy za nízkých průtoků převládají síly 
povrchového napětí a z tohoto důvodu vznikají malé bubliny, které jsou vhodné zejména při potřebě 
zvýšit čistotu oceli flotací vměstků. Naopak u vysokých průtoku inertního plynu začíná převládat vliv 
koalescence a bubliny se tak spojují do větších celků. Tento vliv názorně ilustruje  
obr. 1-4. 

 
Obr. 1-4: Vývoj tvorby bublin v závislosti na intenzitě dmýchání 

Na charakter proudění kapaliny při použití „speciálních porézních tvárnic“ (dále SPP) se ve své studii na 
studeném fyzikálním modelu zaměřil Catană [5]. SPP byly vyvinuty tak, aby vytvářely jemné bublinky, 
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jejichž velikost se pohybovala v rozmezí 0,26 – 2,08 mm. Naměřené výsledky byly porovnány s výsledky, 
kde byly použity standardní tvárnice, které produkují bublinky o průměrné velikosti větší, než 3 mm. 
Použitá aparatura je vyobrazena na obr. 1-5. Tato sestava je složena z 1 – pozice dmýchání v centru, 2 – 
pozice dmýchání v 1/2 poloměru pánve, 3 – voda, 4 – olej, 5 – proud bublin, 6 – tlaková nádoba, 7 – 
regulátor, 8 – tlakoměr, 9 – průtokoměr, 10 – kamera, 11 – sonda, 12 – měřič vodivosti, 13 – 
zaznamenávací zařízení. 

 
Obr. 1-5: Experimentální zařízení pro simulaci dmýchání plynu do licí pánve [5]  

SPT kruhového průřezu o průměru 20 mm a výšky 15 mm byla upevněna v těsném kovovém pouzdře. 
Standardní porézní tvárnice nabývala stejných rozměrů. Pro srovnání obou typů tvárnic byla rozhodnou 
veličinou homogenizační čas (obr. 1-6; více o homogenizačním času a metodách jeho stanovení 
v kapitole 3.1). Při nízkých modelových průtocích (od 0,5 do 0,9 l.min-1) je homogenizační čas SPP kratší, 
což je způsobeno generováním většího počtu menších bublinek. U vyšších průtoků homogenizačního 
média je pozorován opačný jev, kdy byla intenzivnější homogenizace pozorována u standardní tvárnice. 
Ze standardní tvárnice vznikaly větší bubliny, jejichž vyšší rychlost předává více energie okolní tavenině. 
Nově vyvinutá tvárnice autory publikace [5] je tedy vhodnější využít pro dmýchání nízkými průtoky – 
čeření. 

 
Obr. 1-6: Porovnání mezi homogenizačním časem, naměřeným při použití SPP a běžných tvárnic [5]. 
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Studiem vlivu velikosti bubliny na charakter proudění kapalin se zabýval kolektiv autorů Lifeking, Kaike 
ad ve své práci [6]. Zde autoři porovnávali vliv bublin o průměru 1, 5, 10 a 15 mm za konstantního 
objemového průtoku 3 Nl.s-1. Z obr. 1-7 je patrné rozmístění bublin v kovu. U malých bublin je 
rozmístění objemově mnohem homogennější, než u bublin větších. Homogennější rozmístění malých 
bublin hraje ve prospěch zejména odstraňování nekovových vměstků, kdy se zvyšuje statistická 
pravděpodobnost střetu bubliny s vměstkem. 

 
Obr. 1-7: Podíl rozprostření plynu v kovu [6]. 

I když mají malé bublinky nižší rychlost, než ty velké, způsobují vyšší rychlosti recirkulačního pole  
a více turbulentní charakter proudění lázně pod jejím povrchem. Nejmenších rychlostí recirkulačního 
pole autoři dosahovali při homogenizaci bublinami o velikosti 15 mm. Díky malým bublinám je tedy 
možné jak dostatečně homogenizovat ocel, tak i úspěšně odstraňovat vměstky flotací [6]. 

1.2 Chování bubliny plynu v kovové lázni 

Po oddělení bubliny od povrchu tvárnice, její rychlost vyplouvání díky vztlakové síle roste až do ustálení 
rychlosti na konstantní hodnotě z důvodu odporu prostředí.  

Po proniknutí bubliny plynu do objemu kovu začíná její vyplouvání. Rovnici laminárního pohybu bubliny 
podél osy y je možno popsat vztahem: 

 







 glbbb grwr

dt

dv
m  3

3

4
6                                                    (1-2) 

kde: mb je hmotnost bubliny plynu; kg 
 w - rychlost vyplouvání bubliny; m.s-1 

  - viskozita prostředí; Pa.s 
 rb - poloměr bubliny; m 
 g - tíhové zrychlení; m.s-2 

 l - hustota prostředí; kg.m-3 

 g - hustota plynu; kg.m-3 

Rychlost bubliny lze odvodit ze Stokesova zákona pro rychlost vyplouvání v laminárním prostředí – viz 
rovnice (1-2). 

  
 

 
  
    

  (     )

 
          (1-3) 
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Při kritické rychlosti wk se laminární pohyb bublin mění na turbulentní: 

      
 

     
           (1-4) 

kde:    
       

 
    

dosazením výrazu (1-4) do rovnice (1-3) lze odvodit vztah pro kritický poloměr bubliny (rb)k: 

(  )  √
       

       (     )

 
                                                                  (1-5) 

Rovnice (1-5) je platná pouze pro bublinky do průměru 0,1mm. V případě vyplouvání bublin větších 
poloměrů roste odpor prostředí proti jejich vyplouvání se čtvercem jejich rychlosti. Rovnice odporu 
prostředí (Fp) pak nabývá tvaru: 

2

2
2 v
rKF lbp  

                                                                                       (1-6) 

Koeficient odporu prostředí K je funkcí Reynoldsova kritéria.  

  
  

  
  pro Re ≤ 2 

  
    

     
 pro 2 ≤ Re ≤ 500 

K = 0,44 pro 500 ≤ Re ≤ 150000 

Vztah pro rychlost bubliny rovnoměrně vyplouvající má následující tvar: 

b

l

gl
rg

K
v 










3

8

                                                                                            (1-7) 

Kritický poloměr bubliny určuje, zda se bude bublina pohybovat laminárně nebo turbulentně. Bubliny 
menší, než je hodnota kritického poloměru by se měly chovat laminárně a větší bubliny pak turbulentně. 
Jedním z parametrů, který je určujícím pro velikost formované bubliny (a tím i rychlost vyplouvání) je 
počáteční velikost bubliny po oddělení od povrchu porézní tvárnice. Při nízkých intenzitách dmýchání, 
tzv. čeření, závisí počáteční velikost bubliny především na velikosti povrchových pórů tvárnice. Při 
vyšších intenzitách dmýchání se na povrchu dmyšného kamene tvoří celé řetízky bublin, jejichž rozměr 
už nezávisí na velikosti pórů na povrchu tvárnice, ale na intenzitě dmýchání [3]. 

1.3 Hydrodynamika spodem dmýchaného plynu 

Shluk bublinek stoupajících nahoru taveninou nabývá charakteristického tvaru v anglické literatuře 
nazývaného „plume“.  

Stoupající shluk bublin prochází 4 fázemi, jak je vyobrazeno na obr. 1-8. Je patrné, že výška primární  
a přechodové oblasti je mnohem menší, než výška celé pánve. Dle studie [7] je výška těchto oblastí 
pouze kolem 1 až 3 mm. 
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Obr. 1-8: Schématické znázornění „plume“ a rozdělení licí pánve [8] 

Oblast shluku bublin v tavenině může být považován za oblast s nižší hustotou. Na tuto oblast pak je 
možné nahlížet, že pro ni platí zákony vztlaku. Tavenina s „nižší hustotou“ je pak vynášena vzhůru.  

Objemový tok taveniny unášené bublinami lze vyjádřit vztahem (1-8) [8]: 

 
  zHgP

gP

T

T
QQ

latm

latm

g

l
gl








./

./
 (1-8) 

kde Ql je objem unášené taveniny za čas; m3.min 
 Qg - objemový průtok dmýchaného plynu; m3.min 
 Tl - teplota taveniny; K 
 Tg  - teplota plynu; K 
 Patm  - atmosférický tlak; Pa 
 g - gravitační zrychlení; m.s-2 

 l - hustota taveniny; kg.m-3 
 H - výška sloupce taveniny; m 

Pro výpočet střední hodnotu hustoty shluku stoupajících bublin je definován vztah (1-9) [8]:  

  LG   1 , (1-9) 

kde ρ je střední hustota “plume”; kg.m-3 
 α - poměrový objem “plume”; - 
 ρg - hustota dmýchaného plynu; kg.m-3 

ρL  -  hustota oceli; kg.m-3 

Plume, dle povedených experimentů na studeném modelu [9], nabývá tvaru kužele, který je ovšem 
ovlivňován prouděním oceli. Stoupající bublinky, s sebou strhávají ocel, čímž se tvoří recirkulační proudy. 
Po průchodu taveninou naráží do vrstvy strusky do doby, než nashromážděný plyn vyvine dostatek 
energie k proražení vrstvy strusky. Po proražení strusky se vytvoří tzv. struskové oko, viz obr. 1-9 [10]. 
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Obr. 1-9: Schéma vzniku „Struskového oka“ [10] 

Jedním ze způsobů popisu dynamiky proudu oceli během dmýchání je pomocí definování energie, 
kterou plyn do kovu přináší. Složka, která má na energii plynem do kovu vnášenou největší vliv je 
energie potenciální (1-10). 

LgQE gLP   (1-10) 

kde Ep je potenciální energie; J 
 ρL je hustota taveniny; kg.m-3 
 g - gravitační zrychlení; m.s-2 
 Qg - objemový průtok dmýchaného plynu; m3.s-1 
 L - výška taveniny (bez strusky); m 

Dynamika plynu přenášená do taveniny způsobuje recirkulační proudy, které malou část plynu strhává 
zpět do objemu kovu. Drtivá většina dmýchaného plynu se akumuluje pod struskou do té míry, než se 
vytvoří dostatečná síla k protržení vrstvy strusky. Síla bublin je definována vztahem (1-11). 

DBBLB CAwF
2

2

1
  (1-11) 

kde FB je síla bubliny působící na strusku;  N 
 wB - rychlost stoupajících bublin;  m.s-1 
 AB - povrch bubliny; m2 
 CD - součinitel odporu proudění; -  

Celkovou sílu plynu působícího na vrstvu strusky definuje vztah (1-12). 

 BPDeBLc VwQLCAwF /
2

1 2 , (1-12) 

kde Fc je celková síla akumulovaných bublin; N 
 VB - objem bubliny; m3 
 wp - rychlost proudění ve směsné oblasti;  m.s-1 
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Z předchozího vztahu (1-12) byla odvozena formule (1-13) popisující energii působící na strusku. 

w
Vw

QL
CdwwFE

BP

DbBLi 









22

8

1
 , (1-13) 

kde Ei je míra energie bublin plynu; J 

 w  - průměrná rychlost stoupajících bublin; m.s-1 
 db - průměr bubliny; m 

Proti dynamice proudu působí ztrátová energie (1-14).  

   4/9
442
wCCLRE LLPD  , (1-14) 

kde ED je ztrátová energie; J 
 RLP - poloměr licí pánve; m 
 Cμ - univerzální disipační konstanta pro k-ε modely; - 
 C - délková konstanta; - 
 v - kinematická viskozita; m2.s-1 

Výše uvedené vztahy pro výpočet energií vedly k definici rychlosti proudění směsné oblasti (1-15). 

3

1

4

1

3

1

R

LQ
KwP   (1-15) 

kde wP je rychlost proudění směsné oblasti; m.s-1 
 K - konstanta proudění; m.s-1 

Konstanta K, která ve vztahu (49) reprezentuje konstantu proudění. Tato konstanta není závislá na 
vlastnostech tekutiny. 

Mazumdar a Guthrie ve svých pracích [11, 12, 13] ověřovali platnost vztahu (1-15). Bylo zjištěno, že 
uvedený vztah je vztah platný za podmínky dmýchání porézní tvárnicí dnem licí pánve. Pro dmýchání 
inertního plynu pomocí ponorné trysky platí mírně upravený vztah (1-16). Úprava spočívá v dosazení 

parametru , který definuje míru ponoření trysky do taveniny. V případě výšky shodující se s pozicí dna 
licí pánve tento parametr dosahuje hodnoty 1. 

 

3

1

4

1

3

1

R

LQ
KU P


  (1-16) 

1.4 Účinky dmýchání inertního plynu do oceli 

Argon, jenž se do oceli nejčastěji dmýchá, má na ocel hned několik pozitivních účinků: 

 snižuje obsahy rozpuštěných plynů, zejména pak vodíku a v menší míře dusíku, 

 za vhodných podmínek přispívá k snížení obsahu kyslíku nebo uhlíku z lázně (podporuje 
uhlíkovou reakci), 

 odstraňuje nekovové vměstky z oceli flotací, 
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 promíchává ocel v důsledku čehož je zabraňováno vzniku přirozeného rozvrstvení oceli vlivem 
teploty a koncentračně nehomogenních oblastí vlivem legování, 

 za vyšších průtoků argonu podporuje reakce probíhající na mezifázovém rozhraní mezi 
roztaveným kovem a strusou. 

Dmýcháním inertního plynu do taveniny lze snížit obsah kyslíku až o 60 – 80 % a dusíku o 10 až 40 %, 
dále pak lze snížit obsah nekovových vměstků až o 80 %. Injektáží inertního plynu dochází i ke značnému 
snížení anizotropie mechanických vlastností [3, 14]. 

Kneis ve své práci [4] rozděluje režimy dmýchání podle průtoků inertního plynu do 3 základních 
kategorií. Během nejnižších průtoků od 50 do 150 Nl.min-1 jsou podporovány zejména procesy 
odstraňování nekovových vměstků a snižování obsahu rozpuštěných plynů. Do druhé kategorie se řadí 
střední průtoky plynu od průtoku 150 do 800 l.min-1. V tomto rozmezí intenzit dmýchání dochází 
k největší podpoře homogenizace lázně a podpoře reakcí na mezifázovém rozhraní struska-kov. Do třetí 
kategorie dmýchání se řadí speciální případy, kdy je například potřeba „rozbít“ utuhnutou strusku na 
hladině. Toto se dle autora provádí průtoky přesahujícími 2000 l.min-1.  

Řada autorů se snaží kvantifikovat průtoky inertního plynu podle způsobu použití. Součástí tohoto je  
i hledání tzv. „kritických“ průtoků, které určují hranice použitelnosti pro danou technologii. Často se lze 
setkat s udáváním buď kritických průtoků (m3.s-1.t-1) nebo kritických energií (W.kg-1). 

Například Mandal a kol. ve své práci [15] mimo jiného uvádí hodnotu kritického energie, při které 
dochází ke zlomu závislosti délky homogenizačního času na intenzitě dmýchání. Kritický průtok je 
uveden ve formě měrné energie vnášené do objemu kovu. Jeho hodnota činí cca 0,007 W.kg-1. 

Sahajwalla ve své práci [16] uvádí další kritický průtok, který souvisí s počátkem emulgace strusky. 
Hodnota tohoto průtoku se pohybuje v rozmezí 0,065 – 0,13 W.kg-1. 

1.4.1 Účinek dmýchání inertního plynu na odplynění oceli 

Princip působení inertního plynu na odplynění kovové taveniny je založen na platnosti Sievertsova 
zákona (obr. 1-10).  

 
Obr. 1-10: Schéma odplyňujícího účinku inertního plynu [17]. 

Inertní plyn je do taveniny vháněn pod tlakem, kde se formuje do bublin. Vzhledem k tomu, že je na 
počátku parciální tlak rozpuštěného plynu v bublině inertního plynu nulový, rozpuštěné plyny z oceli 
difundují do bubliny, kde probíhá jejich rekombinace do dvouatomových molekul, které společně 
s inertním plynem odcházejí do atmosféry. Difúze atomů rozpuštěných plynů do inertního plynu probíhá 
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do doby, než dojde k rovnováze dané Sievertsovým zákonem – parciální tlak rozpuštěného plynu 
v bublině inertního plynu je úměrný kvadrátu koncentrace rozpuštěného plynu v tavenině [17]: 

2

][ ][%'
2

xKp x

r

x 
                                                                              (1-17) 

kde: pr
X2 - parciální relativní tlak rozpuštěného plynu; - 

 K[X] - rovnovážná konstanta; - 
 [%x] - obsah rozpuštěného plynu v tavenině; % 

Intenzita odstraňování rozpuštěných plynů (dusíku a vodíku) je závislá mimo jiné na intenzitě 
dmýchaného plynu. V případě, že je argon jako inertní plyn vháněn do taveniny, která teoreticky 
obsahuje rozpuštěný pouze jeden plyn, je pak celkový tlak plynu v bublině roven součtu parciálních tlaků 
plynů (argonu a rozpuštěného plynu): 

   
rxrAr ppP

2


                                                                                                  (1-18) 

kde: (pAr)r, (pX2)r - relativní parciální tlaky argonu a daného plynu v bublince; - 

Současně platí, že tlak v bublince se rovná součtu atmosférického a ferostatického tlaku. Podíl objemu 
vylučujícího se plynu je roven poměru jejich parciálních relativních tlaků. 
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                                                                                                   (1-19) 

kde: VX2 je objem plynu, vylučujícího se z kovu; m3.t-1 
 VAr - objem dmýchaného argonu; m3.t-1  

 VX2 lze vyjádřit jako obsah úbytku rozpuštěného plynu v kovu v hmotnostních procentech: 

 xd
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224


                                                                                                  (1-20) 

kde: MX2 je molekulová hmotnost rozpuštěného plynu; kg.mol-1 

 [x] - obsah rozpuštěného plynu v kovu; % 

Úpravami a následnou integrací rovnice (1-19) je dosaženo tvaru potřebného množství dmýchaného 
plynu k snížení obsahu rozpuštěného plynu v daných mezích: 
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2 11224
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M
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Ar

                                                           (1-21) 

kde: KX je konstanta Sievertsova zákona; % 
 [x]0,[x] - počáteční a konečný obsah plynu v kovu; % 
 P - relativní celkový tlak plynů v bublině; - 

Vzhledem k nízké absolutní hodnotě druhého členu v závorce pravé strany rovnice (1-21), lze tento člen 
zanedbat: 
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                                                                            (1-22) 

Z rovnice (6) lze odvodit pro stupeň odplynění kovu výraz: 
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                                                             (1-23) 

Z rovnice (1-23) vyplývá, že efektivita odplynění bude závislá na molární hmotnosti. Lépe bude probíhat 
např. u vodíku, než dusíku (MH2 = 2, MN2 = 28). Dalším významným činitelem efektivity odplynění je tlak 
P. Se snižujícím se tlakem je dosahováno lepšího odplynění. 

V případě, že doba vyplouvání bublinek inertního plynu není dostatečná a nedojde k rovnováze 
parciálního tlaku plynu v bublince během jejího vyplouvání, se účinnost procesu snižuje a je pak nutné 
pro odplynění dmýchat plyn stejnou intenzitou po delší dobu nebo zvýšit intenzitu dmýchání. 

Obr. 1-11 zobrazuje průběh křivek rychlosti odstraňování vodíku při dmýchání inertního plynu do oceli. 
Z počáteční koncentrace vodíku dochází k jeho odstraňování z oceli poměrně intenzivně. S klesajícím 
obsahem vodíku v oceli rychlost jeho odstraňování prudce klesá. Aby docházelo ke stále intenzivnímu 
odvodičení je nutné buď zvyšovat průtok plynu, nebo reakce podpořit sníženým tlakem – vakuovou 
rafinací. Obdobné závěry platí i pro dusík (obr. 1-12). U dusíku, který je odstranitelný z oceli obtížněji, 
než vodík, je důležitý navíce i obsah povrchově aktivních látek. Pokud ocel obsahuje vyšší koncentraci 
rozpuštěného kyslíku nebo síry dochází i ke snížené adsorpci dusíku. 

 
Obr. 1-11: Závislost obsahu vodíku v oceli na množství dmýchaného argonu pro různé výchozí obsahy 

vodíku (t = 1600 °C, vp = 0,1 MPa) [3] 
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Obr. 1-12: Závislost obsahu dusíku v oceli na množství dmýchaného argonu pro různé výchozí obsahy 

dusíku (t = 1600 °C, vp = 0,1 MPa) [3] 

V případě, že během argonování dochází i k souběžné uhlíkové reakci, budou bubliny obsahovat kromě 
argonu a vodíku či dusíku i oxid uhelnatý. Celkový tlak v bublině pak bude dán součtem parciálních tlaků 
všech zmíněných plynů. 

     
rCOrxrAr pppP 

2                                                                               (1-24) 

Pokud během argonování dochází k uhlíkové reakci, jsou podmínky odplynění oceli ještě výhodnější  
a ke stejnému odplynění dochází při nižší spotřebě argonu. 

1.4.2 Odstranění vměstků flotací 

Termodynamické podmínky flotace vměstků inertním plynem jsou dány povrchovými energiemi na 
mezifázových rozhraních kov- plyn (Wl-g), vměstek – kov (Wv-l) a vměstek – plyn (Wv-g). Pro úspěšné 
nalepení vměstku na povrch bubliny musí povrchová energie nově vzniklého systému vměstek – plyn 
nižší, než energie kov – plyn a vměstek – kov. 

gllvgv WWW  
                                                                                          (1-25) 

Vztah pro adhezní práci přilnutí vměstku má tvar: 

  cos1
'

  glgvA SW
                                                                                      (1-26) 

Teoretický příklad dokonale smáčeného vměstku ( = 0°, cos  = 1) dosahuje adhezní práce nulové 

hodnoty, tzn. tento typ vměstku nelze odstranit flotací. V případě druhého extrému ( = 180°, cos  = -1) 
dosahuje adhezní práce potřebná k odtržení vměstku od bubliny maximálních hodnot, tzn. vměstek je 
z oceli velmi dobře odstranitelný 

Z rovnice (1-26) vyplývá, že čeřením oceli je možné snížit zejména obsah vměstků, které mají vůči 
tavenině vysokou hodnotu povrchového napětí. Jedná se zejména o vměstky Al3O3. To znamená, že 
nejlepší podmínky pro flotaci budou dodrženy u dezoxidované oceli s nízkým obsahem povrchově 
aktivních prvků [3]. 
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2 SOUČASNÉ  POZNATKY  O  MOŽNOSTECH 

MODELOVÁNÍ  PROCESŮ  V LICÍ  PÁNVI 

K optimalizaci zpracování tekuté oceli je potřebná dobrá znalost všech relevantních provozních 
podmínek a jejich vliv na dynamiku lázně. Měření na díle (tedy v provozních podmínkách) je z hlediska 
zkoumání vlastností systému nejpřesnější metoda, je však pro vysoké teploty velice obtížná, drahá  
a mnohdy i nebezpečná. Z tohoto důvodu se řada vědeckých týmů přiklonila ke studiu ferodynamických, 
tepelných a chemických procesů pomocí modelování, ať už fyzikálního nebo matematického [5, 18]. 

Samotné modelování vychází z teorie podobnosti [19]. Ke zkoumanému reálnému provoznímu systému, 
nazývaném dílo, se podle daných klíčů přiřazuje jiný, podobný systém, nazývaný model. Při řešení je dílo 
nahrazeno modelem takovým způsobem, aby bylo možné data získaná z modelu přepočítat na hodnoty 
pro dílo.  

Matematické modelování je založeno na matematické analogii dvou různých procesů. Fyzikální jevy jsou 
si matematicky podobné v případě, když jejich základní rovnice jsou izomorfními rovnicemi. 
Z matematické podobnosti pak vyplývá úměrnost mezi odpovídajícími si veličinami analogických jevů. 

Fyzikální modelování je založeno na analogii procesů, které mají stejnou fyzikální podstatu. Znamená to, 
že proudění kapaliny je simulováno v rámci kriteriálních propočtů opět prouděním kapaliny. Kriteriální 
propočty obvykle zahrnují relevantní veličiny včetně rozměrů. Dva systémy jsou si fyzikálně podobné 
v případě, že jsou popisovány stejnou kriteriální rovnicí a jestliže nabývají odpovídající kritéria 
podobnosti v homologických bodech podobných hodnot. 

Po srovnání matematických modelů a fyzikálních modelů vykazují fyzikální modely úplněji a spolehlivěji 
vlastnosti díla. Vychází se ze skutečnosti, že fyzikální modelování řeší úlohy v substanci, kdežto 
matematické modely jsou zaměřeny na strukturu problému. Další výhodou fyzikálního modelování je, že 
k sestavení modelu není potřeba znát úplný matematický popis zkoumaných procesů. Nevýhodou 
fyzikálních modelů je jejich vyšší pořizovací cena, ohraničená použitelnost a obtížná změna hodnot 
modelových parametrů, což v některých případech vede k nutnosti spokojit se jen s kvantitativními 
výsledky [19,20]. 

Simulací dmýchání inertního plynu do objemu kovu se ve světě věnuje mnoho vědeckých týmů, jež 
vydávají nespočet publikací popisujících modelování zkoumaných procesů [20, 21, 22 a mnoho dalších] 
Experimenty bývají prováděny v laboratorních podmínkách o pokojové teplotě. Ocel je pro svou 
hodnotově podobnou kinematickou viskozitu při 1600 °C simulována vodou o teplotě 20 °C na 
fyzikálních modelech agregátů v daném geometrickém měřítku. Tento model musí být napodobeninou 
díla do nejmenšího detailu, který by mohl jakkoli ovlivňovat měřené veličiny. S výhodou se používá 
průhledného materiálu (nejčastěji organické sklo). Je tak možné i pomocí vizualizace s využitím 
kontrastních látek sledovat charakter proudění a výskyt mrtvých objemů apod. [5]. Metody vizualizace 
jsou blíže popsány v literatuře [20]. 

2.1 Kriteriální rovnice 

Fyzikální proces může být popsán úplnou fyzikální rovnicí, přičemž se většinou jedná o rovnici 
diferenciální nebo soustavu diferenciálních rovnic. Úplná fyzikální rovnice se vyznačuje tím, že bere 
v úvahu všechny závislosti mezi relevantními veličinami doplněné konkrétními podmínkami 
jednoznačnosti pro daný proces. K popisu jevu, jehož rovnice je nesnadno řešitelná se s výhodou používá 
kriteriální rovnice [20]. 
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Kritérium podobnosti je bezrozměrná veličina, která v homologických bodech podobných soustav 
dosahuje stejné číselné hodnoty. U skupiny podobných soustav existuje v homologických bodech dané 
kritérium stejné číselné hodnoty [19].  

Obecný tvar kriteriální rovnice je možné odvodit např. pomocí dimenzionální analýzy nebo s využitím 
analýzy diferenciálních rovnic studovaného procesu. 

Dimenzionální analýza se používá v případě, že není znám matematický popis děje a existuje pouze 
předpoklad, že studovaný děj je funkcí relevantních fyzikálních veličin, jejichž přesný smysl působení 

však neznáme. Podstata rozměrové analýzy je založena na Buckinghamově teorému (-teorému) [20]. 

V případě, že studovaný děj je popsán základní rovnicí, lze pro odvození bezrozměrových parametrů 
použít metod, které vychází právě z tvaru základní rovnice. Výhoda této metody spočívá v tom, že není 
potřeba hledat relevantní veličiny. Při analýze těchto rovnic a stanovení bezrozměrných parametrů se 
setkáváme se dvěma základními postupy. Jedná se o postup s využitím podobnostní transformace  
a postup s využitím rozměrové analýzy rovnic. Blíže jsou tyto postupy popsány v publikaci [20]. 

2.2 Kritéria volená pro simulaci proudění kapaliny v metalurgických 

reaktorech  

Licí pánev můžeme z hlediska přenosových procesů považovat za určitý typ metalurgického reaktoru. 
Pro úspěšné fyzikální modelování na zmenšených fyzikálních modelech tohoto typu reaktorů je 
zapotřebí dodržet v první řadě geometrickou podobnost, kdy model bude vytvářen v rovnoměrně 
zmenšené podobě ve všech rozměrech díla, jak je uvedeno v rovnici (2-1): 

  
  

  
   

  

  
 
 

 
          (2-1) 

kde:   - délkové kritérium; - 
 H - výška; m 
 L - délka; m 
 index M- veličina platná pro model; - 
 index D- veličina platná pro dílo; - 

Fyzikální simulace metalurgických procesů je o to složitější, že nestačí dodržet jen geometrickou 
podobnost, ale protože se jedná o procesy dynamické, tak i dynamickou podobnost (případně i jiné 
podobnosti v závislosti na charakteru studovaného procesu). Ta popisuje podobnost vektorů sil 
v homologických bodech obou systémů. Pro vyjádření dynamické podobnosti v systému byla vytvořena 
a modifikována řada kritérií, jenž mají za úkol vystihnout nezanedbatelné složky silového působení 
v homologických bodech. Je na pracovníkovi, jenž se zabývá výzkumem, aby analyzoval, která kritéria 
jsou pro daný proces klíčová a která nejsou pro popis příliš důležitá.  

V případě, že se v reaktoru uplatňují síly vazké spolu se silami setrvačnými, slouží jako řídící kritérium 
Reynoldsovo (Re) (2-2).  

   
      

 
           (2-2) 

kde: l - hustota kapaliny; kg.m-3 

 w - rychlost; m.s-1 
 L - délka; m 
 µ - kinematická viskozita; m2.s-1 
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Toto kritérium charakterizuje, zda se ve sledovaných bodech vyskytuje turbulentní nebo laminární 
proudění. Kritérium lze využívat při simulaci charakteru proudění na zařízení plynulého odlévání, 
přesněji simulaci proudění tekuté oceli v uzlovém technologickém bodu – mezipánvi.  

Pro simulaci proudění oceli v licí pánvi, kdy je proudění iniciováno nuceně inertním plynem, se jako řídící 
často považuje Froudeho kritérium. Toto kritérium je vyjádřením poměru sil setrvačných a tíhových.  

Častějším vyjádřením proudění kapalino-plynové fáze je však Froudeho modifikované kritérium (Frmod) 
(2-3), které v sobě zahrnuje navíc poměry hustot kapaliny a plynu. Toto kritérium je jedno z nejvíce 
používaných kritérií, které mají za úkol porovnávat v měřítku podobné procesy, kde je do kapaliny 
nuceně vháněn plyn. 

      
    

 

      
          (2-3) 

kde: g - hustota kapaliny; kg.m-3 

 g - gravitační zrychlení; m.s-2 
Froudeho modifikované kritérium lze vyjádřit i jako poměr druhé mocniny kinetické energie vháněného 
plynu ke vztlakové energii inertního plynu.  Autoři citací [23, 24] využili Froudeho kritéria k přepočtu 
provozních průtoků homogenizačního plynu při kombinovaném dmýchání na průtok modelový. V tomto 
případě kritérium reprezentovalo kombinaci vlivů jako průtok plynu, průměr trysky, nebo výšku kovové 
taveniny nad vyústěním trysky. Autoři literatur [25, 26] použili podobnosti Froudeho modifikovaného 
kritéria k přepočtu modelových průtoků na průtoky provozní pro kombinované dmýchání. Podle použití 
zmíněného kritéria mnoha světovými výzkumnými týmy lze usuzovat, že Frmod kritérium je široce 
použitelné. 

Autoři Kim a Fruehan [26] definovali fyzikální model licí pánve s ohledem na studium vlivu umístění 
dmyšné tvárnice, intenzity dmýchání inertního plynu, vlivu přítomnosti, objemu a viskozity struskové 
fáze, mezifázového napětí na koeficient přestupu hmoty (mezi fázemi).  

Reálný systém, který autoři zmíněné publikace [26] simulovali, sestával z 200 tunové licí pánve. Model 
byl sestrojen v geometrickém měřítku 1:7,2. Model pak po přepočtu nabýval rozměrů 45,6 cm na 
průměru a 62 cm na výšce. Hladina modelovací kapaliny sahala do výšky 44,5 cm. Model se řídil 
Froudeho modifikovaným kritériem, které je v přepočtené podobě uvedeno v rovnici (2-4): 

4

2
,

T

Fr
Ld

Q
CN 

 (2-4) 

kde Q je objemový průtok plynu vháněného do taveniny; m3.s-1 

 dT - průměr ústí elementu;  m 

 C - koncentrace;  g.m3

 

Kde 
gl

M
C



210
10159,9






 

 

kde M je molární hmotnost plynu; g·mol-1 

Pro zachování základní podmínky podobnosti mezi modelem a dílem stále musí platit shoda Froudeho 
kritéria dle následujícího vztahu (2-5) 
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FrMODEL = FrDÍLO 

   (
  

  
)
   

                 (2-5) 

Z předložené literatury je patrné, že Froudeho modifikované kritérium je jedno z nejvýznamnějších  
a nejužívanějších kritérií dynamické podobnosti pro přepočet modelových podmínek na podmínky 
provozní. 

Autoři publikace [27] Froudeho kritérium jako základ k vytvoření kritéria, které je definováno jako podíl 
setrvačných sil a sil vztlakových. Toto kritérium, nazývané Russellovým, v sobě zahrnuje navíc koeficient 
roztažnosti tekutého kovu, neboť jak se v literatuře zmiňuje, je tepelná roztažnost oceli asi o 30 % větší, 
než je tomu v případě vody. Základní a upravený tvar Russellova kritéria je uveden v rovnici (2-6). 

   
       

           
 

  

        
        (2-6) 

Odlišný přístup hledání podobnosti mezi dílem a modelem zaujali autoři citovaní v publikaci [11], ti se 
zaměřili na hledání podobnosti energie plynem vnášené do objemu kovu. V první řadě je potřeba 
uvědomit si jaká energie je do objemu kovu plynem vháněná. Ve zmíněné literatuře je kinetická energie 
plynu považována za tu, jež má pro míchání lázně menší význam. Významnější vliv na homogenizaci má 
energie, která míchání přispívá v daleko významnějším dílem. Reprezentuje ji potenciální energie plynu, 
která zahrnuje práci vykonanou samotným vztlakem plynu. Plyn svým pohybem vzhůru předává energii 
tavenině. Množství předávané energie se však v průběhu pohybu vzhůru mění s rozpínáním argonu 
vlivem klesajícího ferostatického tlaku a zvyšující se teploty. Jak je zřejmé z literatury [11], k určení 
samotné hodnoty vyjádření absolutní specifické energie vnášené do objemu kovu přistupují jednotliví 
autoři rozdílně. I přesto, že byl výpočet nastaven pro totožné podmínky dmýchání plynu do taveniny, 
vycházely, dle jednotlivých vztahů pro výpočet absolutní specifické energie, výrazně jiné hodnoty. 
V jednom případě i řádově jiná hodnota. Z tohoto lze usoudit, že vytvoření univerzálního vztahu pro 
výpočet energie plynem předané tavenině je velice obtížné. 

Další kritérium, které má v metalurgii veliký význam je Weberovo kritérium (2-7).  

   
      

 

 
          (2-7) 

kde  - mezifázové napětí; N.m-1 
Weberovo kritérium charakterizuje poměr sil setrvačných a kapilárních, které jsou vyvolány povrchovým 
napětím. Toto kritérium přeneseně popisuje tvorbu bublin nebo i emulgaci strusky do kovu během 
dmýchání inertního plynu. We kritérium, lze tak použít pro fyzikální simulaci dmýchání, jak k samotnému 
popisu vzniku bublin, tak i v případě, že simulovaný systém zahrnuje strusku, jenž se v kovu emulguje. 

Stejně jako Froudeho kritérium, tak i Weberovo kritérium nalezlo svou modifikaci. Autoři Savolaien  
a kol. [28] použili Weberovo modifikované kritérium k simulaci jevů, jenž ovlivňují emulgaci strusky 
do kovu. Přespříliš vysoká míra emulzifikace strusky s sebou přináší nejen vynikající rafinační vlastnosti 
(asimilace nekovových inkluzí, odsíření,…), ale přináší i riziko zanesení exogenních vměstků do objemu 
kovu. Po patřičné korelaci nabylo Weberovo modifikované kritérium následujícího tvaru (2-8): 
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kde s -  hustota "lehčí" fáze; kg.m3  

  -  rozdíl hustot mezi fázemi; kg.m3 
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Pro zjednodušení výpočtu je uvažováno s neměnnou tloušťkou vrstvy strusky (oleje). 

Kritérium, které je možné použít k simulaci transportu složky mezi fázemi je Sherwoodovo kritérium  
(2-9): 

D

kL
Sh   (2-9) 

kde k je součinitel přestupu hmoty;  m.s-1 
 D - difuzivita;  m2.s-1 
 L - charakteristický délkový rozměr;  m. 

Toto kritérium lze pochopit jako podíl mezi transportem složky konvekcí a difúzí [20]. 

V jiné podobě využili kriteriálního propočtu autoři práce [29]. Autoři vycházeli z teze, že homogenizační 
čas je funkcí nejen průtoku plynu a rozměrů modelu, ale i fyzikálně-chemickými vlastnostmi dotčených 
kapalin (povrchové napětí a viskozita oceli a vody). Vztah mezi průtokem plynu na modelu a díle pak 
definovali rovnicí (2-10): 

p

pm

mp

m QQ
2 




  (2-10) 

kde:  Qm je rychlost průtoku plynu na vodním modelu; l.min-1 

 µp - viskozita roztavené oceli; Pa.s 
 µm - viskozita vody; Pa.s 

 m - povrchové napětí vody; N.m-1 

 p - povrchové napětí roztavené oceli; N.m-1 

    - geometrické měřítko; - 
 Qp - rychlost průtoku plynu při převodu; l.min-1 

Pro výrazně rozdílné teploty při simulaci a reálném procesu autoři vytvořili korelační vztah (38): 
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fssteelatm

atm

p Q
gHP

P
Q




293

1873
 (2-11) 

kde:  Patm je atmosférický tlak, Pa 

 steel - hustota tekuté oceli; kg.m-3 

 g - gravitační konstanta; m.s-2 
 Hfs - hloubka oceli ve skutečné pánvi; m 
 Qfs - rychlost průtoku plynu ve skutečné pánvi; l.min-1 

Kombinací obou rovnic vznikl následující vztah (2-12) [29]: 
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3 HOMOGENIZACE OCELI A JEJÍ SIMULACE 

Jak již bylo zmíněno dříve, proti tendenci vyskytování se přirozených teplotních rozvrstvení oceli je do 
objemu kovu vháněn inertní plyn. Inertní plyn lázeň homogenizuje nejen teplotně, ale i odstraňuje 
případné chemické nehomogenity vzniklé například legováním oceli, nebo napomáhá odstraňování 
vměstků. Inertní plyn, nejčastěji argon (případně dusík) je do oceli dmýchán pod tlakem 3,5 až 6,5 bar. 
S rostoucí intenzitou dmýchání roste i intenzita proudění kovu uvnitř pánve. S rostoucí intenzitou 
dmýchání tedy klesá doba, která je potřebná k promíchání lázně a odstranění koncentračních  
a teplotních heterogenit, tzv. homogenizační čas. 

Řada autorů [30 až 41, 75, …] se ve svých pracích věnuje stanovování homogenizačního času a vlivu 
jednotlivých počátečních a okrajových podmínek na jeho délku. 

V následujících kapitolách bude přiblížen pojem homogenizační čas, metodiky používané k jeho 
determinaci a bude diskutován i vliv okrajových a počátečních podmínek na jeho délku. 

3.1 Definice homogenizačního času 

Homogenizační čas lze považovat za dobu, za kterou dojde k úplné homogenizaci lázně. Pro určení 100% 
homogenity lázně je velmi obtížné přesně tuto dobu determinovat, proto se často používá „smluvní“ 
homogenizační čas, kdy je stupeň promíchání „m“ stanoven bezrozměrnou koncentrací m:  

   
00 / CCCCm fi   (3-1) 

kde: Ci je skutečná, okamžitá koncentrace v čase; g.dm3 

 C0 - počáteční koncentrace před přidáním značkovače; g.dm3 
 Cf - konečná koncentrace na konci míchání; g.dm3 

Nejčastěji se pro definici homogenizačního času užívá hodnoty m od 0,95 do 0,99. 

Pro definici homogenizačního času je obvykle brána poslední hodnota, která dosáhne intervalu 
bezrozměrné koncentrace   〈         〉 a z tohoto intervalu již nevystoupí, jak je vyobrazeno na  
obr. 3-1. 

 
Obr. 3-1: Definice homogenizačního času mT  [21]. 

3.1.1 Vztahy vytvořené k predikci homogenizačního času 

Řada autorů má snahu, z výsledků experimentů, určit vztah pro determinaci homogenizačního času za 
daných definovaných podmínek [30 až 41]. 
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Patil a kol. ve své práci [75] vytvářeli vztah zahrnující i vliv olejové vrstvy a vlastností oleje použitého pro 
simulaci strusky. Autoři do funkční závislosti (3-2) zařadili Qg – objemový průtok plynu, H – výšku pánve, 

D – poloměr pánve a M – hmotnost homogenizované kapaliny.  L – tloušťku olejové vrstvy, µs – 

kinematickou viskozitu oleje, s-m – mezifázové napětí, s – hustotu oleje a  - rozdíl hustot kapalin. 

      (                        )       (3-2) 

Ze vztahu (3-2) byl Rayleighovou metodou odvozen komplex šesti bezrozměrných skupin pro korelaci 
homogenizačního času (3-3) 
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Kde C1 značí bezrozměrnou konstantu závisející na definici homogenizace. Tento koeficient byl odvozen 
na základě 40 provedených experimentů na 2 modelech válcovitých nádob. Výsledný vztah pro určení 
homogenizačního času je uveden v rovnici (3-4). 
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Oproti tomu autoři prací [30 až 40] vytvářeli korelační vztahy na základě 4 proměnných uvedených  
v tab. 3-1. První sloupec zobrazuje literaturu, ze které byly exponenty čerpány, druhý až pátý sloupec 
obsahuje samostatné exponenty. Poslední sloupec určuje, na jakém zařízení byly experimenty 
prováděny. 

Tab. 3-1: Souhrn experimentálně odvozených exponentů k determinaci vztahu pro výpočet 
homogenizačního času 

Autor Qg H D M Zařízení 

Ramírez-Argáez [30] -0,25 -0,44 0,44 0,3 Matematický model 

A. Gosh [31] -0,47  1,97  Fyzikální model 

Tsujino [32] -0,47 -1,0 1,27  Fyzikální model 

Takasuka [33] -0,47 0,33   Fyzikální model 

Pan [34] -0,89 -1,0   Experimenty na díle 

Mazumdar [35] -0,33 -1,0 1,66  Fyzikální model 

Mazumdar [36] -0,33 -1,0 2,33  Fyzikální model 

Nakanishi [37] -0,4   0,4 Fyzikální model 

Asai [38] -0,33 -1,0 1,36 0,33 Fyzikální model 

Sinha [39] -0,89   0,89 Fyzikální model 

Themelis [40] -0,39 0,39  0,39 Fyzikální model 

 
Výčet exponentů uvedených v tab. 3-1 je platný pro modely licí pánve s dmýcháním umístěným v ose licí 
pánve.  

3.2 Metodiky používané k determinaci homogenizačního času 

Intenzivní procesy míchání jsou významným faktorem ovlivňujícím efektivitu procesů sekundární 
metalurgie. Jedním ze způsobů jak určit intenzitu a účinnost míchání je stanovení homogenizačního 
času. Vháněný plyn vnáší do systému energii, která je rovněž využívána k zvýšení počtu srážek mezi 
reaktanty a tím k urychlení chemických procesů během rafinace. Znalost homogenizačního času je 
potřebná pro intenzifikaci procesů sekundární metalurgie a přináší důležitá data i pro optimalizaci 
procesů. Experimentálně se homogenizační čas stanovuje na vodních modelech několika metodami [5]. 
Data naměřená na fyzikálních modelech autoři velice často porovnávají s výsledky, kterých dosáhli na 
modelech matematických nebo numerických. 
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3.2.1 Metodika vodivostní 

Řada autorů ve svých pracích používala ke stanovení homogenizačních časů vodivostní metodiky [5, 20, 
42, 43, 44, 45 … ]. U této metodiky je využívaná iontová vodivost roztoku značkovače, který je injektován 
v definovaném místě. Tato metodika měří iontovou vodivost kapaliny. Přidáním značkovače (obvykle 
koncentrovaný roztok některé ve vodě rozpustné soli s iontovou vazbou) do kapaliny se její vodivost 
zvýší. Koncentrační změny jsou pak sledovány vodivostními sondami, které snímají vodivost okolního 
prostředí. Vodivost je pak pomocí definovaného vztahu přepočtena na hmotnostní koncentraci.  

Jako značkovač jsou nejčastěji používány soli, které se ve vodě štěpí na ionty, jejž vedou elektrický 
proud. Čím je vyšší koncentrace iontů v roztoku, tím lépe roztok vede elektrický proud. Na základě 
dynamických přepočtů (kdy je do vypočítávané koncentrace zahrnován i vliv teploty na vodivost roztoku) 
je vodivost přepočítávána na hmotnostní koncentraci. Pro zvýšení statistické mohutnosti je doporučeno 
provést více experimentů za totožných počátečních a okrajových podmínek. 

Autoři Madan a kol. ve své práci [43] nebo autoři Patil a kol. ve studii [41] ke stanovení času potřebného 
k homogenizaci lázně používali rovněž metodiky vodivostní. Jako stopovače ovšem použili nejen 
standardní solné roztoky, ale i roztok H2SO4 u kterého by se dalo předpokládat použití spojené spíše  
s metodikou popsanou v následující kapitole. Je tedy zřejmé, že kyselinu sírovou, která se ve vodě štěpí 
na 2H+ a SO4

2- lze také použít nejen pro metodiku měření pH, ale i pro potřeby metodiky vodivostní. 

3.2.2 Metodika měření pH 

Odlišný přístup k simulaci metalurgických procesů, oproti předchozím autorům, zvolili autoři Akdogan  
a Eric [46], kteří pro modelování procesů probíhajících v kyslíkovém konvertoru použili metodu měření 
pH. I přesto, že se jedná o mírně odlišné procesy oproti prosté homogenizaci, je tato metoda vhodná  
i pro determinaci homogenizačních časů v licí pánvi. Více o této metodice pojednává zdroj [47].  

Pro simulace ocelářských procesů byl vytvořen fyzikální model kyslíkového konvertoru v geometrickém 
měřítku 1:7. Značkovačem byl roztok zředěné kyseliny sírové. Koncentrační gradienty byly snímány 
pomocí sond napojených na pH-metr. Stanovený homogenizační čas odpovídal době, kdy se 
koncentrace ustálila na konečné hodnotě ± max. 2%, tj. m = 0,98 – 1,02. Autoři prováděli pro každou 
modelovou variantu až 6 experimentů. Výsledná hodnota pak byla průměrem všech experimentů 
provedených za stejných okrajových a počátečních podmínek. Byla také pozorována jistá nestabilita 
výsledků a to v případech rozdílného umístění injektáže značkovače. Experimenty, kdy byl značkovač 
podáván u hladiny lázně, se projevily kratším homogenizačním časem oproti variantě, kdy byl značkovač 
injektován u dna. Toto bylo patrně důsledkem vyšší hustoty kyseliny sírové ve srovnání s vodou. Těžší 
kyselina sírová se měla tendenci držet u dna. Naopak kyselina podávána shora tak měla lepší podmínky 
pro rozptýlení se v objemu, čímž se zkrátí homogenizační čas [46]. 

3.3 Vliv počátečních a okrajových podmínek na délku homogenizačního času 

Na výslednou délku homogenizačního času má vliv celá řada faktorů. Kromě těch uvedených v kapitole 
3.1.1 je to i pozice umístění dmyšného elementu, případně použití ponorné trysky. 

3.3.1 Vliv místa injektáže značkovače 

Pro svůj výzkum homogenizace oceli použili autoři Fan a Hwang vodivostní metodiku [29]. Tato práce 
byla zaměřena na simulaci přidávání plněných profilů do pánve. Model licí pánve nabýval tvaru válce  
v geometrickém měřítku 1:4 oproti dílu. Model byl osazen 4 vodivostními sondami. Jejich pozice jsou 
ilustrovány na obr. 3-2. Autoři se zabývali vlivem určení místa přidávání značkovače na výsledný 
homogenizační čas. Pozice, kde byl značkovač přidáván (označeny jako A až H) jsou vyobrazeny na  
obr. 3-3. 
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Obr. 3-2: Umístění čtyř sond v modelu pánve [29]. 

 
Obr. 3-3: Pozice přidávání značkovací látky [29]: (a) hloubka injektáže, (b) znázornění osmi pozic 

injektáže (horizontální pohled). 

Modelové podmínky byly pro všechny varianty totožné. Objemový průtok homogenizačního plynu byl 
udržován konstantní na hodnotě 4,1 Nl.min-1. Jako značkovače bylo použito 200 ml roztoku NaCl, který 
byl vstřikován pro všechny pozice A až H vždy 20 cm pod povrchem lázně. Autoři považovali 
homogenizaci za kompletní v době, kdy se hodnota m ustálila na 0,95. Pro verifikaci výsledků byly 
naměřené hodnoty porovnány s výstupy z numerického modelu definovaného pro dané podmínky.  
Obr. 3-4 ilustruje dobrou shodu mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami. 
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Obr. 3-4: Porovnání naměřených a vypočítaných hodnot homogenizačního času pro jednotlivé pozice A-

H [29]. 

Jak ilustruje obr. 3-4 nebyl prokázán výraznější vliv místa vstřiku značkovače. Největší rozdíl v hodnotě 
homogenizačního času je mezi pozicemi D a H. K nejrychlejší homogenizaci docházelo v případě vstřiku 
značkovače půdorysně naproti excentricky umístěnému dmyšnému elementu. Naopak nejhorší 
homogenizace byla zaznamenána v případě vstřiku značkovače do pozice H, tedy u stěny pánve mimo 
osu recirkulačního pole. Rozdíl dvou zmíněných hodnot činí méně, než 5% z jejich hodnoty.  

3.3.2 Vliv průtoku inertního plynu 

Autoři publikace [29] na modelu popsaném v předchozí kapitole zkoumali i vliv intenzity dmýchání na 
délku homogenizačního času, viz obr. 3-5. Pro stanovení homogenizačního času byly autory použity opět 
jak metoda fyzikálního modelování, tak i metoda numerické simulace. Nad struskové oko bylo přidáno 
200 ml značkovače.  

 
Obr. 3-5: Závislost homogenizačního času na intenzitě průtoku plynu [29]. 

Obrázek jednoznačně dokazuje příznivý vliv zvyšující se intenzity dmýchání inertního plynu  
na zkracování času potřebného k homogenizaci lázně. Z obr. 3-5 opět plyne dobrá shoda mezi 
hodnotami naměřenými a vypočtenými pomocí numerického modelu.  

Vliv intenzity dmýchání inertního plynu do lázně bude diskutován i v rámci dalších kapitol, kde budou 
brány v úvahu i změny dalších podmínek experimentu. 
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3.3.3 Vliv pozice dmyšné tvárnice 

Autoři publikace Zhu a kol. [48] sestrojili pro studium procesů probíhajících v licí pánvi fyzikální model 
licí pánve v geometrickém měřítku 1: 10 z plexiskla. Porovnání jednotlivých parametrů modelu a díla 
jsou uvedeny v tab. 3-2. Řídícím kritériem bylo stanoveno Froudeho modifikované kritérium. Pro 
stanovení homogenizačních časů byla použita rovněž metodika vodivostní, kde jako značkovač sloužil 
20% roztok NaCl. Vodivostní sondy se nacházely 20 mm pod hladinou. 

Výsledky fyzikálního modelování byly porovnávány s výsledky numerických simulací vlastního 
numerického modelu. 

Tab. 3-2: Vstupní parametry díla a modelu pánve 

 Reálný systém (350 t) Model (1 : 10) 

Průměr pánve (m) 4,0 0,4 

Výška pánve (m) 4,0 0,4 

Průměr dmýchacího elementu (m) 10,0 3,0 

Průtok argonu (Nm3.min-1) 350–800 4–8 

Hustota taveniny (kg.m-3) 7000 1000 

Obr. 3-6 ilustruje studované varianty umístění dmyšných kamenů. Obr. 3-7 graficky ilustruje délky 
homogenizačních časů v závislosti na studované variantě. Obr. 3-8 pak závislost homogenizačního času 
na intenzitě dmýchání inertního plynu. 

 
Obr. 3-6: Pozice uložení dmýchacího elementu [48] 

 

Obr. 3-7: Závislost vlivu umístění dmýchacího elementu na homogenizační čas [48] 
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Obr. 3-8: Závislost vlivu průtoku dmýchaného plynu na homogenizačním čase [48] 

Z obr. 3-7 je z pohledu časové náročnosti homogenizace nejpříznivější variantou varianta B, tedy 
varianta dmýchání jedním dmýchacím elementem umístěným excentricky, mimo vertikální osu pánve. 
Toto se potvrzuje pro celé zkoumané spektrum intenzit dmýchání inertního plynu do taveniny. Dále je 
opět patrná velice dobrá shoda výsledků z fyzikálního i numerického modelu, kterým byly výsledky 
získané na fyzikálním modelu verifikovány. 

3.3.4 Využití kruhového plátu ke zkrácení homogenizačního času 

Studiu vlivu strusky na délku homogenizačního času se věnovali autoři Yamashita a Iguchi [21]. Práce 
byly prováděny s cílem regulace homogenizace a zpětné emulgace strusky do kovu. Pro zajištění míchání 
byl model osazen tryskou. Tryska byla umístěna ve svislé ose pánve. Následně byl na hladinu umístěn 
kruhový plát, který měl velikost větší, než struskové oko, které při dmýchání vzniká. Díky ponoru plátu je 
vektor toku tekutiny při nárazu na plát výrazně změněn a změní se tak i charakter proudění. 
Experimentální zařízení je ilustrováno na obr. 3-9.  

 
Obr. 3-9: Schéma experimentálního zařízení pro měření homogenizačního času [21]. 

Nádoba o průměru 20 cm a výšce 40 cm byla naplněna deionizovanou vodou do výšky 30 cm.  
Na hladinu vody byla nanesena vrstva silikonového oleje o výšce 4 cm. Následně se do lázně ponořil  
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i kruhový plát o tloušťce 1 cm. Byly použity kruhové pláty o 3 průměrech – 5, 10 a 15 cm. Značkovač KCl 
byl v lázni snímán vodivostní sondou umístěnou 3 cm od dna nádoby.  

Ocelový plát byl postupně umisťován v hloubkách od -8 cm pod rozhraním struska-kov až do hloubky  
4 cm nad toto rozhraní. Hloubka je označována jako hp. V případě, že je plát ponořen pod rozhraním 
struska-kov, je homogenizační čas zkrácen, pokud je nad rozhraním, pak na homogenizace nemá výrazný 
vliv. Vliv kruhového plátu při intenzitě dmýchání inertního plynu 41,4.10-6 m3.s-1 je uveden na obr. 3-10. 
Obr. 3-11 je fotografickým záznamem z experimentu. Obr. 3-12 ilustruje vliv plátu na recirkulační 
proudění, kdy je recirkulace v přítomnosti plátu intenzivnější. 

 
Obr. 3-10: Vztah mezi pozicí plátu a homogenizačním časem [21]. 

 

 
Obr. 3-11: Fotografie lázně za stejných podmínek, jako u obr. 3-11 [21]. 
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Obr. 3-12: Vektory rychlosti v lázni [21]. 

Méně intenzivní recirkulace v případě plátu ponořeného nad rozhraní kov-struska si lze vysvětlit tak, že 
energie, která je do kapaliny vnášená plynem je mařena emulgací strusky. Aby se struska s nižší hustotou 
dostala pod rozhraní, musí jim být dána energie k tomu potřebná. Proto je v případě ponoření 
kruhového plátu pod rozhraní dosahováno intenzivnějšího proudění – energie stoupajícího plynu není 
spotřebovávána na emulgaci. 

Autoři [21] dále studovali vliv velikosti tohoto plátu na délku homogenizačního času. Obr. 3-13 
porovnává vliv plátu o průměru 5 a 10 cm (za podmínek průtoku 41,4.10-6 m3.s-1 a umístěného 2 cm pod 
rozhraním struska-kov). V případě použití plátu 5 cm nastává situace kdy při průtoku větším, než 40,4.10-

6 m3.s-1 dosahuje struskové oko většího rozměru, než je velikost plátu. V takovém to případě je účinnost 
plátu snížena, protože dochází k emulgaci strusky. V případě použití plátu o průměru 10 cm všechny 
bublinky narážejí do plátu a tak je energie plynu využívána k homogenizaci a ne k emulgaci. 

Autoři zmiňují možnost použití kruhového plátu ke snížení homogenizačního času i množství kapiček 
strusky zanesených do objemu taveniny i v reálném provozu. Jako vhodné materiály vyhodnotili Sialon 
nebo SiN. Na tuto práci už však nenavazuje žádná další publikace, která by možnost použití těchto 
materiálů v náročných ocelárenských podmínkách potvrzovala. 

 
Obr. 3-13: Fotografie lázně při porovnávání dvou plátů [21]. 
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3.3.5 Vliv přítomnosti „struskové fáze“ na homogenizaci 

Autor literárního zdroje [5] zkoumal závislost délky homogenizačního času na umístění dmyšného 
elementu ve dně licí pánve a použití „brzdící“ vrstvy oleje, která má za úkol simulovat strusku. Jak je 
patrné z obr. 3-14 necentrálně umístěná dmyšná tvárnice zkracuje čas potřebný k homogenizaci lázně. 
Proto je tento způsob dmýchání provozně výhodný (z pohledu promíchávání lázně). Přítomnost oleje 
(strusky) prodlužuje homogenizační čas díky spotřebě části energie plynu pro podporu fyzikálních  
a fyzikálně chemických procesů probíhajících na mezifázovém rozhraní struska – kov. Homogenizační čas 
se v přítomnosti strusky posouvá k vyšším hodnotám, což je pro probíhající procesy nepříznivé. Nicméně 
z ocelářského hlediska je rafinační struska na povrchu lázně z řady důvodů nezbytná.  

 
Obr. 3-14: Závislost homogenizačního času na pozici dmyšného elementu a intenzity průtoku plynu [5]. 

Publikace [49, 26] také popisují vlivy přítomnosti struskové fáze na proces homogenizace. V práci [49] 
byla struska simulována petrolejem o hustotě 806,5 kg.m-3 a kinematické viskozitě 1,984 mm2.s-1. 
Experimenty byly prováděny při dvou tloušťkách oleje (4 a 8 mm) a objemových průtocích 
homogenizačního média 0,13 až 2,13 l.min-1, což dle přepočtu na měřítko díla odpovídá 1,6 až  
26,3 m3.h-1.  

Veličina ´3 je definovaná jako poměr mezi délkami homogenizačního času při zkoumané a „nulové“ 

relativní tloušťce vrstvy strusky. Obr. 3-15 ilustruje závislost ´3 na relativní tloušťce vrstvy strusky 
1'

1

'
.



HH s   a intenzitě dmýchání inertního plynu QV.  

 
Obr. 3-15: Vliv tloušťky (Hs) a relativní tloušťky ( 1'

1

'
.



HH s
) vrstvy strusky vysoké tekutosti na hodnotu 

veličiny při Qv = 6,2 (x); 12,3 (Δ); 18,5 (o); 24,7 (□) m3.h-1 [49]. 
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Z obr. 3-15 je zřejmé, že přítomnost strusky prodlužuje délku homogenizačního času. Lze tedy  
z obr. 3-15 předpokládat, že struska o tloušťce 0,075 m na reálné licí pánvi prodlouží délku času 
potřebného k homogenizaci o cca 57 %. S klesající intenzitou dmýchaného plynu negativní vliv přítomnosti 
strusky na homogenizační čas roste. 

Vlivem přítomnosti struskové fáze na délku homogenizačního času se věnovali i autoři publikace [26]. 
Model 20 tunové licí pánve v geometrickém měřítku 1:7,2 byl osazen dmyšnými tvárnicemi ve třech 
různých pozicích – ve vertikální ose, polovině poloměru a u stěny licí pánve. Před experimentem bylo na 
hladinu nalito 2,5 l oleje. 

Obr. 3-16 ilustruje závislost energie míchání na čase homogenizace pro zmíněné tři pozice dmyšného 
elementu. I tato studie potvrzuje prodloužení homogenizace v případě přítomnosti struskové fáze. 

 

Obr. 3-16: Homogenizační čas vs. měrná energie míchání pro tři různá umístění tvárnic s vrstvou a bez 
vrstvy oleje [26].  

Pomocí metod numerické a fyzikální simulace studovali homogenizační pochody v rámci VOD procesu  
i autoři práce [50]. Fyzikální model VOD byl vyroben z plexiskla v geometrickém měřítku 1:9. V rámci 
fyzikálního studia byl rovněž zkoumán vliv přítomnosti struskové fáze na homogenizační procesy. 
Strusková fáze byla simulována silikonovým olejem a ocel vodou. K determinaci homogenizačního času 
byla použita metodika vodivostní, avšak s tím rozdílem, že místo standardního solného roztoku byl použit 
vodný roztok KOH.  

Obr. 3-17 popisuje vývoj délky času potřebného k homogenizaci objemu lázně v licí pánvi s rostoucím 
průtokem inertního plynu. Jak je z obrázku patrné, vlivem přítomnosti olejové fáze dochází k prodloužení 
homogenizačního času. S rostoucí intenzitou dmýchání se rozdíl mezi oběma variantami ještě zvětšuje. 

 
Obr. 3-17: Porovnání závislosti délky homogenizačního času na intenzitě dmýchání s/bez přítomnosti 

olejové vrstvy [50]. 
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Autoři Patil a kol. ve své práci [41] prezentují výsledky získané z modelového studia na fyzikálním 
modelu licí pánve válcového tvaru. Autoři zde studovali vliv vlastností a tloušťky olejové vrstvy simulující 
strusku na délku homogenizačního času. Výsledky jsou shrnuty v tab. 3-3. 

Tab. 3-3: Délka homogenizačního času v závislosti na druhu použitého oleje a jeho tloušťce [41] 

Olej Vlastnosti vybraných olejů 95 % homogenizační čas, s 

Hustota, 

kg.m
-3 

Mezifázové 

napětí, N.m
-1 

Kinematická 

viskozita, 

mPa.s 

Tloušťka oleje, mm 

10 20 30 40 

Petroleum ether 640 0,016 0,38 24 28 32 35 

Benzen 873 0,028 0,34 26 29 33 35 

Hořčičný olej 919 0,035 70,0 43 49 53 55 

Silikonový olej 968 0,053 97,0 43 45 48 53 

 
Z výsledků uvedených v tab. 3-3 je patrný jasný vliv prodlužování homogenizačního času s rostoucí 
tloušťkou vrstvy oleje. Autoři uvádějí, že mezifázové napětí na výslednou délku homogenizačního času 
nemá významný vliv. Naopak významný vliv na prodlužování homogenizačního času má zvyšování 
hustoty a kinematické viskozity. Dokazují to hodnoty vlastností hořčičného a silikonového oleje, které se 
vyznačují výrazně vyššími homogenizačními časy a to zejména u nejnižších tlouštěk olejové vrstvy. 

Autoři zde [41] pro srovnání uvádějí i hodnoty vybraných parametrů pro reálný systém, kde hustota 
strusky činí 2640 kg.m-3, kinematická viskozita strusky 1 Pa.s a mezifázové napětí 0,07 N.m-1. 

3.3.6 Vliv poměru H/D 

Autoři v publikaci [30] se zabývali nejen vlivem intenzity dmýchání a polohou a počtem dmyšných 
kamenů ve dně licí pánve, ale také vlivem poměru H/D (výška/poloměr). Se zvyšující se hodnotou H/D 
klesá doba potřebná k homogenizaci objemu (viz obr. 3-18).  

 

Obr. 3-18: Vliv poměru H/D na délku homogenizačního času [30] 

Autoři jev zkracování homogenizačního času s rostoucím poměrem H/D vysvětlují lepším využitím 
energie plynu, kdy má tento plyn u elementu vyšší potenciální energii. 
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4 REAKCE MEZI KOVEM A STRUSKOU A JEJICH 

MODELOVÁNÍ 

Reakce mezi dvěma nemísitelnými složkami, jako je systém kov – struska, probíhá na jejich mezifázovém 
rozhraní. Celkovou rychlost procesu určuje nejpomalejší člen řetězce návazných procesů. Tím bývá 
obvykle rychlost přenosu složek do a z reakční zóny, která je závislá na difuzivitě reagujících složek 
v daném prostředí.  

V nejjednodušším případě lze reakci (přenos) složky zapsat ve tvaru: 

[A]kov 


  (A)struska           (4-1) 

kde [A]kov je složka A v roztaveném kovu, 

 (A)struska je složka A v roztavené strusce.  

Ve zmíněné reakci dochází k přenosu látky A z kovové fáze do struskové fáze a naopak až do ustálení 
rovnováhy. 

V případě, že se na mezifázovém rozhraní ustálí chemická rovnováha, bude rovnovážná konstanta 
vycházející ze vztahu (4-1) vyjádřena vztahem: 

  
 [ ]   

 ( )       
           (4-2) 

Vyjádření rychlostí jednotlivých článků procesu a celkové reakce je i u nejjednodušších reakcí velmi 
obtížné a vyžaduje stanovení řady zjednodušujících předpokladů, což snižuje přesnost celkových 
výsledků. V případě složitějších reakcí více složek bude určení jednotlivých dílčích rychlostí o to složitější. 
Tyto výpočty vyžadují řadu rovnic a zjednodušujících předpokladů. 

Podle představ iontové teorie roztavených strusek probíhají na mezifázovém rozhraní roztavená struska 
– roztavený kov elektrochemické reakce, na nichž se podílejí ionty s kladnými a zápornými elektrickými 
náboji [51]. 

Během ocelářských pochodů dochází mezi kovem a struskou k mnoha reakcím. Reakční systém  
se snaží vždy přibližovat chemické reakční rovnováze mezi komponenty obsaženými v kovu a strusce. 
Prvky, které mezi kovem a struskou přecházejí, jsou ty, které se struskou nějakým způsobem reagují.  
Mezi tyto prvky řadíme zejména kyslík, síru, fosfor, mangan, chrom a mnoho dalších. Tato práce bude 
zaměřena spíše na obecný přechod prvku mezi těmito dvěma fázemi, případně budou výsledky 
aplikovány na procesy odsíření oceli v licí pánvi. 

4.1 Síra v oceli a její odstranění 

V současné době je u většiny vyráběných ocelí požadavek dosahovat co možná nejmenšího obsahu síry. 
Síra v oceli má vesměs negativní vlivy na mechanické vlastnosti a to zejména za vyšších teplot. Tomuto 
může být předejito pouze použitím přísad s nízkým obsahem síry a kvalitním a intenzivním odsířením, 
které má na konečný obsah síry v oceli nejvýraznější vliv.  

Výjimku ze skupiny ocelí s požadovanou velmi nízkou sírou tvoří takzvané SBQ oceli (Special Bar Quality). 
Ty se používají pro výrobu tyčí do automobilového průmyslu. Dále automatové oceli používané na 
výrobu šroubů, matic a dalších výrobků obráběných strojním automatem, které obsahují až 0,3 % síry 
v kovu. Takto vysoký obsah síry má zabezpečit lámavou třísku (nevytvářejí se nebezpečné dlouhé špony) 
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a zároveň působí síra jako mazadlo, které mezi obráběcím nástrojem a materiálem vytváří kluznou 
vrstvu, čímž výrazně prodlužuje životnost drahých obráběcích nožů.  

Nejčastější odsiřující složkou je v ocelářství oxid vápenatý. Reakci odsíření lze pak zjednodušeně zapsat 
ve tvaru: 

(CaO) + [S] = (CaS) + [O] (4-3) 

Protože je slučovací volná entalpie oxidu vápenatého zápornější, než u sulfidu vápenatého, dojde 
k odsíření dle rovnice (4-3) pouze za předpokladu, že bude uvolněný kyslík vázán na stabilní sloučeninu  
a bude tak odváděn ze soustavy.  

Podle iontové teorie se přes hranici kov-struska přemísťují nabité částice, reprezentují tak zmiňované 
přechodové procesy mezi kovem a struskou [52, 53]. 

Iontová teorie vyjadřuje odsíření oceli následujícími vztahy: 

[S] + 2e  →  (S2-)  (4-4) 

(O2-)  →  [O] + 2e (4-5) 

[S] + (O2-) → (S2-) + [O] (4-6) 

Iontová teorie procesu odsíření je do jisté míry zjednodušující, protože nebere v potaz odsiřovací 
schopnost dalších oxidů, které se v systému vyskytují (MgO, FeO, MnO a další). Vápníkový kationt Ca2+ se 
váže přednostně na aniont síry S2-. Součinitel aktivity síry se snižuje a tím vzrůstá rozdělovací koeficient 
síry. Oxidy, které snižují aktivitu oxidu vápenatého, naopak snižují rozdělovací koeficient síry. 

Rozdělovací součinitel síry je dán vztahem (4-7) za zjednodušujících předpokladů, že f[O]=1 a f[S]=1: 
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 (4-7) 

Kde:  Ls je rozdělovací součinitel; - 
 w - hmotnostní zlomek; - 

 KO
S  - rovnovážná konstanta, - 

Ze vztahu (4-7) vyplývá úměra mezi rovnovážnou konstantou a rozdělovacím součinitelem síry v kovu. 
Čím vyšších hodnot nabývají, tím lepšího odsíření je možné dosáhnout. Čím hlubší dezoxidace oceli 
proběhne, tím jsou odsiřovací procesy více podporovány z důvodu nízkého obsahu kyslíku ležícího ve 
jmenovateli vztahu (4-7). Na rozdělovací koeficient má vliv také řada dalších faktorů. Je ho tedy potřeba 
posuzovat komplexně vzhledem ke kinetice procesu. Dále je odsíření oceli podporováno přítomností 
prvků, které jsou schopny se sírou tvořit sulfidy, které jsou schopny přecházet do strusky. Výrazný 
pozitivní vliv mají uhlík, křemík a fosfor, které zvyšují termodynamickou aktivitu síry –  
a zlepšují tedy termodynamické podmínky odsíření. 

V provozních podmínkách obvykle není možné dosáhnout termodynamické rovnováhy odsíření,  
ale pouze se k ní přiblížit. Toto je zapříčiněno zejména kinetikou procesů. Základní kinetickou rovnici pro 
odsíření oceli lze vyjádřit vztahem: 

 
n

S

S wk
dt

dw
            (4-8) 

Hodnota konstanty určující řád reakce n se bude měnit v závislosti na druhu použité strusky (pro kyselé 
strusky n < 1 a pro zásadité n = 1).  
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Procesy v blízkosti a na mezifázovém rozhraní budou probíhat podle následující posloupnosti: 

1. difúze síry z kovu na mezifázové rozhraní a difúze aniontů kyslíku ve strusce k témuž 
mezifázovému rozhraní, 

2. průběh samotné elektrochemické reakce (4-6), 
3. difúze kyslíku z mezifázového rozhraní do objemu kovu a difúze již aniontu síry do objemu 

strusky 

V zásaditých struskách je reakce odsíření dále ovlivňována teplotou, chemickým složením a viskozitou 
strusky. Postupným zvyšováním zásaditosti strusky jsou zplodiny z odsíření stabilizovány a odváděny tak 
z reakčního prostoru. Viskozitu strusky zle snížit buď zvýšením teploty, což zhoršuje termodynamické 
podmínky odsíření nebo přídavkem tavidel, které strusku ředí. Mezi nejznámější tavidla strusek patří 
fluorid vápenatý, od jehož používání se z environmentálních důvodů upouští. V současnosti je trendem 
používání tavidel na bázi oxidu hliníku. 

Výzkumu optimálního složení strusky se mimo jiné zabývali i autoři Buľko, Kijac a Domovec [54]. Autoři 
vycházeli ze souboru 229 taveb, jejichž vybrané parametry zkoumali. V tab. 4-1 je uvedeno chemické 
složení oceli, jejíž tavby byly podrobeny statistické analýze. 

Tab. 4-1: Chemické složení zkoumané oceli 

Chemické složení, hm% C Mn Si P S Al 
Min. obsah 0,17 1,15 0,15   0,02 

Max. obsah 0,2 1,3 0,35 0,025 0,02 0,03 
 
Existuje celá řada vztahů, které ať už více, či méně popisují odsiřovací schopnost strusky. Jednotlivé 
známé vztahy jsou uvedeny pod označením (4-9) až (4-15). Tyto vzorce zahrnují vybrané parametry, 
které mají na celkové odsíření výrazný vliv. Patří mezi ně bazicity - B1 a B2, sulfidický faktor, neboli 
Mannesmannův koeficient - SF, optická bazicita - OB, odsiřovací potenciál - DP, kde hraje významnou roli 
i obsah rozpuštěného hliníku, dále veličina - CA, která reprezentuje je poměr složek CaO a Al2O3 ve 
strusce. Odsiřovací schopnost strusky může popisovat i hodnota celkového obsahu lehce 
redukovatelných oxidů ve strusce - SO. 

 
 2

1
SiO

CaO
B 

 (4-9) 

   
   322

2
OAlSiO

MnOCaO
B






 (4-10) 

 
 

 32

2

: OAl
SiO

CaO
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 (4-11) 





n

i

iixOB
1

 
 (4-12) 

kde: xi - iontový zlomek složky i; - 

 λi - optická bazicita vzhledem k oxidům; - 

SO= (FeO)+(Fe2O3)+ (MnO)+(Cr2O3)+ (V2O5)+(P2O5) (4-13) 
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  (4-14) 

 
 32OAl

CaO
CA   (4-15) 

kde CA je poměr CaO/Al2O3  [-]. 

Schopnost strusky extrahovat síru z kovu reprezentuje významná veličina – sulfidická kapacita. Pro 
stanovení sulfidické kapacity strusky je možné použít buď obecného odvozeného vztahu (4-16) nebo 
empirického vztahu (4-17). 
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  (4-16) 

kde CS je sulfidická kapacita strusky; - 
 f - aktivitní součinitel; - 
 

2,25.6,43
.5464022690

log 


 OB
T

OB
CS  (4-17) 

kde T - teplota;  K 
 OB - optická bazicita;  - 

Obr. 4-1 [54] ilustruje závislost sulfidické kapacity na teplotě a bazicitě B2. Sulfidická kapacita strusky 
výrazně roste v případě vysokých hodnot teploty a bazicity B2. 

 

Obr. 4-1 – Závislost teploty a kapacity na sulfidové kapacitě [54] 

Dále autoři zkoumali vliv podílu snadno redukovatelných oxidů ve strusce (SO) na rozdělovací koeficient 
Ls (obr. 4-2a) a vliv obsahu oxidu manganu na rozdělovací koeficient Ls (obr. 4-2b).  

Oblast s nejvyšší 

sulfidovou kapacitou 
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         a)      b) 

Obr. 4-2 – Závislost obsahu oxidů na rozdělovací koeficient síry [54]  

Z obr. 4-2a) a 4-2b) vyplývá, že odsiřovací procesy jsou podporovány nízkými obsahy lehce 
redukovatelných oxidů, mezi které patří i MnO u nějž je patrný stejný vliv na rozdělovací součinitel. 

4.2 Možnosti fyzikálního modelování přenosových procesů mezi kovem  

a struskou v licí pánvi 

Hlavním zaměřením této kapitoly je analýza možností fyzikální simulace procesů probíhajících mezi 
kovem a struskou na fyzikálních modelech. Pro nutnost dodržení podobnosti vzhledem k reálnému 
systému jsou mnoha autory hledány kapaliny, které by simulovaný systém co možná nejvěrohodněji 
napodobovaly. Ocel je, jak již bylo zmíněno, nejčastěji simulována, pro svou kinematickou viskozitu  
a dostupnost, vodou, případě vodným roztokem. Při hledání média napodobujícího strusku výzkumníci 
narážejí na mnoho problémů, které simulaci komplikují nebo ji úplně znemožňují.  

K  účelu simulace strusky jsou nejčastěji používány kapaliny organického charakteru (např. různé druhy 
olejů, benzen, a další). Pro simulaci prvku přecházejícího z kovu do strusky musí být nalezena látka, která 
je rozpustná jak ve vodě, tak i v kapalině simulující strusku. Aby byla dodržena analogie s ocelářskými 
procesy, musí být rozpustnost stopovací látky ve „strusce“ řádově větší oproti „oceli“. Jako stopovací 
látka se autorům nejvíce osvědčily chemikálie jako jod, thymol, kyselina kaprylová a další. Médium 
užívané k dmýchání do lázně jsou nejčastěji používány plyny jako argon, čistý dusík, případně obyčejný 
vzduch. 

Autoři Mazumdar a Guthrie ve své práci [11] předložili komplexní článek shrnující problematiku 
modelování přenosových procesů mezi kovem a struskou. 

4.3 Teoretické pohledy na simulování přenosových procesů mezi kovem a 

struskou 

Autoři ve svých pracích [26, 55, 56,…] provedli analýzy procesů přenosu hmoty mezi dvěma 
nemísitelnými fázemi na fyzikálních modelech. Hlavním cílem bylo stanovaní mechanismů přenosových 
procesů a stanovení koeficientů vyjadřujících celkovou rychlost přenosu hmoty. Tyto koeficienty mohou 
být stanovovány na základě dvou základních teorií. 

4.3.1 Přechodové jevy 

Transport jednotlivých částic může probíhat jak v plynné, tak I kapalné nebo tuhé fázi. Z molekulárního 
hlediska dochází k pohybu částic v mikroměřítku pomocí difúze. Difúze, která je vyvolána vnitřními 
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energiemi materiálu, je nazývána molekulární difúze. Pohyb hmoty způsobený vnější silou (spíše ve 
větším měřítku) je nazýván konvekční difúzí. 

Vyhodnocování přepočtů z modelových podmínek na dílo a opačně provádějí autoři nejčastěji pomocí 
koeficientů přenosu hmoty.  

Látkové množství transportovaného materiálu n lze vyjádřit jako intenzitu toku materiálu skrze jednotku 
plochy, dle rovnice (4-18). 

 dAn  (4-18) 

kde Φ je hustota difúzního toku složky; mol.m-2.s-1, 
 A - plocha;  m2. 

Jak již bylo poznamenáno, přenos hmoty konvekcí je přenos způsobený vnějšími vlivy, kdy je pohyb 
nucený (např. rozdílem hustot). Vztah pro výpočet intenzity transportu hmoty konvekcí je uveden 
v rovnici (4-19). 

kxkonvekce wc .  (4-19) 

kde c je koncentrace složky k v tavenině;  mol.m-3, 
 wx - rychlost proudění kapaliny ve směru osy x;  m.s-1. 

Uvažujeme-li látku k ve fázích I a II, ve kterých se koncentrace složky k liší, pak má látka k tendenci 
difundovat z fáze o vyšší koncentraci složky k k fází s nižší koncentrací. Intenzita difúzního toku je závislá 
na gradientu koncentrací a míře difúzního koeficientu nazývaného difuzivita. Konkrétní hodnota 
difuzivity se stanovuje pomocí polo empirických vzorců, případně se dají odečíst přímo z fyzikálně 
chemických tabulek.  

x

c
D k
kIdifúze



  (4-20) 

kde D je difuzivita; m2.s-1, 
 ck - koncentrace složky k v tavenině;  mol. m-3, 
 x - charakteristický délkový rozměr;  m. 

V případě, že se poblíž mezifázového rozhraní kapalina chová laminárně rovnoběžně s mezifázovým 
rozhraním, dochází k přestupu hmoty skrze toto rozhraní pouze pomocí molekulární difúze. Je-li na 
rozhraní přítomno turbulentní proudění, pak se proudící médium pohybuje k mezifázovému rozhraní ve 
všech směrech a koncentrace složky k je pak ve všech místech mezifázového rozhraní konstantní  
a přestup hmoty je vyvoláván jak molekulární difúzí, tak i konvekcí. 

Za dodržení podmínky ustáleného stavu lze koeficient celkového transportu hmoty odvodit na základě 
porovnání dvou hmotnostních toků. 

)()(
''

sssmmm CCkCCkJ   (4-21) 

kde J je hmotnostní tok;  g.m-2.s-1, 
 km,s -  koeficient přenosu hmoty kovové nebo struskové fáze;  m.s-1, 
 Cm,s - koncentrace v objemu kovové nebo struskové fáze;  g. m-3, 

 
'

,smC  - koncentrace na rozhraní;  g. m-3. 
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Vzhledem k rovnováze na rozhraní: 

'

'

m

s

C

C
h   (4-22) 

 h - poměr rozdělení koncentrací na rozhraní struska – kov; - 

Kombinací výše uvedených rovnic lze získat vztah: 

sm

ssmm

m
hkk

CkCk
C






'  (4-23) 

Po substituci předchozí rovnice do rovnice hmotnostní pro kovovou fázi se rovnice hmotnostní 
zredukuje na: 
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 (4-24) 

kde K0 je koeficient celkového přenosu hmoty 

)/(1/1

1
0

sm hkk
K


  (4-25) 

Rovnice (4-25) pak definuje koeficient celkového přenosu hmoty jako převrácená hodnota součtu dvou 
rezistencí přenosu hmoty, kde 1/km je odpor přenosu hmoty v kovu a 1/(hks) rezistence  přenosu hmoty 
ve struskové fázi. Parametr h pak určuje míru vlivu jednotlivých fází na rychlost přenosu hmoty [26]. 

V řadě studií byl pro výzkum přechodových procesů mezi dvěma kapalnými nemísitelnými fázemi použit 
naftalen jako značkovač, parafínový olej k simulaci strusky a voda byla standardně použita k simulaci 
oceli. Vzhledem k faktu, že v systému voda/parafínový olej/naftalen dosahuje veličina h hodnot menších 
1 a v reálu pro proces odsíření dosahuje tato veličina hodnot kolem 300, není tento systém pro simulaci 
odsíření nejvhodnější. Naopak systém voda/parafínový+bavlníkový olej/thymol je dosahováno vysokých 
hodnot h > 350, což je procesu odsíření podstatně blíže.   

V následujících kapitolách jsou uvedeny dvě teorie, které jsou v základním výzkumu používány 
k stanovení koeficientu přestupu hmoty. 

4.3.2 Filmová teorie 

Tato teorie předpokládá, že určitá část promíchávané kapaliny je v plně turbulentním pohybu. Tato 
turbulence je tlumená povrchem jiné (nemísitelné) kapaliny. Teorie je založena na tezi, že je přenos 
hmoty zabezpečen pouze pomocí molekulární difúze, která je hlavním retardérem kinetiky přenosu. 
Dalším předpokladem této teorie je nečinnost tenké vrstvičky těsně u mezifázové hranice. Na základě 
této teorie je vyjádřen koeficient přenosu hmoty K: 

K = D.L-1           (4-26) 

Tento  silně zjednodušený vztah představuje jeden z prvních pokusů o určení rychlosti přenosu hmoty 
na mezifázovém rozhraní. Jeden z hlavních nedostatků je zjednodušení a velice obtížné určení tloušťky 
vrstvy L [57]. 
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Výpočet koeficientu přestupu hmoty je do jisté míry analogický stanovení přestupu tepla. Přechod látky 
mezi fázemi se realizuje skrz plochu dA. Látka je transportována pomocí molekulární difúze. Rovnice (4-
20) je vyjádřením množství látky transportované skrz plochu dA definovanou hustotou difúzního toku. 

Vztah (4-20) je platný v případě, že je dodržena podmínka existence tenkého filmu na mezifázovém 
rozhraní. Výpočet intenzity difúzního toku je pak definován vztahem (4-27). 

 
fj IIdifúzemk cck  .,  (4-27) 

kde k je součinitel přestupu hmoty;  m.s-1, 
 cIf - koncentrace složky ve vrstvě filmu v I. fázi; mol.m-3, 
 cIj - koncentrace složky v jádru v I. fázi; mol. m-3. 

Sloučením rovnic (4-20) a (4-27) vzejde vztah pro výpočet koeficientu přestupu hmoty dle filmové teorie 
(4-28). 

 
y

c
Dcck k

kIII fj 


  (4-28) 

Po matematické úpravě vztahu (4-28) vznikne zjednodušená rovnice výpočtu koeficientu přenosu hmoty 
dle filmové teorie (4-29). 



IkD
k

,
  (4-29) 

kde ϭ je tloušťka filmu;  m. 

Vztah (4-29) je zjednodušeným vztahem výpočtu přenosového koeficientu přestupu hmoty podle 
filmové teorie. Určení tloušťky filmu je velice obtížný úkol, k němuž je potřeba dobrá znalost podmínek 
proudění, fyzikálně-chemických vlastností tekutiny, koncentračních gradientů. Údaj o tloušťce filmu dává 
spolu s difuzivitou jedinečnou představu o odporu fází proti přestupu hmoty. 

4.3.3 Penetrační teorie 

Penetrační teorie uvažuje taktéž s kapalinou, v níž se vyskytuje turbulentní proudění. Tato teorie však 
uvažuje o dosahování turbulentní vrstvy až k okraji mezifázového rozhraní, odkud difundují rozpuštěné 
látky do druhé kapaliny. Po nějaké době je kapalina ochuzená o indikátor odnášena víry pryč a dochází 
k obměně mezifázového rozhraní. Tato teorie popisuje průměrný koeficient přenosu hmoty jako: 

    √
 

    
            (4-30) 

 kde k je součinitel přestupu hmoty; m.s-1, 
 Dk,i je difuzivita složky k v I. fázi; m2.s-1, 
 te je čas zdržení částice;  s. 

Na základě této teorie byly navrženy různé modely determinace rychlosti přenosu hmoty [55 až 58, 62].  

Základním předpokladem této teorie je doba zdržení každé částice na mezifázovém rozhraní. V důsledku 
turbulence proudění je však tento předpoklad nepravděpodobný, neboť za výrazného přispění 
turbulentního proudění vznikají tzv. „eddies“, což jsou drobná zavíření, která částice z mezifázového 
rozhraní strhnou dříve, než částice jiné. Tento jev v sobě zahrnuje model od Danskwerta 
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sDk Ik ,  (4-31) 

kde k je součinitel přestupu hmoty; m.s-1, 
 Dk,i - difuzivita složky k v I. fázi; m2.s-1, 
 s - parametr výměny částic; s-1. 

Parametr s je možné určit jedině za předpokladu dokonalé znalosti charakteru proudění. Jeho hodnota 
roste s rostoucí turbulencí [63]. 

4.3.4 Příklady výpočtů koeficientů popisujících přestup hmoty 

Tab. 4-2 obsahuje vybrané modely pro výpočet koeficientu přenosu hmoty. V prvním sloupci jsou 
korelované vztahy pro konkrétní modelové podmínky. Třetí sloupec uvádí teoreticky odvozené modely. 
Zde například autoři Fortescue a Pearson [64] uvažují transport částic pomocí velkých eddies. Model 
Kataoky [65] naopak předpokládá, že se transport děje pomocí velkého počtu malých eddies. 

Tab. 4-2: Příklady korelací součinitele přestupu hmoty 

Tvar výpočtu součinitele po 
korelaci 

Autoři 
Výchozí teoretický 

model 
Autoři 

2/1
3,8 QkA (malé nádoby) 

2/1
8,16 QkA (velké nádoby) 

Gerlach a 
Frogberg [66] 

2
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Henstock a Hanratty 
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Autoři práce [26] zmiňují teoretický model (4-32) platný pro podmínky odsíření v licí pánvi, který 
zahrnuje i odpor mezifázového rozhraní proti proudění taveniny. Tento vztah je platný jak pro dílo,  
tak i pro model. 
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 (4-32) 

kde  Ck je  koncentrace látky k;  g.cm-3, 
Ck´  koncentrace látky k u mezifázového rozhraní; g.cm-3, 
k  součinitel přestupu hmoty; m.s-1, 
A  plocha mezifázového rozhraní; m, 
V  objem; m3, 
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t  čas; s, 
h  rozdělovací koeficient;  - 
index w voda (water), 
index o  olej (oil). 

Rovnováha transportu hmoty je definována vztahem (4-33): 

  ooww

o

w VCVCC   (4-33) 

Kde index o značí počáteční stav. 

Kombinací předchozích vzorců je dosaženo rovnice rovnováhy transportu hmoty v integrálním tvaru  
(4-34): 
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Integrací vztahu (4-34) lze získat formuli pro výpočet transportu hmoty (4-35), který je použitelný jak pro 
model, tak i pro reálné podmínky [26]: 
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 (4-35) 

4.4 Nejpoužívanější metodiky modelování přenosových procesů v licí pánvi 

Pro simulaci přenosových procesů mezi kovem a struskou v ocelářství byla vyvinuta celá řada metodik. 
Vzhledem ke složitosti reálných procesů je velice obtížné, ne-li nemožné, nalézt metodiku, která by 
popisovala celý proces kompletně. Proto je výhodnější studovat jednotlivé procesy separátně a k tomu 
volit i odpovídající metodiky. V následujících kapitolách budou proto vybrány pouze metodiky, které lze 
použít k simulaci přechodů prvku mezi kovem a struskou v rámci zpracování na zařízeních sekundární 
metalurgie. 

V předchozích kapitolách byly zmíněny důvody volby vody jako základní kapaliny simulující tekutou ocel. 
Výběr vhodné kapaliny k simulaci strusky je však náročnější úkol, neboť k simulaci strusky musí být 
vybrána kapalina, která svými vlastnostmi odpovídá alespoň z části základním požadavkům, jako jsou: 

 nemísitelnost s vodou, 

 dostatečná rozpustnost sledovaného prvku v obou kapalných fázích, tak aby bylo dosaženo 
dostatečného rozdělovacího součinitele, 

 nižší hustota oproti médiu simulujícího ocel, 

 tepelná a chemická stabilita, 

 zdravotní nezávadnost… a mnoho dalších. 

Příklady modelových systémů používaných k simulaci přenosových procesů mezi kovem a struskou 
včetně koeficientů přenosu hmoty jsou uvedeny v tab. 4-3. Nutno upozornit, že koeficienty přenosu 
hmoty nabývají různých hodnot díky užití rozdílných metodik simulace. Výsledky jsou vypočtené pro jiné 
počáteční a okrajové podmínky, za kterých byly tyto experimenty prováděny, tudíž tyto hodnoty nejsou 
srovnatelné. Koeficienty přenosu hmoty jsou závislé také na vlastnostech sledované látky  
a maximální rozpustnosti v obou složkách.  

 



45 
 

 

HUDZIECZEK, Z. Fyzikální a numerické modelování přenosových procesů v kovových taveninách při dmýchání 

inertního plynu. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

 

Tab. 4-3: Příklady modelových systémů a hodnot koeficientů přenosu hmoty z experimentálních prací. 

Modelový systém Přenosová látka Koeficienty přenosu hmoty Autor 

voda/tetralin kyselina benzoová 1 (l.s
-1

) Asai et al. [74] 

voda/olej thymol (S) 0.6~2.1×10
-2

 (cm.s
-1

) Kim a Fruehan [26] 

Trichloretan/voda žádný 0,004; 0,02 (cm.s
-1

) 
Nelson et al. [75]; Swamy 

[76] 

voda/olej kyselina kaprylová (S nebo P) 4.5~8.5×10
-3 

(cm.s
-1

) Gerlach et al. [66] 

voda/benzen acetofenon 0.5~2×10
-2 

(cm.s
-1

) Taniguchi et al. [68] 

voda/cyklohexan jod (S) 5~35×10
-4

 (l.s
-1

) Mietz et al. [77] 

voda/olej kyselina kaprylová 2.13×10
-2 

(cm.s
-1

) Koch et al. [78] 

voda/benzen jod 50 (cm
3
.min

-1
) Paul a Gosh [79] 

Cu/struska Si 0,001~0,1 (cm.s
-1

) Hirasawa et al. [80] 

 

V následujících kapitolách budou stručně přiblíženy nejpoužívanější metodiky, simulace přenosových 
procesů, užívané řadou výzkumných týmů. Kapitoly jsou pojmenovány podle sledované stopovací látky, 
která přechází z jedné do druhé fáze. 

4.4.1 Metodiky s využitím jodu  

Jod bývá pro simulaci přenosových procesů zvolen z důvodu poměrně snadné dostupnosti, jeho 
rozpustnosti v nepolárních rozpouštědlech (např. oleje nebo jiné látky organického původu)  
a podmíněné rozpustnosti ve vodném roztoku jodidu rozpustného ve vodě a snadné indikovatelnosti 
úbytku jódu z vodného roztoku. Vhodnost volby podtrhuje i vzájemná nemísitelnost vybraných 
organických látek simulujících strusku a vody, která má za úkol simulovat ocel. Přestup jodu z vodného 
roztoku do organické kapaliny (extrakce) tak může technicky simulovat reálný proces přestupu síry 
z kovové do struskové fáze.  

Autoři Seshadri a kol [56] studovali proces odsíření v torpédomísiči na zmenšeném fyzikálním modelu, 
který byl vybudován v geometrickém měřítku 1:6. Podobnost mezi dílem a modelem byla založena na 
řídících kritériích dle Froudeho a Reynoldse. Kinetika procesu byla sledována na základě přestupu jodu 
rozpuštěného v petroleji do vodného roztoku jodidu draselného, dle vztahu: 

I2(petrolej) + I-
(voda) = I-

3 (voda)           (4-36) 

Z vodného roztoku byly odebírány vzorky, u nichž byl stanovován nárůst jodu v průběhu času. Metodika 
stanovování obsahu jodu byla založena na titraci daného objemu vzorku thiosíranem sodným, za 
podpory indikátoru (rozpuštěného škrobu).  

Metodika simulace autorů [81] byla, stejně jako u předchozích autorů, založena na přechodu jodu 
směrem ze „strusky“ do „kovu“. Na počátku experimentu byly standardizovány podmínky dmýchání, než 
se vytvořilo ustálené proudění a až poté byl na hladinu nalit petrolej nasycený jodem. Zároveň s nalitím 
oleje byl odebrán první vzorek o standardizovaném objemu 100 ml. Ten byl titrován roztokem thiosíranu 
sodného o koncentraci 0,006 mol.l-1. Množství potřebné k titraci jednotlivých vzorků bylo zaneseno do 
grafu znázorňujícího spotřebu titračního činidla pro vzorky odebírané v definovaném čase. 
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Z obr. 4-3 je možné vidět spotřebu titračního thiosíranu v průběhu času, tak jak byly postupně odebírány 
vzorky. Dále je patrné, že po cca 15 minutách došlo k ustálení procesu, protože se již spotřeba titračního 
činidla nezvyšovala (nedocházelo k přechodu jodu z oleje do vodného roztoku). 

 
Obr. 4-3:Objemy roztoku thiosíranu o koncentraci 0,006 mol.l-1 potřebného k titraci 100 ml vodného 

roztoku při dvou různých kombinacích rychlosti dmýchání [81]. 
  

4.4.2 Metodika s využitím thymolu 

Thymol je bílá krystalická látka s teplotou tání 48 - 51°C a hustotou 0,96 g.cm-3. Ve vodě se rozpouští jen 
mírně, je výborně rozpustný v alkoholech a jiných organických rozpouštědlech. Je žíravý a hořlavý. Bod 
vzplanutí dosahuje 233 °C a bod vznícení 285°C. Má slabou aromatickou a štiplavou vůni. Poměr 
rozdělení thymolu mezi vodou a organickými látkami je vysoký (>350) [82].  

Přenos této stopovací látky z vody do organické kapaliny byl studován autory v rámci publikace [26]. 
Thymol byl rozpuštěn v 75 l vody, dosahoval zde koncentrace cca 125 ppm. Na hladinu vody byl opatrně 
nalit olej o objemu 2,5 l. Objemy kapalin byly takto zvoleny záměrně s důrazem na přibližný poměr 
objemu oceli ke strusce v reálném provoze. Poměr objemu strusky ke kovu je při rafinaci kovu na 
provozních zařízeních obvykle menší než 0,1. 

V pravidelných časových intervalech byly odebírány vzorky vodného roztoku ke stanovení úbytku 
thymolu. Každý vzorek byl analyzován UV spektrometrem. Na základě provedených experimentů bylo 
zjištěno, že koeficient přenosu hmoty je závislý na průtoku inertního plynu, jehož hodnota pro 
stanovené počáteční a okrajové podmínky experimentu odpovídala kw ≈ Q0,43. 

4.4.3 Metodika s využitím kyseliny benzoové 

Kyselina benzoová je bílá pevná látka (prášek nebo jemné krystalky) s charakteristickou slabou vůní. 
Bod vzplanutí má 121°C a teplota varu 249,2°C (těká s vodní parou). Relativní hustota dosahuje 1,32 
g.cm-3. Je rozpustná v organických rozpouštědlech, rozpustnost ve vodě dosahuje pouze 3,4 g.l-1 při 
25°C. Kyselina benzoová je zdraví škodlivá a dráždivá. Jedná se o nejjednodušší aromatickou 
jednosytnou karboxylovou kyselinu. Za normálních podmínek to je bezbarvá až bílá krystalická látka. 
Využívá se jako konzervační prostředek, léčivo proti kožním infekcím a je velice důležitým prekurzorem  
v organické syntéze [83]. 

Autoři práce [84] simulují odsíření pomocí zmenšeného fyzikálního modelu provozního zařízení na 
injektáž tekuté strusky do ocelové taveniny. Na modelu je olej společně se vzduchem dmýchán 
ponornou tryskou do roztoku kyseliny benzoové. Vzorky vodného roztoku, v nichž se obsah kyseliny 
benzoové snižoval, byly odebírány přes stabilní odběrové zařízení (obr. 4-4).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Aromatick%C3%A1_slou%C4%8Denina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karboxylov%C3%A9_kyseliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalick%C3%A1_l%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervanty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Infekce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prekurzor_(chemie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organick%C3%A1_synt%C3%A9za
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Modelové zařízení se skládá z válcové nádoby o průměru 200 mm z organického skla, vzduchového 
kompresoru, který přes průtokoměry a trysku vhání směs oleje a vzduchu do vodného roztoku. 

 

Obr. 4-4: Schéma modelového zařízení při simulaci kombinovaného dmýchání tekuté strusky do 
taveniny oceli [84]. 

Autoři práce [84] zkoumali přenosové procesy pomocí dvou základních experimentálních metodik. Při 
první byla na hladinu nalita vrstva oleje, při druhé byl olej dmýchán spolu se vzduchem. U obou metodik 
bylo použito stejné množství kapalin, a to 5 l vodného roztoku kyseliny benzoové a 0,5l oleje. V rámci 
zmiňovaných metodik byly zkoušeny i změny počátečních a okrajových podmínek (různé pozice trysky, 
intenzity dmýchání oleje a vzduchu, …). 

V pravidelných časových intervalech byly odebírány vzorky 20 ml vodného roztoku. Koncentrace kyseliny 
benzoové ve vodném roztoku byla stanovována titrací hydroxidem sodným za podpory indikátoru – 
fenolftaleinu. Délka experimentu odpovídala 22 minutám. 

4.4.4 Další metodiky studia přenosových procesů mezi kovem a struskou 

V rámci svých prací [85, 86] studovali autoři Hirasawa a kol. závislost koeficientu přenosu hmoty  
v závislosti na režimech dmýchání, hloubce kovové lázně, tloušťce strusky a průměru kelímku. Systém, 
který pro studium zvolili, byl založen na “horkém” modelu, kde kovovou složku reprezentovala tavenina 
mědi, struska byla složena ze směsi základních oxidů – 28 % Li2O, 58 % SiO2 a 14 % Al2O3. Koeficient 
přenosu hmoty byl stanovován na základě oxidace Si z měděné taveniny pomocí FeO, který byl do 
strusky za tímto účelem přidán, viz reakce (4-37). 

[Si] + 2 (FeO) = (SiO2) + [Fe]         (4-37) 

Úbytek Si z mědi byl popsán rovnicí (4-38). 

   
[   ]

[   ] 
    

  

 
           (4-38) 

kde   [%Si]  znamená hmotnostní procento křemíku v kovu, s indexem 0 se jedná o počáteční;  % 
     

  koeficient přenosu hmoty; cm.s-1 
 A plocha mezifázového rozhraní; cm2 
 V objem kovové taveniny; cm3 

 t čas; s 
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Obr. 4-5: Závislost součinitele přenosu hmoty na průtoku plynu 

 
Obr. 4-5 ilustruje závislost koeficientu přenosu hmoty na intenzitě dmýchání. Intenzita dmýchání autoři 
rozdělili do tří režimů, podle funkční závislosti. Autoři zmiňují, že funkční závislost koeficientu přenosu 
hmoty na intenzitě průtoku inertního plynu nabývá hodnot: 

    
    

   
            (4-39) 

kde Vg označuje intenzitu dmýchání.  

Prezentovaný vztah (4-39) dobře koresponduje s výsledky publikace [87, 88], kde autoři Richardson  
a kol. použili ke stanovení přechodových koeficientů metodiky založené na systému vodný roztok – 
amalgám. 

4.5 Vliv okrajových podmínek na intenzitu průběhu mezifázových pochodů 

4.5.1 Vliv intenzity dmýchání inertního plynu do taveniny 

V práci [56] zkoumali autoři vliv okrajových podmínek (průtok plynu, hloubka a úhel ponoření trysky) na 
proces odsíření taveniny v nádobě pojízdného torpédomísiče konstruovaného v geometrickém měřítku 
1:6. Plný model pojízdného mísiče byl naplněn 115 l vody. Koncovka trysky osazená otvory od sebe 
vzájemně vzdálenými vždy o 45° byla usazená 6 cm ode dna modelu. Simulované průtoky byly 50 a 100 
l.min-1. Výsledky autoři reprezentovali pomocí spotřeby titračního činidla k úplné titraci 100 ml vzorku. 
Nutno podotknout, že autoři nezaznamenali významné rozdíly ve výsledcích v případě, že vzorky byly 
odebírány z různých míst. Obr. 4-6 a) reprezentuje spotřebu titračního roztoku pro případ dmýchání 
intenzitou 50 l.min-1. Obr 4-6 b) pro průtok 100 l.min-1. 

  
  a) b) 

Obr. 4-6: Objemy roztoku thiosíranu sodného o koncentraci 0,02 mol.l-1 potřebného pro titraci 100 ml 
vodného roztoku jako funkce času; a) průtok plynu 50 l.min-1, b) průtok plynu 100 l.min-1 [56]. 
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Výsledky jednoznačně prokazují intenzivnější přechod složky mezi fázemi v případě intenzivnějšího 
dmýchání. 

Autoři publikace [26] studovali vliv intenzity dmýchání plynu (dmyšna byla umístěna v ose studeného 
modelu licí pánve) na kwA. Vliv intenzity dmýchání rozdělili do 3 režimů popsaných rovnicemi (obr. 4-7). 

 

Obr. 4-7: Vztah mezi kwA a rychlosti proudění při dmýchání středem [26]. 

U nízkých průtoků plynného média byl přestup sledovaného prvku mezi kapalinami definován vztahem 

kwA Q0,60.  U těchto průtoků se hladina chová klidně a nedochází k zanášení kapiček struky do 
objemu kovu. 

V případě středních průtoků dochází, na rozdíl od prvního režimu, k emulgaci strusky a zanášení 
olejových kapiček do objemu vodného roztoku. Jedná se o průtoky v rozmezí od 4,5 do 9 l.min-1. 
V případě tohoto rozpětí průtoků je závislost intenzity přenosu prvku nejstrmější. Tento režim je 

korelován vztahem kwA Q2,5. 

V oblasti nejvyšších modelových průtoků dosahuje vztah tvaru kwAQ1,43. Vlivem takto vysokého 
průtoku se takřka celá objem strusky rozpadá na kapičky, které jsou unášeny hluboko do objemu 
kapaliny simulující ocel. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole stručně popisující použité metodiky, autoři práce [84] simulovali odsíření 
pomocí zmenšeného fyzikálního modelu provozního zařízení na injektáž tekuté strusky do ocelové 
taveniny pomocí dvou základních experimentálních metodik. Při první byla na hladinu nalita vrstva oleje, 
při druhé byl olej dmýchán spolu se vzduchem. U obou metodik bylo použito stejné množství kapalin. 5 l 
vodného roztoku kyseliny benzoové a 0,5l oleje. V rámci zmiňovaných metodik byly šetřeny i změny 
počátečních a okrajových podmínek (různé pozice trysky, intenzity dmýchání oleje a vzduchu, …). 

Obr. 4-8 ilustruje závislost koeficientu přenosu hmoty na intenzitě dmýchaného vzduchu. V případě obr. 
4-8 a) dochází se zvyšující se intenzitou dmýchání i k růstu konstanty přenosu hmoty. Tento růst je 
připisován zejména zmenšení velikosti emulgovaných kapiček strusky a zároveň intenzivnějšímu 
dmýchání. S dalším zvyšováním průtoku hodnota už neroste tak významně (v souladu s obr. 4-7), 
přestože míchání je ještě významnější. Tento jev je zdůvodňován přiblížením se stabilnímu stavu, kdy se 
už kapičky emulgované strusky nemohou rozpadat na výrazně menší celky. 

V případě kombinovaného dmýchání obr. 4-8 b) (vzduch společně s olejem) bylo dosaženo vyššího 
přenosu prvku mezi fázemi pro průtoky plynu vyšší než 0,2 l.s-1. Na rozdíl od obr. 4-8 a) je závislost mezi 
intenzitou přenosu a intenzitou dmýchání téměř lineární.  
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a) b) 

Obr. 4-8: Závislost konstanty přenosu hmoty (k) na průtoku plynu (Q) při pokusech 
a) s horní vrstvou oleje, b) s kombinovaným dmýcháním oleje a vzduchu [84]. 

4.5.2 Vliv volby umístění a počtu dmyšných elementů 

Autoři práce [70] simulovali homogenizační a přechodové procesy na fyzikálním modelu 230 t LBE 
konvertoru v geometrickém měřítku 1:40. Plyn byl do objemu kapaliny dmýchán půdními tryskami  
a jednou horní tří otvorovou tryskou umístěnou 6 cm od hladiny. Hladina v konvertoru nabývala výšky  
8 cm. Její objem byl 1700 ml. Strusku zde simuloval benzen nasycený jodem. Přecházející jod byl 
indikován z 10 ml vzorků titrací thiosíranem sodným. Cílem této práce bylo stanovení koeficientu 
přenosu hmoty (KBA).  

Obr. 4-9 ilustruje kinetiku přestupu jodu mezi dvěma fázemi. Obr. 4-9 a) při dmýchání dvěma dmyšnými 
elementy pěti různými průtoky inertního plynu a obr. 4-9 b) čtyřmi elementy při třech různých průtocích 
inertního plynu. Koncentrace jodu ve vodném roztoku se rychle zvyšovala v případě obou variant. 

Tento koeficient nabýval vyšších hodnot při dmýchání „spodem“, než při dmýchání „horem“. Bylo 
zjištěno, že hodnota KBA zpočátku dmýchání prudce stoupá, ovšem po dosažení určité meze má tendenci 
stagnovat.  

  
a)            b) 

Obr. 4-9: Koncentrační změna jodu ve vodě vyloučeného z tekutého benzenu při simulaci přenosových 
procesů mezi kovem a struskou; a) dva dmyšné elementy a pět průtoků plynu, b) čtyři dmyšné elementy 

a tři průtoky plynu [70]. 

 

 

čas

  

čas
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Autoři publikace [49] studovali kinetiku odsíření na 120 tunové licí pánvi. Ocel zde byla simulována 
vodou s rozpuštěným jodem a struska byla simulována nenasyceným petrolejem. Pro zlepšení 
mezifázových podmínek bylo do vodného roztoku přidáno aditivum ve formě surfaktantu ke snížení 
mezifázového napětí. V průběhu experimentu byly odebírány vzorky vodného roztoku i petroleje, z nichž 
byl stanovován úbytek jodu ve vodném roztoku. 

Autoři uvádějí, že nejintenzívnějšího odsíření v případě porovnání totožných průtoků homogenizačního 
plynu bylo dosahováno dmýcháním skrz půdní dmyšný element situovaný v ose pánve. 

Výsledky provedených experimentů jsou ilustrovány na obr. 4-10. Tento obrázek popisuje kinetiku 
přechodu jodu z vodné do petrolejové fáze. Z obrázku je patrný intenzivní přenos síry při nejvyšších 
průtocích. Zároveň byl pozorován intenzivní přenos při dmýchání inertního plynu středem dna pánve (ve 
vertikální ose pánve). Větší míra vyosení pak naopak vedla k útlumu kinetiky přenosu. Autoři práce [49] 
uvádějí, že příčinou poklesu rafinačního účinku strusky je snížená míra emulgace strusky do 
objemu kovu.  

 

Obr. 4-10: Změna koncentrace jodu v lázni modelu, pokryté vrstvou petroleje (struskou), v průběhu 
dmýchání dusíku do lázně a v průběhu následného ručního promíchávání systému lázeň – struska [49]. 

Autoři [49] pomocí výsledků fyzikálního modelování a řady kritérií stanovili podmínky, za kterých dochází 
ve zmiňované 120 t licí pánvi k dostatečně intenzivním rafinačním účinkům strusky. V případě intenzity 
dmýchání nižší, než 10 m3.h-1 bude rafinační účinek strusky silně závislý na skutečném objemovém 
průtoku plynu.  

V rámci souhrnné publikace [26] byly zkoumány i vlivy umístění a počtu dmyšných tvárnic ve dně licí 
pánve na intenzitu procesů probíhajících mezi kovem a struskou (obr. 4-11). U průtoků pod 5 l.min-1 není 
pozorován výraznější rozdíl v umístění tvárnice. U průtoků nad tuto hodnotu se začíná projevovat lepší 
průběh u centrálně umístěné tvárnice, kdy je dosahováno lepšího přenosu. Obr. 4-12 vysvětluje příčinu 
proč je přenos mezi fázemi úspěšnější v případě použití středové dmyšny oproti zbylým variantám. 
V případě excentricky umístěné dmyšné tvárnice se na protějším okraji tvoří nečinná vrstva, která se do 
přechodových procesů zapojuje minimálně, oproti centrálně situované tvárnice, kde nečinná vrstva 
nevzniká. Obr. 4-12 ve své dolní polovině rovněž popisuje vliv umístění více tvárnic v řadě za sebou 
vedoucí skrz osu pánve. V případě nižšího průtoku se nečinná vrstva oleje vyskytuje i při použití dvou 
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nebo tří ve dně umístěných tvárnic. Při nízkých průtocích je přenos hmoty velice podobný bez ohledu na 
počet a umístění tvárnic. 

 

Obr. 4-11: Vliv umístění tvárnice na parametr přenosu hmoty [26]. 

 

 

Obr. 4-12: Schéma pohledu shora na vrstvu strusky během dmýchání plynu vysokou průtokovou 
rychlostí podle různých umístění tvárnic [26]. 

4.5.3 Vliv průměru dmyšné tvárnice 

Mezi další vlivy, jež autoři práce [26] zkoumali, byl vliv průměru dmyšné tvárnice obr. 4-13. Vliv velikosti 
dmyšny se projevuje až od průtoku 6 l.min-1. Od tohoto průtoku dosahuje větší dmyšna lepších výsledků. 
Toto je důsledkem tvorby větších bublin, které způsobují lepší emulgaci strusky a tedy zvětšují 
mezifázové rozhraní. 
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Obr. 4-13: Účinek velikosti tvárnice na parametr přenosu hmoty pro dmýchání středovou tvárnicí [26]. 

4.5.4 Vliv hloubky ponoru ponorné trysky 

V rámci publikace [26] byl zkoumán i vliv použití ponorné trysky místo půdního dmyšného kamene. 
Autoři zjistili, že intenzita přenosu hmoty není závislá na počtu otvorů v trysce, ale závisí pouze na 
průtoku plynu. Nebyly pozorovány rozdíly v použití dmyšného kamene a ponorné trysky s otvory ve 
stejné hloubce jako je dno licí pánve. Se stoupající výškou vyvěrání bublin z trysky klesá i využitá energie 
plynu a tím se snižuje i intenzita přechodových procesů. 

 

Obr. 4-14: Srovnání mezi dmýcháním tvárnicí a tryskou, a vliv hloubky ponoření trysky na parametr 
přenosu hmoty [26]. 

  

Obr. 4-15 [84] srovnává dvě modelové varianty, při kterých je zkoumán vliv hloubky ponoru trysky. 
Protože se zvyšující se polohou trysky (menším ponorem) je energie plynem do kapaliny vnášené nižší, 
projevuje se to i na intenzitě procesů. Se snižující se hloubkou ponoru klesá i míra emulgace strusky. 
Jelikož se jednalo o kombinované dmýchání oleje i plynu zároveň, hrál ve prospěch většího ponoru  
i faktor nutnosti vyplouvání kapiček strusky z větších hloubek a tak docházelo i k delšími kontaktu kovu  
a strusky v průběhu vyplouvání kapiček.  
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Obr. 4-15: Závislost konstanty přenosu hmoty (k) na průtoku plynu (Q) při změně: a) rychlosti injektování 
oleje do lázně, b) hloubky ponoření trysky [84]. 

4.5.5 Vliv parametrů látky použité k simulaci strusky 

V rámci publikace [26] byly provedeny rovněž experimenty, které mají prokázat vliv viskozity oleje na 
přenos prvku v modelové soustavě simulující procesy mezi kovem a struskou. Obr. 4-16 vyobrazuje 
závislost kwA na průtoku plynu pro oleje dvou různých viskozit. 

 
Obr. 4-16: Účinek viskozity oleje na parametr přenosu hmoty pro dmýchání středovou tvárnicí [26]. 

V oblastech nízkých průtoků viskozita oleje patrně nehraje tak významnou roli. V případě vyšších 
průtoků se vliv viskozity oleje zvyšoval. Lepšího přenosu prvku mezi fázemi bylo dosaženo v případě 
použití oleje o nižší viskozitě. 

Vizuálně byla studována i interakce mezi vodou a oleji. Různé typy olejů, které byly použity, jsou vypsány 
v tab. 4-4. Bylo zjištěno, že lehký parafinový olej má vyšší kritický průtok plynu (tedy průtok plynu, kdy se 
začíná emulgovat struska), než je tomu u ostatních olejů. Z výsledků experimentů za to nese 
odpovědnost hodnota mezifázového napětí. Se zvyšující se hodnotou mezifázového napětí se zvyšuje  
i hodnota kritického průtoku plynu. [26] 
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Tab. 4-4: Fyzikální vlastnosti vybraných materiálů [26]. 

 
 

Obr. 4-17 popisuje vliv množství oleje a průtoku plynu na kwA. V případě většího objemu oleje se 
zvětšuje mezifázové rozhraní olej/voda, tedy plocha potřebná k transportu částic [26]. Logicky tak  
i parametr kwA dosahuje vyšších hodnot. 

 

Obr. 4-17: Účinek objemu oleje na parametr přenosu hmoty během dmýchání středovou tvárnicí [26]. 

4.5.6 Porovnání efektivity podpory mezifázových procesů pro dmýchání inertního 

plynu a indukční míchání 

Ogawa a kol. se v práci [55] zabývali posuzováním účinnosti rafinačních procesů z hlediska porovnání 
intenzity odsíření a homogenizace za podpory dmýchání inertního plynu do lázně nebo indukčním 
mícháním. Tab. 4-5 shrnuje porovnání počátečních a okrajových podmínek pro obě metody. 

Tab. 4-5: Vstupní data (reálný systém) 
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Studium procesů bylo prováděno pomocí zmenšených fyzikálních modelů (obr.  4-18). Pro simulaci byl 
zvolen systém médií voda/kerosin a jako stopovací látky byly zvoleny: 
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 v případě simulace homogenizačních procesů byl použit chlorid draselný, 

 pro simulaci odsíření byla zvolena kyselina benzoová. 

 

Obr. 4-18: Ilustrační obrázek modelového studia [55] 

Obr. 4-19 ilustruje časovou závislost poklesu obsahu síry v tavenině. Z výsledků je na první pohled jasná 
lepší podpora odsíření dmýcháním inertního plynu. Vysvětlení spočívá v intenzivní turbulenci v blízkosti 
mezifázového rozhraní během dmýchání plynu. V případě indukčního míchání není tak výrazné 
turbulence dosahováno [55].  

 
Obr. 4-19 – Závislost [%S] na čase [55]  
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5 ZÁVĚR ANALÝZY LITERÁRNÍCH ÚDAJŮ 

V rámci analýzy literárních poznatků byly stručně popsány metody rafinace tekuté oceli inertním plynem 
se zaměřením na zpracování oceli v licí pánvi. Dmýchání inertního plynu do taveniny s sebou nese 
následující benefity: 

 snižuje se obsah rozpuštěných plynů, zejména pak vodíku a dusíku, 

 za vhodných podmínek přispívá k snížení obsahu kyslíku nebo uhlíku z lázně (podporuje 
uhlíkovou reakci), 

 odstraňují se nekovové vměstky z oceli flotací (platí zejména pro čeření jemnými bublinkami), 

 promíchává se ocel v důsledku čehož je zabraňováno vzniku přirozeného rozvrstvení oceli 
vlivem teploty a koncentračně nehomogenních oblastí vlivem legování, 

 za vyšších průtoků argonu se podporuje reakce probíhající na mezifázovém rozhraní mezi 
roztaveným kovem a strusou. 

Stručně bylo popsáno chování bubliny inertního plynu v tavenině a její vliv na charakter proudění 
taveniny. 

V následující kapitole byla pozornost zaměřena na modelování procesů a popis celé řady kritérií, která 
byla jednotlivými autory použita. Jako nejpoužívanější kritérium pro simulaci procesů probíhajících v licí 
pánvi během dmýchání plynu do taveniny bylo vyhodnoceno Froudeho modifikované kritérium.  

Pro studium homogenizačních procesů byl definován homogenizační čas. Homogenizační čas je doba, za 
kterou se promíchá (homogenizuje) tavenina tak, aby se v ní nevyskytovaly jak teplotní, tak  

i chemické heterogenity. Nejčastěji se definuje mix95, což je smluvní doba za kterou se objem 
homogenizuje tak, aby po této době nevznikaly více než 5 % odchylky od cílové koncentrace. Čím je 
homogenizační čas kratší, tím rychlejší homogenizace je dosaženo (snižuje se doba potřebná pro 
setrvání na zařízení sekundární metalurgie z důvodu homogenizace). 

K determinaci homogenizačního času při fyzikálním modelování se v největší míře používají  
2 modelové metodiky. První z nich je vodivostní metodika, založená na měření elektrické vodivosti 
solných roztoků, případně slabých roztoků kyselin. Druhá metodika je založená na měření změn pH. 

Obě metodiky bývají velice často doplněny výsledky numerických simulací. Výsledky z fyzikálního  
a numerického modelu se často shodují. Proto je fyzikální model často doplněn numerickým šetřením, 
které slouží jako verifikace správnosti výsledků dosažených fyzikálními simulacemi  
a naopak. 

V rámci kapitoly zaměřené na homogenizační procesy byly popsány vlivy nastavení počátečních  
a okrajových podmínek jako jsou: intenzita dmýchání, míra vyosení dmyšného elementu, případně 
použití více elementů, vliv přítomnosti struskové fáze a samotný vliv tvaru nádoby. V případě studia vlivu 
intenzity dmýchání inertního plynu na délku homogenizačního času je patrný jasně příznivý vliv vysokých 
průtoků inertního plynu směrem ke zkracování času. Se zvyšující se mírou vyosení dmyšného elementu 
se zkracuje čas potřebný k homogenizaci taveniny, protože se (na rozdíl při umístění v ose licí pánve) 
vytvoří jen jedno silné recirkulační pole, které taveninu intenzivně homogenizuje. Přítomnost strusky 
naopak homogenizační čas prodlužuje, neboť část energie, kterou plyn tavenině dodává je využita jak 
k emulgaci strusky, tak k vytváření proudění uvnitř struskové fáze. Energie plynu je rovněž lépe využita  
u štíhlejších pánví, tedy u pánví s vyšším H/D, u kterých je při stejném objemu taveniny dosahováno 
kratších homogenizačních časů. 

Další kapitola je zaměřena na procesy probíhající mezi kovem a struskou za podpory dmýchání inertního 
plynu v licí pánvi. V rámci literárního rozboru je autory nejčastěji simulováno odsíření kovu, dále pak 
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odfosfoření nebo difúzní dezoxidace. Jsou popsány základní teoretické pohledy přechodu stopovaného 
prvku z jedné do druhé fáze. Jedná se o filmový a penetrační model. Procesy mezi kovem a struskou jsou 
kvantifikovány zejména pomocí koeficientu přenosu hmoty - kw, případně objemového koeficientu 
přenosu hmoty – kwA. Čím je koeficient větší, tím k intenzivnějšímu přenosu dochází. Stanovení 
koeficientu přenosu hmoty pomocí fyzikálního modelování je nejčastěji používáno u vodních modelů. 
Voda zde simuluje tekutou ocel. Jako simulační médium, které má za úkol simulovat strusku jsou 
nejčastěji vybrány organické látky a oleje, které jsou nemísitelné s vodou. Stopovací látka bývá zvolena 
taková, aby byla jak rozpustná v organické kapalině, tak i ve vodě. Jedná se zejména o jod, thymol, 
kyselinu kaprylovou, atd. 

Stejně jako u homogenizačních procesů jsou procesy mezi kovem a struskou podporovány vyššími 
průtoky. S rostoucím průtokem se rychleji obměňuje mezifázové prostředí a následně se díky emulgaci  
i zvyšuje mezifázové rozhraní, přes které stopovací látka prochází. Naopak oproti homogenizačním 
procesům je preferováno umístění dmyšného elementu právě v ose licí pánve. S rostoucí excentricitou 
umístění dmyšného elementu intenzita přechodových procesů klesá. 
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B. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6 POPIS VLASTNÍHO FYZIKÁLNÍHO MODELU 

V následujících kapitolách bude popsána celá modelová sestava včetně nutných kriteriálních propočtů. 

Modelovou sestavu lze provozovat ve dvou modifikacích. První modifikace je přizpůsobena studiu 

homogenizačních procesů. U této modifikace je model osazen sondami pro kontinuální snímání 

vodivosti média sondami. Druhá modifikace modelové sestavy je přizpůsobena studiu přechodových 

procesů mezi kovem a struskou. Zde jsou otvory umístění sond zaslepeny a model je osazen zařízením 

pro odběr vzorků vodného roztoku. Blíže jsou tyto prvky popsány v dalších kapitolách. 

6.1 Skladba modelového zařízení 

Na VŠB – TUO byl sestaven studený fyzikální model licí pánve v geometrickém měřítku 1:9 vzhledem 
k reálné provozní 180 t pánvi.  

Kompletní modelová sestava je složena z mnoha nezbytných komponent, jako jsou nádrže na vodu, 
distribuce plynu, průtokoměry, atd. Snímek zařízení je na obr. 6-1.  

 

Obr. 6-1: Celkové schéma modelového zařízení. 
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6.1.1 Model licí pánve 

Rozměry modelu jsou proporcionálně identické s její provozní předlohou. Samotné těleso licí pánve má 
tvar komolého kužele a je vyrobeno z organického skla - plexiskla. Jeho hlavní výhoda spočívá 
v průhlednosti vlastního materiálu. Díky této vlastnosti lze na modelu provádět nejen měření pomocí 
sond, ale i vizuálně sledovat charakter proudění a ihned odhalit pouhým okem nestandardnosti 
proudění (např. zkratové proudy), které mohou samotné pochody významně negativně ovlivňovat. 

V pánvi jsou umístěny celkem 4 páry sond, kdy každý pár je složen ze sondy teplotní a vodivostní.  
Na pravé straně modelu jsou v řadě pod sebou umístěny 3 páry sond:  

 25 mm od dna pánve (dolní sondy), 

 205 mm od dna pánve (střední sondy), 

 15 mm pod povrchem lázně (horní sondy). 

Čtvrtý pár sond je umístěn na zadní straně licí pánve cca 40 mm pod povrchem hladiny. Ilustrace 
samotného tělesa modelu a uložení sond je na obr. 6-2. 

 

Obr. 6-2: Těleso licí pánve osazené sondami a ponornou tryskou 

Ve dně licí pánve jsou pro libovolné vyosení půdních dmyšných kamenů vyfrézovány 3 drážky (obr 6-3). 
Do těchto drážek může být instalováno i více dmyšných elementů tak, aby byl model co nejuniverzálnější 
a k modelovým variantám různých režimů dmýchání velice pružný a bez větších obtíží bylo možné 
změnit okrajové podmínky experimentů. Příslušná tvárnice je do drážky upevněna pomocí vodě 
odolného tmelu a utěsněna silikonovým tmelem. Uprostřed dna modelu je umístěn výtokový otvor 
s kulovým ventilem pro jednoduchou a rychlou výměnu média. Límec licí pánve je rozšířen, aby na něj 
bylo možné umístit ponornou trysku (obr. 6-3), zařízení pro injektáž stopovací látky, případně zařízení 
odběru vzorků. 
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Obr. 6-3: Dno licí pánve s vyfrézovanými drážkami pro umístění tvárnic a ponorná tryska. 

Po provedení ucelené série experimentů studujících homogenizační procesy byl model licí pánve 
upraven pro potřeby studia přechodových procesů mezi kovem a struskou. Hlavní úprava spočívala 
v zaslepení otvorů pro umístění vodivostních sond a instalace zařízení pro stahování olejové fáze. Tyto 
úpravy jsou reverzibilní do stavu kompatibilního se studiem homogenizačních procesů. 

6.1.2 Vodní nádrže 

Nad modelem jsou usazeny dvě plastové nádrže. Tyto nádrže mají za úkol jednak tvořit zásobárnu vody 
k rychlému napuštění modelu a za druhé slouží k předběžnému temperování přivedené vody. Regulovat 
teploty na požadovanou hodnotu je snazší v nádrži, než v samotné licí pánvi. Nádoby jsou sestrojeny 
z neprůhledného PVC a osazeny přepadem a akustickým alarmem, který varuje při dosažení kritické 
hladiny vody. Nádrž je osazena elektronickým jehlovým teploměrem pro snadnou indikaci a regulaci 
teploty nádrži. Vypouštění nádrže se provádí přes kulový ventil umístěný pod nádrží. 

6.1.3 Distribuce plynu 

Přes půdní dmyšné tvárnice nebo přes horní trysku je do objemu kapaliny dmýchán homogenizační plyn 
– argon. Zdrojem tohoto argonu je tlaková láhev umístěná v bezprostřední blízkosti modelové aparatury. 
Na výstupu z tlakové láhve je namontován redukční ventil, který slouží k hrubé regulaci tlaku plynu 
vcházejícího do soustavy distribučních polyamidových hadiček. Těmito hadičkami je nízkotlaký argon 
přiváděn k jehlovým ventilům, které jemně regulují průtok argonu do jednotlivých průtokoměrů. 
Přesnost regulace jehlovými ventily je na tisíciny normálních litru za minutu. Modelová sestava je 
osazena 3 hmotnostními průtokoměry společnosti Sierra Instruments – typu 100 Smart Track. Jedná se  
o tepelné hmotnostní průtokoměry, které pracují na principu měření vzrůstu teploty plynu, který je 
ohříván tělískem. Podle míry ohřátí plynu a tepelné kapacity plynu je vypočten průtok plynu. 
Průtokoměr dokáže pracovat s většinou plynů. Deset nejčastějších průmyslových plynů již je 
předdefinovaných v systému. Rozsah provozních teplot je od 0 do 50 °C. Odezva na změnu průtoku je 
cca 2 s. 

Protože je modelová sestava osazena třemi hmotnostními průtokoměry je možné dmýchat zároveň až 3 
dmyšnými elementy (např. 2 půdní a ponornou tryskou).  
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Jednotlivé studované modelové pozice umístění dmyšných elementů s rozměry pro provozní agregát 
jsou ilustrovány na obr. 6-4. 

 

Obr. 6-4: Schématické znázornění možností umístění půdních dmýchacích elementů 

6.1.4 Vodivostní sondy 

Vodivostní sonda se skládá ze dvou platinových plošek, které mají definovanou velikost i vzájemnou 
vzdálenost. Během měření je do plošek přiváděn střídavý elektrický proud (o frekvenci 1 až 10 kHz), 
který prochází kapalinou. Střídavého proudu o střední frekvenci se používá zejména z důvodu, že oproti 
použití stejnosměrnému proudu nedochází k polarizaci elektrod a nedochází k vylučování iontů na 
elektrodách. Tento negativní jev by vedl ke zhoršení přesnosti měření, proto je použití střídavého napětí 
nezbytnou podmínkou [20]. Vodivost kapaliny je závislá na koncentraci iontů, které se v kapalině 
nacházejí a teplotě kapaliny. Korekce vodivosti vlivem teploty je prováděná na základě změřené teploty 
pomocí teplotní sondy. Teplotní sonda (typ Ni5000) se skládá z niklového odporového senzoru s rychlou 
časovou odezvou. 

6.1.5 Přenos dat 

Výstup z vodivostních a teplotních sond je veden do AD ústředny, která zpracovává výstupní data do 
digitální podoby. Tato data jsou pak přenášena sběrnicí do PC, kde jsou pomocí software ControlWeb 
zpracovány do podoby křivek a datových tabulek ve formátu *.DBF.  

6.2 Kriteriální propočty 

Před prováděním jednotlivých modelových variant je potřeba definovat, pomocí kriteriálního propočtu, 
jaké budou modelové počáteční a okrajové podmínky. Jedná se zejména o přepočty intenzit průtoků 
argonu, pozic dmyšných tvárnic, objemy médií, atd. vycházející z provozních dat. 

Pro popisovaný model bylo na základě literárního rozboru zvoleno jako řídící kritérium Froudeho 
modifikované kritérium, které bylo navíc oproti vztahu (2-3) rozšířeno o vliv složky expanze plynu 
vlivem zvyšování jeho teploty. Přepočet intenzity dmýchání z provozního měřítka na měřítko modelové 
je uvedeno ve vztahu (6-1). Tento přepočet intenzit dmýchání je platný jak pro studium 
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homogenizačních pochodů, tak pro studium pochodů mezi kovem a struskou. Konkrétní hodnoty jsou 
pak přepočteny v tab. 6-1.  

0,007552mod 
industry

el

Q
Q

Q
M

V
         (6-1) 

Tab. 6-1: Průtoky homogenizačního plynu užité při provádění experimentů na modelu licí pánve 

Objemový průtok na modelu, Qmodel  (l.min
-1

) Objemový průtok na díle Qindustry (l.min
-1

) 

0,378 50 

0,884 117 

1,835 243 

3,021 400 

4,252 563 

5,290 700 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o fyzikální model, který je tvořen jinou materiálovou skladbou, než 
dílo, musí být patrný i rozdíl mezi veličinami, které s modelem souvisejí. Výčet a porovnání vybraných 
veličin je uveden v tab. 6-2. Výčet veličin vychází z práce Bendy a Michalka [49]. 
 
Tab. 6-2: Přehled a porovnání veličin na díle a jeho modelu v geometrickém měřítku 1:9 
veličina vysvětlení rozměr provozní agregát model 

 doba od zahájení studovaného pochodu s 0 0 

Dl průměr dna pánve m 2,72 0,3 

H1 hloubka kovové lázně v pánvi m 3,6 0,4 

D1
x 

průměr hladiny kovové lázně m 3,375 0,375 

V1 objem kovové lázně m
3 

25,7 0,0364 

r vzdálenost svislých os licí pánve a tvárnice m 0,692 0,076 

l průměrná hustota kovové lázně kg.m
-3 

7000 1000 

l kinematická viskozita kovové lázně m
2
.s

-1
 1.10

-6 
1,022.10

-6 

g tíhové zrychlení m.s
-2 

9,806 9,806 

pv tlak nad hladinou kovové lázně kg.m
-1

.s
-2 

101325 101325 

Qv objemový průtok dmýchaného plynu m
3
.s

-1 
9,383.10

-3 
7,087.10

-5 

l-g mezifázovém napětí plyn – lázeň kg.s
-2 

1,4 36,3.10
-3 

c[S],0 obsah prvku v kovové lázni v čase t = 0 s hm% 0,025 0,0073647 

D[S] difúzní koeficient síry v kovové lázni m
2
.s

-1 
4,5.10

-9 
1,37.10

-9 

Hs tloušťka vrstvy strusky m 0,05 0,015 

s průměrná hustota strusky kg.m
-3 

2700 850 

s kinematická viskozita strusky m
2
.s

-1 
66,7.10

-6 
38.10

-6 

l/s mezifázovém napětí lázeň – struska kg.s
-2 

1,06 38.10
-3 

D(S) difúzní koeficient prvku ve strusce m
2
.s

-1 
9.10

-11 
3,7.10

-11 

LS,r rovnovážný rozdělovací koeficient -  60* 10 

Tl teplota kovové lázně K 273,15 + 1600 273,15 + 15 

Vs objem strusky m
3 

0,358 0,0015 

ml hmotnost kovové lázně kg 180 000 36,4 

kwA objemový součinitel přestupu hmoty l.min
-1

 1073,43 1,43 

* Platí pro hodnoty získané experimentálním studiem na daném provozním agregátu [89, 90] 

Součástí této práce bylo i rozsáhlé odvození 23 řídících kritérií, které definovaly podmínky modelování 
odsíření. Míra shody kritérií byla v některých případech nižší zejména z důvodu rozdílných difúzních 
koeficientů síry ve strusce a jodu v nepolárním rozpouštědle. I přes tato omezení autoři použili výsledky 
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výzkumu ke stanovení vlivu vyosení půdního dmyšného elementu na kinetiku odsíření. Aplikaci 
vybraných kritérií po vzoru práce [49] shrnuje tab. 6-3. 

Tab. 6-3: Výčet vybraných řídících kritérií 

Označení Definice 

Hodnota 

ji

ji

K

K

,

,


 Ki,j (provoz) 

(180 t) 
K´i,j (model) 

K1,1 Dl.Hl
-1 0,755 0,750 0,992 

K1,2 Dl
X
.Dl

-1 1,240 1,250 1,007 

K1,3 Vl.Hl
-3 

0,550 0,568 1,032 

K2,1 2r.Dl
-1 0,508 0,506 0,996 

K3,2 QV
2
.Dl

-5
.g

-1 60.10
-9 

210.10
-9 

3,500 

K3,3 l,g
-1

.l. Dl
2
.g 0,479.10

6 
0,023.10

6 
0,048 

K3,4 pv.l
-1

.Hl
-1

.g
-1 0,410 25,832 63,000 

K5,1 Hl
3
.g. D[S]

-2 22,593.10
18 

0,334.10
18 

0,015 

K5,2 Hl
3
.g.l

-2 457.10
12 

0,627.10
12 

0,001 

K6,1 Hs.Hl
-1 0,014 0,038 2,700 

K6,2 s.l
-1 0,386 0,850 2,204 

K6,3 Hl
3
.g.s

-2 102.10
9 

0,434.10
9 

0,004 

K6,4 c(S),0.c[S],0
-1 5,897 0,000 0,000 

K6,5 LS,r 60 10 0,167 

K6,6 Hl
3
.g. D(S)

-2 22,593.10
18 

0,334.10
18 

0,015 

K6,7 l,s.l
-1

.Dl
-2

.g
-1 2,087.10

-6 
43,058.10

-3 
20,629 

K7,1 Vs.s.LS,r.Vl
-1

.l
-1

 0,322 0,350 1,087 

 

Jednotlivá kritéria a jejich význam jsou detailně popsány v práci [49]. Systém řídících kritérií však byl 
rozšířen o kritérium K7,1. Toto kritérium, vytvořené dimenzionální analýzou, v sobě zahrnuje 
proporcionální podíl rovnovážného rozdělovacího součinitele. Podíl K7,1 pro model a dílo dosahuje 
hodnoty blízké 1. Znamená to, že rovnovážný rozdělovací součinitel sice dosahuje různé hodnoty, ale 
podíl hmotností struska/kov tento nedostatek kompenzuje. Struska má tedy proporcionálně stejný 
odsiřovací potenciál.  
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7 SIMULACE HOMOGENIZAČNÍCH PROCESŮ NA 

VLASTNÍM MODELU 1:9 

7.1 Metodika simulace homogenizačních procesů 

Pro modelový výzkum byla použita vodivostní metodika, která využívá rozdílu vodivostí kapalin, původní 
a vstřikované. Jako značkovač byl použit slabý vodný roztok KCl s KMnO4 projevující se iontovou 
vodivostí.  

Experiment začínal naplněním modelu licí pánve vodou o teplotě 15 °C. Injektáž stopovacího roztoku 
probíhala vždy ze stejného místa, tak aby byly dodrženy vždy stejné podmínky každého experimentu. 
Pro každý experiment bylo použito 40 ml 18 % vodného roztoku KCl s 5 ml roztoku KMnO4 pro zajištění 
vizualizace experimentu. Roztok byl injektován do modelové kapaliny pomocí přípravku, který dovoloval 
aplikovat stopovač v co možná nejkratším čase se zárukou minimalizace ovlivnění charakteru proudění 
kapaliny v modelu licí pánve. 

Obr. 7-1 názorně ilustruje průběh experimentu, kdy byl vizualizován experiment simulace provozního 
dmýchání 243 l.min-1 tvárnicí umístěnou v pozici A. 

 

  

  

Obr. 7-1: Vizualizace homogenizace lázně v licí pánvi. 

Vlastní experiment probíhal v následujícím sledu: 

 temperování vody v modelu licí pánve na teplotu 15 °C  0,5 °C, 

 příprava 45 ml roztoku KCl + KMnO4 (40 ml KCl + 5 ml KMnO4), 
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 nastavení průtoku argonu na definované modelové hodnotě a vyčkání utvoření stabilních 
recirkulačních polí, 

 spuštění záznamu koncentrací snímaných sondami v programu ControlWeb, 

 injektáž stopovací látky (tento okamžik je považován za čas  = 0 s, tedy počátek měření), 

 sledování náběhu křivek a kontrola udržování požadovaného průtoku inertního plynu do lázně, 

 po ustálení koncentračních křivek v PC následuje ukončení experimentu, vypuštění vody 
z modelu, vypláchnutí a příprava k dalšímu experimentu. 

Stupeň homogenizace m (dle výpočtového vztahu (3-1)) je na počátku experimentu roven nule, na konci 
ideální homogenizace by se měla jeho hodnota rovnat 1. Z důvodu vysoké citlivosti vodivostních 
a teplotních sond dochází v průběhu záznamu homogenizace k mírným fluktuacím, proto bylo 

rozhodnuto o stanovování smluvního homogenizačního času 95. Okamžik úplné homogenizace tedy 
nastane v čase, kdy se křivky bezrozměrných koncentrací získaných z jednotlivých sond ustálí na téže 
hodnotě a už dále nedochází k rozdílu bezrozměrných hodnot větším než ± 5% od konečné jednotkové 
hodnoty. 

Každý experiment byl pro zvýšení statistické mohutnosti výsledků proveden minimálně třikrát. Pomocí 
programu CurveExpert 1.3 byly zpracovány datové soubory, ve kterých byla uložena naměřená data 
z provedených experimentů.  

Při hledání vztahu mezi délkou homogenizačního času a intenzitou dmýchání inertního plynu byly 
naměřené hodnoty zpracovány a z celé škály možností metodou regresní a korelační analýzy byla 
nalezena vyhovující mocninná funkce ve tvaru: 

b

VH Qa   (7-1) 

kde: H je homogenizační čas na díle; min 

 a - parametr modelu; l
-1 

 b - parametr modelu; - 

 QV - objemový průtok argonu na díle; l.min
-1 

Tato funkce respektuje charakter procesu, kdy při infinitezimálních průtocích prakticky nedochází 
k homogenizaci a zároveň se zvyšujícím se průtokem inertního plynu homogenizační čas klesá. Dobrou 
volbu mocninné funkce podtrhují i vysoké hodnoty indexu determinace v následující kapitole. 

7.2 Diskuse výsledků simulace homogenizačních procesů na modelu 1:9 

Na fyzikálním modelu licí pánve byla provedena ucelená série více než 200 experimentů studujících 
homogenizační procesy při dmýchání argonu.  

7.2.1 Studium vlivu průtoku plynu a míry vyosení elementu na H 

V první řadě byl studován vliv míry vyosení půdního dmyšného elementu na délku homogenizačního 
času. Byly simulovány varianty St, A, F a E. Pozice dmyšných elementů pro vyjmenované polohy jsou 
ilustrovány v obr. 6-4  Konkrétní hodnoty jsou proloženy mocninnou funkcí (7-1) v obr. 7-2. 
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Tvary konkrétních mocninných funkcí jsou uvedeny v tab. 7-1. 

Tab. 7-1: Rovnice nalezených mocninných regresních funkcí závislosti homogenizačního času na 
objemovém průtoku argonu na díle 

Varianta regresní rovnice index determinace I
2 

St 
515,0

.7,2571 VH Q  0,8972 

A 
4708,0

.9,1893 VH Q  0,9798 

F 
4295,0

.1,1167 VH Q  0,9732 

E 
4769,0

.21383 VH Q  0,9724 

 

Z obr. 7-2 je patrné, že s rostoucím průtokem dmýchaného argonu klesá hodnota  u všech variant 
umístění dmýchacího elementu. Tento trend je v souladu se všeobecně přijímanou a jinými pracemi 
doloženou představou, že vyšší průtoky inertního plynu vnáší do kovové taveniny více energie, která 
vytváří silné recirkulační zóny způsobující intenzivnější průběh homogenizace lázně. Z  pohledu na  
obr. 7-2 je dále je zjevný i pozitivní vliv vyosení dmyšného elementu. V celém spektru intenzit dmýchání 
plynu je pro homogenizaci nejvhodnější pozice E - dmýchací  element je v rámci studovaných variant 
nejdále od vertikální osy licí pánve. Z hlediska požadavků na intenzivní homogenizaci lázně je nejméně 
příznivé umístění půdního dmýchacího elementu v pozici St, tedy ve středu dna licí pánve. 

Konkrétní hodnoty naměřených homogenizačních časů uvádí tab. 7-2. Průtoky inertního plynu  
i hodnoty homogenizačních časů jsou již přepočteny na dílo. 

Tab. 7-2: Homogenizační časy pro jednotlivé studované varianty na díle 

Průtok homogenizačního 
plynu; l. min-1 

Varianta vzdálenosti od středu licí pánve; mm 

St; 0 A; 648 F; 894 E; 1104 

Homogenizační časy přepočteny pro podmínky skutečné licí pánve; s 

50  405,4 299,8 203,7 199,0 

117  188,2 193,7 166,6 162,7 

243  125,6 148,6 113,6 99,1 

400  121,2 122,6 83,3 76,2 

563  115,1 88,2 77,1 67,5 

Obr. 7-2: Vliv objemového průtoku argonu a umístění dmýchacího elementu na délku 

homogenizačního času 

Fig. 2: Efficiency of inert gas flow rate and position of stirring element on homogenization time 
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Hodnoty z tab. 7-2 jsou převedeny i do přehledné grafické podoby 3D grafu (obr. 7-3), který popisuje 
závislosti délky homogenizačního času na míře vyosení dmyšného elementu i intenzitě dmýchání 
zároveň. 

 
Obr. 7-3: Vliv objemového průtoku argonu a umístění dmýchacího elementu na délku homogenizačního 

času 

7.2.2 Současné dmýchání dvěma dmyšnými elementy 

V další experimentální fázi byly studovány i modelové varianty dmýchání dvěma elementy zároveň. 
Jednalo se o varianty AC, AD a AE. Nutno upozornit, že průtok, u kterých jsou jednotlivé hodnoty 
uvedeny je součtem intenzit dmýchání oběma elementy a zároveň. Během těchto experimentů byl plyn 
vždy distribuován rovnoměrně mezi obě používané tvárnice. Výsledky ve formě mocninných křivek jsou 
ilustrovány v obr. 7-4.  

 
Obr. 7-4: Dmýchání více dmyšnými elementy zároveň. 
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Při nízkých provozních průtocích (do 100 l.min-1) jsou rozdíly mezi jednotlivými variantami minimální. 
S rostoucím průtokem inertního plynu se rozdíl zvětšuje a u maximálních průtoků je rozdíl mezi nejlepší 
(AE) a nejhorší (AD) variantou téměř dvojnásobný. Tato tvrzení dokládají i výsledky zveřejněné  
v  
tab. 7-3. 

Tab. 7-3: Homogenizační časy pro jednotlivé studované varianty na díle 

Průtok homogenizačního 
plynu; l. min-1 

Varianta vzdálenosti od středu licí pánve 

AC AD AE 

Homogenizační časy přepočteny pro podmínky skutečné licí 
pánve; s 

50  320,6 340,8 359,3 

117  225,6 217,6 162,7 

243  128,6 160,6 112,5 

400  102,6 140,6 81,6 

563  96,6 143,6 74,6 

7.2.3 Vliv použití ponorné trysky na výslednou délku H 

Poslední fáze studia homogenizačních procesů byla zaměřena na studium účinnosti homogenizace 
ponornou tryskou. Tryska byla vytvořena podle reálné, provozně užívané, předlohy (viz obr. 7-5). 

Jedná se o tříotvorovou trysku, která byla postupně nořena do různých hloubek vždy nad středem 
pánve. U první varianty tryska téměř dosahuje dna, neboť umístění otvorů trysky je pouhých 27 cm nad 
dnem díla (3 cm na modelu), druhá varianta představuje vyústění 99 cm ode dna reálné licí pánve (11 
cm na modelu) a poslední varianta pak 171 cm ode dna reálné licí pánve (19 cm na modelu). 

Výsledky v obr. 7-5 jsou opět proloženy mocninnými křivkami. Do grafu byl pro srovnání vložen  
i výsledek pro dmýchání půdním dmyšným elementem, pro porovnání, situovaném v ose licí pánve. 
Stejně jako ponorná tryska. 

Konkrétní hodnoty homogenizačních časů jsou uvedeny v tab. 3. 

 

Obr. 7-5: Homogenizační časy pro dmýchání tryskou 
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Tab. 7-4: Homogenizační časy pro jednotlivé studované varianty na díle 

Průtok homogenizačního 
plynu; l. min-1 

Varianta vzdálenosti od dna reálné licí pánve; mm 

St; 0 TR3; 270 TR11; 990 TR19; 1710 

Homogenizační časy přepočteny pro podmínky skutečné licí pánve; s 

50  405,4 225,5 414,3 582,1 

117  188,2 188,7 210,9 228,4 

243  125,6 137,3 182,3 158,8 

400  121,2 114,2 127,0 133,7 

563  115,1 111,7 119,3 128,2 

 
Z předložených výsledků je na první pohled patrná neshoda mezi zákonitostmi uváděnými v literárním 
rozboru a výsledky uvedenými v obr. 7-5 a tab. 7-4. Z úvahy založené na literárním rozboru by měly 
délky homogenizačních časů pro půdní tvárnici dosahovat nejnižších hodnot. Homogenizace by tedy 
měla probíhat intenzivněji, než u varianty s tryskou umístěnou 270 mm nad dnem reálné licí pánve. 

Vysvětlení této neshody může spočívat v charakteru vyvěrajících bublin, kdy tří otvorová ponorná tryska 
generuje veliké bubliny, které intenzivní homogenizaci podporují více, než malé bubliny, které vyvěrají 
z porézních tvárnic umístěných ve dně pánve. 

V případě porovnání vlivu zanoření vlastní ponorné trysky na intenzitu homogenizace jsou výsledky 
v plné shodě s tezemi uváděnými v literárním rozboru. 

Vliv ponoru trysky je nejvýraznější u nejnižších průtoků. Se zvyšujícím se průtokem inertního plynu 
dochází ke sbíhání křivek – s rostoucím průtokem vliv hloubky ponoru trysky pro tento fyzikální model 
klesá. 

7.2.4 Metodika simulace homogenizačních procesů pomocí rozvrstvených kapalin  

a konfrontace výsledků s výsledky z numerického modelu [V8] 

V rámci dřívějšího studia homogenizačních pochodů pomocí fyzikálního modelování byl sestrojen 
fyzikální model téže provozní licí pánve. Rozdíl mezi oběma modely spočíval v jiném geometrickém 
měřítku (1:10) a odlišné metodice. 

Metodika studia homogenizačních procesů byla rovněž založena na vodivostní metodě s tím rozdílem, že 
stopovací solný roztok nebyl injektován do stabilního recirkulačního pole, ale experiment započínal 
vnikem prvních bublin do klidných rozvrstvených kapalin.  

Výstupem experimentů byly křivky průběhů koncentrací a z nich odečtené homogenizační časy. Nabízela 
se tedy možnost sestavení numerického modelu tohoto provozního zařízení a provedení analogických 
experimentů pomocí CFD programu. 

Výška ocelové lázně v licí pánvi je definována na 3600 mm (volný prostor nad lázní je 450 mm).  

Pro simulace byla použita vybraná licí pánev pro jednu výšku hladiny a tři různé provozní průtoky argonu 
90, 243 a 420 l/min. Testovány byly tři způsoby dmýchání, v poloze A, A + B a A + D.  

Cílem numerického modelování chování ocelové lázně v licí pánvi při dmýchání argonu přes jeden nebo 
dva dmýchací elementy, které jsou umístěny ve dně licí pánve, bylo získání informací  
o charakteru proudění a průběhu homogenizačních procesů ve formě teplotních a koncentračních polí  
a křivek a vektorů rychlostí. 

Pozice dmýchacích elementů určuje, zda-li bude numericky počítána symetrická ½ modelu licí pánve 
nebo bude nutné pro výpočet použít celý model. Výpočet pro jednu polovinu licí pánve značně zrychluje 
výpočet, aniž by výrazně zkreslil výsledek. K určení, zda je možné užití výpočtu jen pro polovinu pánve, je 
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potřeba znát všechny relevantní rozměry pánve a momentální užití půdních dmyšných elementů. 
Zjednodušení výpočtu je možné, prochází-li pánví rovina souměrnosti, oddělující dvě naprosto totožné 
poloviny licí pánve. V případě konkrétní licí pánve je zjednodušení výpočtu následující (tab. 7-5). 

Tab. 7-5: Zjednodušení výpočtu a umístění symetrie 

Varianta Výpočet Rovina symetrie 

A pro polovinu pánve prochází elementem A 

A + B pro celou pánev nenachází se 

A + D pro polovinu pánve mezi elementy A a D 

 

 

   Obr. 7-6: Výpočtová síť dna modelu 

Geometrický model a způsob tvorby výpočetní sítě byl shodný pro všechny polohy dmýchacího 
elementu. Velikost buněk výpočetní sítě je odvozena od velikosti dmýchací plochy zjednodušeného 
dmýchacího elementu, okolo kterého je výpočetní síť zahuštěna (obr. 7-6). 

Pro použitý vícefázový model DPM (Discrete Phase Model) byla modelována pouze část licí pánve 
s taveninou. Tento model zjednodušeně předpokládá, že tvar hladiny taveniny je plochý, a že vlivem 
dmýchání nedochází k navýšení výšky hladiny. 

Pro řešení proudění oceli v licí pánvi byly použity dva programy firmy Fluent Inc. Pro tvorbu geometrie  
a přípravu výpočetní sítě preprocesor GAMBIT v. 2.4. Pro výpočet rychlostních a teplotních polí a 
následné zpracování výsledků byl použit řešič FLUENT v.6. 

Program FLUENT 6 je založen na metodě konečných objemů s řešením rovnic Navier-Stokesových  
a s rozšířením o rovnice kontinuity, hybnosti, energie a turbulence. Tento program umožňuje řešení 
laminárního i turbulentního, stacionární i nestacionární proudění ve 2D a 3D geometricky složitých 
úlohách. Dále umožňuje zahrnout přenos tepla volnou a nucenou konvekcí, radiací a vedení tepla 
stěnou.  

Program FLUENT 6 se používá zejména v chemickém průmyslu, energetice, automobilovém průmyslu, 
turbinářství, čerpací technice, letectví a metalurgii. Výsledkem výpočtu je rozložení rychlostních, 
tlakových a teplotních polí, tedy přesné zjištění proudové veličiny v libovolném místě výpočtové oblasti 
nebo zjištění integrálních hodnot na libovolném povrchu nebo řezu. Mezi integrální hodnoty může patřit 
určení tlakových ztrát, hmotnostních a tepelných toků, působících sil a momentů, součinitelů přestupu 
tepla, koncentrací chemických složek, apod. 
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Cílem úlohy bylo predikovat koncentrační homogenizaci, proto bylo nutné zadat taveninu pomocí dvou 
složek. Materiálové vlastnosti obou složek jsou naprosto stejné.  
Nehomogenita rozložení teplot a koncentrace byla zadána jako počáteční podmínka. Hustota taveniny 
byla zadána v závislosti na teplotě vložením různé teploty spodní a horní vrstvy. 

 Spodní vrstva: výška vrstvy 3200 mm, hustota – 6967 kg/m3, koncentrace 1, teplota 1500°C, 

 Horní vrstva: výška vrstvy 400 mm, hustota – 6897 kg/m3, koncentrace 0, teplota 1520°C. 

Protože se jedná o vícefázové proudění tavenina-plyn, bylo nutné použít model pro simulaci 
vícefázového proudění. Nejvhodnější vícefázový model je Euler Fluid-Fluid (EFF), který ale vyžaduje 
jemnou výpočetní síť. Další možností je použití Discrete Phase Model (DPM), který předpokládá,  
že bubliny argonu jsou od sebe dostatečně vzdálené. Tento předpoklad ale nebude splněn pro velké 
průtoky argonu. 

Pro výpočet byl použit model DPM, který bude méně přesný při velkých průtocích, kdy bude velké 
množství bublin blízko sebe, nebo budou vznikat velké protažené bubliny. 

Výpočet je definován za předpokladu následujících podmínek: 

a) Proudění bylo uvažováno jako nestacionární, vazké a turbulentní. Proto bude použit model 

turbulence RNG k- model se standardní stěnovou funkcí.  
b) Proudění je nestlačitelné, vliv přirozené konvekce (proudění vyvolané rozdílem hustot) je 

uvažován zadanou lineární závislostí hustoty na teplotě. 
c) Přestup a vedení tepla je konvekcí a vedením. Tepelné ztráty jsou uvažovány na stěnách  

a hladině. 
d) Na hladině není uvažováno tření. 

Homogenizace taveniny byla řešena pro tři průtoky argonu, který je do pánve přiváděn vždy přes jeden 
nebo dva stejné dmýchací elementy daným průtokem. 

Model DPM vyžaduje zadání vstupních parametrů argonu po výstupu z dmýchacího elementu. Tyto 
parametry budou také ovlivňovat průběh homogenizace a jsou to: 

 Průměr bublin, d=20 mm (konstantní po celou dobu stoupání), 

 Rychlost nástřiku bublin do taveniny (lze odhadnout ze stlačení argonu na dmýchacím 
elementu), 

 Vstupní teplota argonu, T=20°C.  

Pro neprůtočné části zařízení (stěny) je používána okrajová podmínka typu WALL, která umožňuje 
zadávat třecí, tepelné a další podmínky. Drsnost stěn byla pro všechny stěny zadána hrough= 0,001 m, 
zadány byly rovněž ztrátové tepelné toky. 

Pro DPM model je řešeno proudění pouze v tavenině, hladina je uvažována jako plochá, s přestupem 
tepla. Hodnota tepelného toku hladinou je vysoká, protože zahrnuje také sálavé tepelné ztráty. 
Vzhledem k tepelným ztrátám hladinou LP pro model DPM je i pro tuto plochu nutno použít okrajovou 
podmínku typu WALL. Protože se předpokládá, že na hladině dochází k neomezenému pohybu, je nutno 
předdefinované nastavení upravit a zadat nulové tření. Jinak by podmínka simulovala plnohodnotnou 
stěnu a tavenina by u hladiny neproudila.  

Monitorování koncentračních a teplotních změn bylo sledováno ve třech rovinách ve vybraných bodech. 
Roviny jsou vzdáleny 270 mm, 1 890 mm a 3 510 mm ode dna. Tedy v homologických bodech vůči 
zmenšenému fyzikálnímu modelu. 

Pro vizualizaci koncentrací, teplot a charakteru proudění byly zvoleny tři svislé roviny. Jejich polohy jsou 
přibližně stejné, liší se pouze polohou roviny, která prochází dmýchacím elementem. První prochází středem 
dmýchacího elementu a je označena „Rovina dmýchacím elementem, 0,684 m od středu“. Další rovina 
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prochází středem pánve a je nazvaná „Rovina středem pánve“. Na opačné straně roviny symetrie, než je 
dmýchací element, leží „Rovina -0,73 m od středu, opačná strana od dmýchacího elementu (Obr. 7-7). 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. 7-7: Umístění svislých rovin pro vizualizaci výsledků, dmýchání A 

Výstupem numerického modelu byly tedy koncentrační, teplotní a proudová pole ve všech zmíněných 
řezech v různých časových okamžicích a průběhy koncentračních a teplotních křivek v monitorovaných 
bodech. Jako ilustrační vzorky výstupů numerického modelování mohou posloužit obrazy z řezu „rovina 
dmýchacím elementem, 0,54 m od středu“ po 100 vteřinách od začátku dmýchání průtokem 243 l/min, 
při konstelaci užití dmyšných tvárnic v pozicích A + D (obr. 7-8): 

 Obr. 7-8 a) zobrazuje průběh koncentrací ve třech monitorovaných bodech v objemu taveniny. 

 Obr. 7-8 b) znázorňuje vektory rychlostí taveniny. Protože je řez veden skrz elementy, jsou zde 
patrné vysoké rychlosti proudění. 

 Obr. 7-8 c) interpretuje koncentrační pole po 100 s. 

 Obr. 7-8 d) zobrazuje teplotní pole v témže čase (100 s). 

  

a) b) 

  

c) d) 
Obr. 7-8: Ilustrace výstupů numerického modelu 

 

Rovina dmýchacím 
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Obr. 7-9 ilustruje porovnání výsledků fyzikálního i numerického modelu. Modře, čárkovaně, jsou 
vyobrazeny výsledky fyzikálního modelu. Červeně pak výsledky z numerického šetření. Výsledky jsou 
proloženy mocninnou křivkou. 

  
a) b) 

 

Obr. 7-9: Porovnání výsledků fyzikálního a 
numerického modelování 

 
 

c) 

Z obr. 7-9 a) a b) jsou patrné určité odchylky výsledků numerického a fyzikálního modelu. Největší 
diference je zaznamenána při dmýchání půdní tvárnicí v pozici A (obr. 7-9 a)). Maximální odchylka 
výsledků činí cca 20 %. Jelikož se jedná o přibližné fyzikální modelování, kde musel být vliv některých 
kritérií zanedbán, v zájmu možnosti sestrojení modelu v rozumném měřítku, jsou výsledky ve vzájemné 
relativní shodě. Podíl na diferenci výsledků rovněž nese i zjednodušování numerického modelu, volba 
řešiče a zanedbávání některých aspektů, které by výpočet značně ztěžovaly nebo prodlužovaly. Obě 
metody poskytly řádově shodné výsledky i trendové charakteristiky. Vysoké shody výsledků obou metod 
modelování je dosaženo obzvláště v případě dmýchání tvárnicemi v pozicích  
A + D, kde se křivky téměř překrývají. Vypovídají o tom i blízké hodnoty koeficientů a a b.  
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8 SIMULACE PROCESŮ PROBÍHAJÍCÍCH MEZI KOVEM A 

STRUSKOU NA VLASTNÍM MODELU 1:9 

Pro simulaci procesů mezi kovem a struskou na zmenšeném fyzikálním modelu licí pánve byla dle 
literárního rozboru vyhodnocena jako nejpoužívanější a zároveň technologicky nejschůdnější metodika 
simulace pomocí vodných roztoků jodu. Pro tuto metodiku existuje celá řada kapalin pro simulaci 
strusky, přičemž se většinou jedná o organické látky, které jsou schopné extrahovat jod z vodného 
roztoku. Tato kapalina musí plnit i další důležité požadavky:  

- nesmí být rozpustná ve vodě,  
- nižší hustota a vyšší viskozita v porovnání s vodou, 
- zdravotní nezávadnost (nesmí být toxická), stabilita v oxidačním prostředí, 
- odpovídající mezifázové napětí mezi vodným roztokem a touto kapalinou. 

Požadavkům s nejlepší shodou vyhovoval nízko viskózní parafínový olej. 

Ocelová lázeň byla nahrazena, pro svou podobnost v rámci kritérií, vodou, přesněji vodným roztokem 
sledovaného prvku představujícího v reálu síru v oceli.  

Pro simulaci přenosových procesů je využita rovnováha mezi rozpustností jodu v oleji a ve vodném 
roztoku jodidu draselného (obecně může jít o jakýkoli ve vodě rozpustný jodid). Protože je na vodný 
roztok KI3 nanesena kapalina, simulující strusku, která doposud neobsahuje žádný rozpuštěný jod, je 
systém v nerovnováze. Aby se systém přiblížil rovnováze, musí proběhnout přesun jodu do „strusky“ do 
takové míry, že se poměr rozpuštěného jodu mezi obě fáze přiblíží rovnovážnému rozdělovacímu 
koeficientu. Vhodným postavením dmýchacích elementů a zvolením optimálního režimu dmýchání lze 
tyto procesy intenzifikovat. 

8.1 Metodika simulace přechodových procesů mezi kovem a struskou 

Správnost výsledků závisí od striktního dodržení metodiky samotného experimentu. Metodika byla 
vytvořena a postupně modifikována pro konkrétní podmínky a možnosti laboratoře. 

Metodika byla založena na přenosu jodu z vodného roztoku trijodidu draselného do jodu prostého oleje. 
Přenos jodu je popsán pomocí obecné iontové rovnice (8-1). 

)()( ,23 aqIIaqI olej


  (8-1) 

8.1.1 Příprava roztoků 

Ta je založena na přesném namíchání správné koncentrace všech roztoků včetně vodného roztoku jodu.  

Základem správných výsledků je správné odměřování objemů modelovacích kapalin, vzorků  
a vyhodnocovacích činidel. Výčet použitých látek a činidel je uveden v tab. 8-1. V následujících 
podkapitolách bude vysvětlen význam jednotlivých látek a jejich příprava pro užitou metodiku. 
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Tab. 8-1: Výčet použitých látek a činidel 

 

Vodný roztok I2 
Jod byl zvolen jako stopovací látka, která přechází mezi kovem a struskou. Protože je jod ve vodě velmi 
špatně rozpustný, je potřeba tuto rozpustnost zvýšit. Řádově vyšší rozpustnost než ve vodě je 
rozpustnost ve vodném roztoku jodidu (v podstatě může jít o jakýkoli ve vodě rozpustný jodid). 

)()( 32 aqIaqII


           (8-2) 

Požadovaná počáteční koncentrace jodu ve vodném roztoku vycházela z literárního rozboru a čítala 
0,073 hm. %. Jod musí být rozpouštěn postupně tak, aby se ve vodném roztoku neobjevovaly 
nerozpuštěné zbytky. V případě, že by nebyl rozpuštěn všechen jod, byl by provedený experiment 
neplatný. 

Olej 
Jak bylo zmíněno výše, jako vhodná kapalina, která může být použita pro simulaci strusky, byl zvolen 
nízko viskózní parafínový olej. Pro potřeby experimentu bylo použito vždy 1,5 l oleje. 

Titrační činidlo 
Pro stanovování obsahu jodu se běžně používá vodného roztoku thiosíranu sodného ( Na2S2O3). Tato 
látka se dodává ve formě pentahydrátu. S touto skutečností pak musí být počítáno při navažování na 
cílovou koncentraci 0,00395 mol.dm3. Jelikož není toto činidlo, z důvodu kyselého prostředí dlouhodobě 
stálé, je potřeba roztok stabilizovat uhličitanem sodným. 

Roztok indikátoru 
Pro snadnější indikaci při titraci jodu se často používá vodného roztoku amylózy, což je rozpustná složka 
škrobu (C6H10O5)n. Jedná se o jodometrický indikátor, který ve styku s jodem tvoří tmavě modrou 
adsorpční komplexní sloučeninu. Citlivost indikátoru je 10-5 eq.l-1 jodu.  

8.1.2 Příprava experimentu 

Licí pánev byla naplněna patřičným objemem vodného roztoku trijodidu draselného. Po ustálení 
proudění vodného roztoku byla, pomocí speciálního přípravku tlumícího penetraci oleje (obr. 8-1), 
nanesena vrstva oleje čítající 1,5 l. 

Chemikálie sumární vzorec

molární 

hmotnost 

(g.mol
-1

)

teplota 

tání/varu 

(°C)

rozpustnost 

při 20°C 

(g.l
-1

H2O)

hustota (kg.m
-3

)

kinematická 

viskozita při 

20 °C 

(mm
2
.s

-1
)

barva zápach

Jod I2 253,81 113,6/184,4 0,34 4930 - šedá dráždivý

Jodid draselný KI 166,01 681/1330 1430 3130 - bíla bez

Pentahydrát 

thiosíranu 

sodného

Na2S2O3.5H2O 248,18 48/- 701 1690 - bez bez

50

(při 90 °C)

Uhlovodíkové 

řetězce

C15 ÷ C30

Parafínový olej - -15/<500 0 850  38 bez bez

300-700 

(sypná)
- bílá bez

Škrob, 

bramborový
(C6H10O5)n (162,14)n -/-



77 
 

 

HUDZIECZEK, Z. Fyzikální a numerické modelování přenosových procesů v kovových taveninách při dmýchání 

inertního plynu. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

 

 

Obr. 8-1: Nástroj určený k nalévání oleje na hladinu roztoku jodu. 

Pro následně, v průběhu experimentu, odebírané vzorky je potřeba mít připravené opláchnuté  
a suché erlenmeyerovy baňky s plochým dnem, pipetu a vzorkovací zařízení (Obr. 8-2), které zajišťuje 
odběr vzorků vždy ze stejného místa. Odebírání probíhá pomocí trubičky umístěné 8 cm od okraje 
modelu cca 5 cm pod rozhraním vodný roztok – olej. Při vzorkování je nutné dávat obzvláště pozor na 
objem odebraného vzorku a dodržování obecných pravidel používání nedělené pipety. Při odebírání 
vzorku nesmí dojít k nasátí jak bublinek Ar, který by zkreslil skutečné množství odebraného vzorku. 
Vzorek nesmí být znečištěn ani olejem. Důsledkem nasátí oleje se vzorkem vodného roztoku by došlo  
k nevratnému znehodnocení tohoto vzorku.  

 

Obr. 8-2: Zařízení k odběru vzorků. 

8.1.3 Průběh experimentu 

Co možná nejkratší dobu po nanesení olejové vrstvy se odebere referenční, tzv. nultý vzorek. Poté je 
spuštěn argon na požadovaný průtok. Tento průtok je pak potřeba co nejpřesněji udržovat po celou 
dobu experimentu. 
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V pravidelných časových intervalech jsou odebírány vzorky vodného roztoku. Probíhající reakci na 
mezifázovém rozhraní indikuje pozvolna se měnící zabarvení oleje z čiré barvy přes růžovou až po tmavě 
fialovou. Obr. 8-3 ilustruje postupně se měnící barvu oleje v tříminutových intervalech (tedy stejných 
intervalech v jakých jsou odebírány vzorky). 

   

  a)       b)           c) 

   

  d)       e)          f) 

   

  g)       h)          i) 

Obr. 8-3: Vizuální přechod jodu z jeho vodného roztoku do parafinového oleje v průběhu experimentu; 
po a) 3 min., b) 6 min., c) 9 min., d) 12 min., e) 15 min., f) 18 min., g) 21 min., h) 24 min., i) 27 min od 

začátku experimentu. 

8.1.4 Vyhodnocení odebraných vzorků  

Při vyhodnocování obsahu jodu ve vzorku je využíváno titrace. Titrace je založena na selektivní reakci 
jodu (resp. nestabilního trijodidového aniontu) s thiosíranem sodným za vzniku jodidu sodného  
a tetrathionanu sodného, dle rovnice (8-3). 

6423222 22 OSNaNaIOSNaI          (8-3) 

Nástroje používané pro titraci vzorků jsou vyobrazeny na obr. 8-4. Sestava obsahuje nádobu s titračním 
činidlem, dávkovač indikátoru a elektromagnetický míchač, který proces titrace urychluje. 
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Obr. 8-4: Zařízení a roztoky určené k titraci.  

Odebrané vzorky se postupně podrobují titraci. Přesně odměřený objem titrovaného roztoku má zprvu 
žlutou barvu. V první fázi titrace se přidává thiosíran sodný do prvního vyblednutí roztoku. Po jeho 
vyblednutí se přidá indikátor, který zbarví roztok do modra. Intenzita modré barvy je závislá na 
zbytkovém množství jodu v roztoku. V druhé fázi se vzorek titruje do úplného vyblednutí. Proces změn 
barvy roztoku je zobrazen na obr. 8-5. 

 

 

 

Elektromagnetický míchač 

Škrobový 
roztok Roztok thiosíranu 

sodného 
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  a)       b)          c) 

   
  d)       e)          f) 

   
  g)       h)          i) 

Obr. 8-5: Titrace vodného roztoku jodu thiosíranem sodným za přítomnosti roztoku  
škrobu (přidaného na snímku f). 

V průběhu procesu titrace je zbytek volného jodu v roztoku indikován rozpuštěným škrobem. Jod vytváří 
se škrobem slabý komplex modré barvy, jehož zánik spolehlivě indikuje kvantitativní průběh reakce. 
Proto lze množství jodu přesněji stanovit titrací thiosíranem za přítomnosti indikátoru.  

Výpočet obsahu jodu ve vzorku je založen na bodě ekvivalence (8-4). 

V bodě ekvivalence platí: 

   2
2

32 2 InOSn 
           (8-4) 

Vzhledem k stechiometrii reakce platí: 

       


2

32

2

322
12

322
1

2 OSVOScOSnIn        (8-5) 

Použitím předchozích rovnic lze určit vztah pro výpočet koncentrace I2 v roztoku: 

 
   

 2

2
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2
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2

2 IV

OSVOSc
Ic








         (8-6) 
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8.1.5 Vyhodnocení experimentů 

Jednotlivé hodnoty zpracovaných experimentů jsou vloženy do grafu znázorňujícího úbytek jodu 
z vodného roztoku v čase. Každý bod má 2 souřadné složky určující jeho polohu v grafu. První souřadnice 
(horizontální) znázorňuje čas, kdy byl vzorek odebrán. Hodnotu druhé souřadnice (vertikální) určuje 
koncentrace jodu v bezrozměrném tvaru vypočtenou dle vztahu (8-7). Bezrozměrné koncentrace bylo 
použito zejména proto, aby byly jednotlivé varianty mezi sebou porovnatelné. Bezrozměrná koncentrace 
tedy eliminují minimální fluktuace odlišných počátečních koncentrací vlivem degradace roztoků apod. 

 
   

   .0

.~

rovn

rovni

i
cc

cc
c




           (8-7) 

Po určení polohy každého bodu (všech odebraných vzorků) jsou tyto body proloženy (kinetickou) křivkou 
znázorňující úbytek jodu ve vodném roztoku v čase. Protože je počáteční bod bezrozměrné koncentrace 
z principu roven jedné, je žádoucí, aby i kinetická křivka protínala vertikální osu v bodě 1. Následný trend 
má pak sestupný charakter, který se bude v nekonečném čase limitně blížit nule (v absolutních 
koncentracích se bude blížit rovnovážné hodnotě, která byla stanovena experimentálně). Tuto 
charakteristiku nejlépe vystihuje exponenciální křivka, jejíž matematický zápis je uveden v rovnici (8-8). 

x
ey





            (8-8) 

Obecnou rovnici (8-8), pak lze zapsat ve tvaru aplikovaném pro podmínky modelového studia 
přenosových procesů (8-9). 

  
t

i ec



~

           (8-9) 

Úpravou vztahu (8-9) lze získat vztah (8-10). 

   ̃[ ]                (8-10) 

 kde  vyjadřuje koeficient, který v sobě zahrnuje přenosový koeficient kw, plochu mezifázového 
rozhraní A a objem vodného roztoku V. 

   
   

 
           (8-11) 

Sloučením vztahů (8-10) a (8-11) vzejde vzorec kinetiky přechodu prvku mezi fázemi (8-12), který 
respektuje hodnoty kwA v kladných hodnotách a zároveň koresponduje se vztahem používaným 
mnohými autory citovanými v literárním rozboru. 

    ̃[ ]   
   

 
            (8-12) 

Obr. 8-6 ilustruje výsledky pilotních experimentu pro dvě základní modelové varianty umístění dmyšná 
tvárnice v pozicích A a St pro dva modelové provozní průtoky 117 a 400 l.min-1. Jedná se  
o graf, kde jsou bezrozměrné hodnoty koncentrací jodu proloženy exponenciálními křivkami. 
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Obr. 8-6: Naměřené hodnoty bezrozměrových koncentrací proložené exponenciálními křivkami 

Programové prostředí MS Excel, ve kterém byly experimenty zpracovávány, uvádí i matematický zápis 

tvaru křivky ve formátu uvedeném v rovnici (27). V případě, že je známý parametr , pak je z něj snadné 
odvodit objemový koeficient přenosu hmoty kwA dle vztahu (30). Řada autorů uvádí výsledky svých 
experimentů právě v objemovém koeficientu přenosu hmoty. 

Je patrné, že koeficient kwA je vyjádřením „strmosti“ exponenciální trendové křivky. Čím vyšší hodnoty 
koeficient nabývá, tím je přechod prvku intenzivnější. Naopak, pokud se tento koeficient blíží nule, 
přechodové procesy jsou pomalé a nedostatečné. 

Stejně jako u studia homogenizačních procesů, byla i zde každá modelová varianta opakována alespoň 
třikrát. 

Nutno podotknout, že vyvinutá metodika je užívána nejen pro účely výzkumu přenosových procesů mezi 
dvěma fázemi, ale slouží i k rozvíjení výuky na Katedře metalurgie a slévárenství. Studenti si tak osvojí, 
v rámci předmětů Modelování procesů a Modelování metalurgických procesů, základní metodiky 
modelového studia metalurgických procesů a proniknou tak do problematiky odsíření oceli a jeho 
modelování. 

8.2 Diskuse výsledků simulace procesů probíhajících mezi kovem  

a struskou 

V rámci experimentální části byla provedena ucelená série více, než 80 experimentů, které simulovaly 
přenos sledovaného prvku z kovové do struskové fáze. 

Každý experiment, který čítal přípravu roztoků, přípravu a vyčištění modelové sestavy, samotného 
průběhu experimentu a vyhodnocení odebraných vzorků trval od 60 do 90 minut. 

8.2.1 Vliv míry vyosení dmyšného elementu 

V první fázi modelového studia byl zkoumán zejména vliv míry vyosení dmyšného elementu  
a intenzity celé škály průtoků inertního plynu na rychlost přechodu sledovaného prvku mezi fázemi. 
Výsledné hodnoty objemových koeficientů přestupu hmoty jsou uvedeny v obr. 8-7. 
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Obr. 8-7: Vliv vyosení elementu na intenzitu přechodu prvku mezi kovem a struskou 

Z obr. 8-7 a s přihlédnutím k absolutním hodnotám koeficientů kwA v tab. 8-2, je patrný lepší přenos 
prvku mezi oběma nemísitelnými fázemi v případě volby intenzivnějšího dmýchání. Pozitivní vliv vyšších 
intenzit dmýchání jen potvrzuje závěry teoretického rozboru. Rovněž se potvrzuje pozvolný růst 
přechodu prvku při nízkých průtocích, strmý růst pro střední průtoky a opět pozvolný růst  
u vysokých průtoků (dokazuje to malý rozdíl hodnot přechodových koeficientů v případě variant 117 
l.min-1 a 243 l.min-1 nebo 563 l.min-1 a 700 l.min-1).  

Co se týká vyosení půdního dmyšného elementu, pro podporu procesů probíhajících mezi kovem  
a struskou je žádoucí tento element umisťovat ve vertikální ose licí pánve. S rostoucí mírou vyosení 
účinek plynu na přechodové procesy, z důvodu nižší míry emulgace a zvýšení objemu oleje, který se 
reakcí neúčastní, klesá. 

8.2.2 Vliv použití trysky 

Druhá fáze modelového studia se zabývala vlivem použití centrálně umístěných dmyšných elementů a to 
půdního dmyšného elementu v pozici St a ponorné trysky o dvou rozdílných hloubkách jejího zanoření. 
Získané výsledky byly rovněž porovnány nejen přehledně v obr. 8-8, ale konkrétní hodnoty kwA jsou 
uvedeny také v tab. 8-2. 
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Obr. 8-8: Porovnání výsledků simulace přechodových procesů mezi kovem a struskou pro dmýchání 
tvárnicí a tryskou 

S použitím trysky a jejím snižováním ponoru je patrný pokles koeficientu kwA. Tento fenomén je 
způsoben méně efektivního využití energie dmýchaného plynu v případě dmýchání centrálně umístěnou 
ponornou tryskou, kdy se účinnost dmýchání snižuje s menším ponorem trysky. S rostoucím průtokem 
argonu roste i význam použití půdní dmyšné tvárnice. Až do průtoku 563 l.min-1, kde význam zvyšování 
průtoku plynu již není tak výrazný. Konkrétní číselné naměřené hodnoty kwA jsou uvedeny v tab. 8-2. 

Tab. 8-2: Výčet konkrétních hodnot objemového koeficientu přenosu hmoty pro všechny simulované 
varianty 

    Pozice půdní tvárnice/trysky; hodnota kwA; l.min
-1 

    St A E TR_11 TR_19 

P
rů

to
k; l.m

in
-1 

 

117 0,22884 0,11646 0,09131 0,12989 0,12937 

243 0,30493 0,19833 0,09435 0,28175 0,15266 

400 0,41209 0,31009 0,21708 0,33790 0,24926 

563 0,71549 0,52160 0,26787 0,46111 0,37025 

700 0,78736 0,65823 0,27943 0,50343 0,41769 

 

Jak je patrné z tab. 8-2, ze všech zkoumaných variant nejvíce přenosové procesy mezi kovem  
a struskou podporuje použití půdního dmyšného elementu ve svislé ose licí pánve, tedy pozici St. To 
platí pro celé spektrum průtoků. 
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V případě vytvoření bezrozměrného kritéria   vyjadřujícího účinnost využití dmýchaného inertního 
plynu do lázně (32), které by bylo podílem hodnoty objemového koeficientu přenosu hmoty  
a objemového průtoku, by nejefektivnější dmýchání, u kterého je plyn nejlépe využit pro podporu 
procesů mezi kovem a struskou, dosahovalo nejvyšších hodnot (viz tab. 8-3). 

  
   

  
           (8-13) 

Pro přehlednost jsou v tab. 8-3 jednotlivé hodnoty podbarveny. Příznivé hodnoty jsou zbarveny do 
zelena, naopak nepříznivé do červena. 

Tab. 8-3: Vyjádření využití plynu pro podporu procesů probíhajících mezi kovem a struskou 

    Pozice půdní tvárnice/trysky; ×10
-3

; - 

    St A E TR_11 TR_19 

P
rů

to
k; l.m

in
-1

 117 1,956 0,995 0,780 1,110 1,106 

243 1,255 0,816 0,388 1,159 0,628 

400 1,030 0,775 0,543 0,845 0,623 

563 1,271 0,926 0,476 0,819 0,658 

700 1,125 0,940 0,399 0,719 0,597 

 

Z tab. 8-3 je zřejmý jednoznačný pozitivní účinek umístění půdního dmyšného elementu ve vertikální ose 
licí pánve, pozice St. Na druhou stranu je jasně patrné neúčinné umístění elementu v pozici E, tedy u 
stěny licí pánve nebo i při nedostatečném ponoření trysky, poloha TR_19, jak je zřejmé z nízkých hodnot 

kritéria . 

Při porovnání podle pozic umístění je energie plynu nejefektivněji využita vždy u nejnižších průtoků 117 
l.min-1. V případě porovnávání pouze výsledků pro umístění tvárnice ve středu licí pánve (St) je vháněný 
plyn nejefektivněji využit rovněž u nejnižšího průtoku. Takovéto dmýchání by bylo ovšem technologicky 
nemožné, velice zdlouhavé a neúměrně tak prodlužovalo zpracování na zařízeních sekundární 
metalurgie. Druhá nejpříznivější hodnota se nachází v případě dmýchání středem intenzitou 563 l.min-1. 
Tato hodnota provozního průtoku je už technologicky schůdnější. 

8.2.3 Porovnání s provozním experimentem 

Za účelem verifikace výsledků získaných modelovým studiem na zmenšeném fyzikálním modelu licí 
pánve byly provedeny i provozní experimenty. Tyto provozní experimenty byly provedeny na 180 tunové 
licí pánvi, která sloužila jako předloha pro vytvoření samotného modelu. 

Samotné experimentální studium probíhalo na zařízení sekundární metalurgie – stanice homogenizace 
inertním plynem (SHIP), které má za úkol dmýchat argon přes půdní dmyšnou tvárnici a zároveň přes 
ponornou trysku. Na tomto zařízení je primárním cílem intenzivní homogenizace oceli pod struskou, 
která má slabý odsiřovací účinek, výhodou ale je, že podmínky jsou po dobu celého experimentu stálé 
(nemění se výrazně chemické složení ani teplota strusky). Zařízení SHIP se tak jeví jako vhodné pro 
studium odsíření a následné srovnání s výsledky modelového studia za totožných okrajových 
modelových podmínek. 

Protože byl model postaven podle provozní předlohy, nebylo jej potřeba dále upravovat. 
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Provozní experiment byl založen na podobné metodice jako modelové studium. V pravidelných časových 
intervalech byly odebírány vzorky kovu a strusky pro pozdější vyhodnocení úbytku síry v kovu  
a adekvátnímu přírůstku síry ve strusce. 

Kombinované dmýchání argonu na modelu a díle odpovídalo vzájemnému propočtu, dle vztahu (6-1). Na 
díle byl dmýchán argon přes půdní dmyšný element intenzitou 400 l.min-1 a ponornou tryskou 700 l.min-

1. Průtoky na modelu odpovídaly po propočtu, tedy 3,021 l.min-1 půdní tvárnicí a 5,290 l.min-1 ponornou 
tryskou. 

Přestože, že je rozdíl rovnovážného rozdělovacího součinitele u obou systémů poměrně výrazný (pro 
model dosahuje LS cca 10 a pro dílo cca 60) je tento nedostatek kompenzován zvýšeným poměrem 
objemu strusky k objemu kovu pro model. Tab. 6-3 byla rozšířena o kritérium K7,1, které tuto disproporci 
řeší. Poměr hodnot tohoto kritéria pro model a dílo má hodnotu velice blízkou 1. Celková „odsiřovací“ 
kapacita strusky je tedy proporcionálně shodná a není ji tedy potřeba řešit dalším propočtem.  

Výsledky experimentů jsou vloženy do jednoho grafu (obr. 8-9). Výsledky úbytků koncentrací byly 
propočteny do bezrozměrných hodnot a proloženy kinetickými exponenciálními křivkami tak, aby je bylo 
možno lépe vzájemně porovnat. 

 

Obr. 8-9: Porovnání kinetických křivek homologického experimentu pro model a dílo 

Již na první pohled je zřejmá vysoká shoda mezi výsledky získanými experimenty na díle a jeho 
zmenšeném modelu, kdy se křivky pro model i dílo téměř překrývají. Rozdíly mezi křivkami jsou 
minimální, a protože dle kritéria K7,1 není potřeba dalších propočtů, lze považovat nastavení fyzikálního 
modelu za věrohodné a způsobilé modelování reálných procesů. 

Kritérium účinnosti dmýchaného plynu  dle rovnice (8-13) pro tuto variantu kombinovaného dmýchání 
dosahuje hodnoty 1,304.10-3. Plyn je tak u této varianty využit lépe než u téměř všech ostatních doposud 
studovaných variant (kromě dmýchání středem nízkou intenzitou 117 l.min-1). Toto kombinované 
dmýchání však není na běžných pánvových pecích možné, neboť použití ponorné trysky ve středu pánve 
brání umístění elektrod. Osádka pánvových pecí se tak musí spoléhat na maximální intenzifikaci reakcí 
mezi kovem a struskou jen pomocí půdního dmyšného kamene. 
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9 ZÁVĚRY VLASTNÍHO EXPERIMENTÁLNÍHO STUDIA 

Předložena disertační práce se zabývá modelových studiem homogenizačních pochodů a pochodů mezi 
struskou a kovem v licí pánvi během dmýchání inertního plynu přes porézní tvárnici a horem umístěnou 
trysku. 

Na katedře metalurgie a slévárenství byl vytvořen fyzikální model 180 tunové licí pánve v geometrickém 
měřítku 1:9. Fyzikální model byl pro potřeby simulace dmýchání inertního plynu – argonu – vybaven 
možností vyosení půdního dmyšného elementu a ponornou polohovatelnou tří otvorovou tryskou. 

Řídícím kritériem bylo v rámci studovaných procesů určeno Froudeho modifikované kritérium, ve 
kterém je navíc zahrnuta expanze plynu vlivem teploty. 

Pro simulaci homogenizačních procesů byla zvolena vodivostní metodika a to zejména z důvodů: 
o rychlejší odezvy vodivostních sond a jednodušší práce s výstupním signálem (oproti metodě měření 

pH) 
o bezpečnější manipulace s chemikáliemi, 
o možnosti simultánní vizualizace procesu manganistanem draselným, 
o menší náročnosti (finanční, časové). 

Naměřená data byla analyticky zpracována a byly vytvořeny závislosti délky homogenizačního času na 
intenzitě dmýchání inertního plynu. 

V první fázi byl studován vliv vyosení půdního dmyšného elementu na délku homogenizačního času. Byl 
jasně prokázán pozitivní vliv intenzivního dmýchání a vyosení na zkrácení času potřebného 
k homogenizaci lázně. 

Druhá fáze studia homogenizačních procesů byla zaměřena na zkoumání vlivu použití ponorné trysky. 
Byl prokázán vliv prodlužování homogenizačního času se snižující se hloubkou ponoru trysky. 

V rámci studia homogenizačních procesů byly provedeny i numerické simulace. Numericky byly 
simulovány varianty kombinovaného dmýchání do objemu taveniny rozvrstvené do dvou kapalin, které 
se lišily hustotou a koncentrací sledovaného prvku. Výsledky obou metodik byly v dobré shodě. 

Pro simulaci přenosových procesů mezi kovem a struskou byla pro podmínky modelu na VŠB-TUO 
vyvinuta metodika založena na použití jodu a nepolárního rozpouštědla (oleje) z důvodů: 

o použití bezpečnějších a zdravotně méně závadných chemikálií, 
o jednoduchá detekce úbytku jodu titrací (oproti jiným metodikám zmíněným v literárním rozboru), 
o menší finanční náklady na experiment, 
o přísné požadavky pro výběr oleje nejlépe splňoval nízko viskózní parafínový olej. 

Byla provedena ucelená série více než 75 experimentů studujících vlivy nastavení okrajových podmínek 
na průběh procesů. Z odebraných vzorků byl úbytek jodu v čase stanoven pomocí titrace. Vypočtené 
bezrozměrné koncentrace byly proloženy kinetickými křivkami v exponenciálním tvaru. Každá modelová 
varianta pak byla porovnávána pomocí objemového koeficientu přenosu hmoty kwA. Čím vyšších hodnot 
tento koeficient dosahuje, tím rychlejší procesy mezi kovem a struskou jsou. 

K nejintenzivnějšímu přechodu prvku docházelo při dmýchání centrálně umístěným dmýchacím 
elementem v pozici St. Studované mezifázové procesy jsou výrazně podporovány vyššími průtoky 
inertního plynu. 
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Při porovnání jednotlivých variant z pohledu využití plynu pomocí podílu kwA/Qv byla jako nejúčinnější 
varianta vyhodnocena dmýchání středem licí pánve nízkým průtokem 117 l.min-1. Takové dmýchání však 
provozně nepřichází v úvahu, neboť by mohlo dojít k zatuhnutí oceli na dmyšném kameni a ocel by 
trávila na zařízení sekundární metalurgie zbytečně moc času. Jako druhá nejúčinnější varianta 
jednoduchého dmýchání (bez simultánního použití ponorné trysky) byla vyhodnocena varianta 
dmýchání inertního plynu půdním dmyšným kamenem umístěným v ose licí pánve intenzitou 563 l.min-1. 
Průběh přenosových procesů při dmýchání středem je podporován intenzivnější emulgací strusky  
a dalšími procesy podporujícími obměnu mezifázového prostředí, mezi které lze zařadit např. vhodný 
charakter proudění taveniny i strusky. 

Pro verifikaci modelových výsledků byly provedeny i provozní experimenty. Po přepočtu na modelové 
měřítko byly následně provedeny experimenty i na fyzikálním modelu za počátečních a okrajových 
podmínek vycházejících z provozních experimentů. Jednalo se o kombinované dmýchání půdním 
dmyšným elementem a tryskou zároveň. Výsledné kinetické křivky se vzájemně velmi dobře shodovaly.  

Z praktického hlediska zabere homogenizace méně technologického času, než procesy mezi kovem  
a struskou. Pro menší časové nároky homogenizace lázně v porovnání s časovými nároky pro přenos 
prvku mezi kovem a struskou je více doporučena varianta umístění dmyšného kamene ve vertikální ose 
licí pánve (St), tak aby byly maximálně podporovány přenosové pochody mezi kovem a struskou – 
nejpomalejší článek zkoumaných procesů.  

Výsledky získané simulací homogenizačních a přenosových procesů mezi jednotlivými fázemi, které plně 
korespondují se závěry shrnutými v rámci literárního rozboru, potvrzují rozsáhlý potenciál této metody 
k využití v oblasti aplikovaného výzkumu, který je realizován v rámci „Laboratoře modelování procesů v 
tekuté a tuhé fázi“. Spolu s využitím nově pořizovaných moderních přístrojů této laboratoře, které 
budou určeny ke studiu fyzikálních vlastností látek ovlivňujících nejen charakter proudění a přenosových 
procesů, vyplouvání vměstků a další procesy probíhající v licí pánvi bude v rámci projektu RMTVC možné 
ještě důkladněji studovat mimo jiné klíčové aspekty doprovázející výrobu oceli v ocelárnách. 
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10 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE PRO ROZVOJ VĚDNÍHO 

OBORU A TECHNICKOU PRAXI 

Předpokládaný přínos disertační práce na téma „Fyzikální a numerické modelování přenosových 
procesů v kovových taveninách při dmýchání inertního plynu“ lze shrnout do následujících bodů: 

1. V rámci řešení práce byl prezentován rozsáhlý a ucelený literární rozbor zabývající se 
fyzikálním a numerickým modelováním přechodových procesů probíhajících v  licí pánvi. 

2. Byla vyvinuta metodika simulace procesů probíhajících mezi kovem a struskou  pro podmínky 
fyzikálního modelu 180 tunové provozní licí pánve.  Tato metodika byla na základě 
provozních experimentů verifikována. 

3. Svými výsledky přispěje disertační práce k  rozvoji studovaného vědního oboru tím, že 
poukáže na možnosti využití progresivních metod modelování pro simulaci procesů 
probíhajících nejen v licí pánvi.  

4. Disertační práce předkládá ucelené výsledky vědecko-výzkumné činnosti, které svou 
komplexností významně podtrhují důležitost uceleného a korektního přístupu ke zpracování 
experimentálních dat, což je cesta k maximální aplikovatelnosti výsledků výzkumné činnosti 
do provozní praxe. 

5. Poznatky z fyzikálního modelování budou rovněž využity v  rámci výuky studentů oboru 
„Technologie výroby kovů“ a „Procesní inženýrství“, kde budou v  rámci předmětů: 
„Modelování metalurgických procesů“ a „Modelování procesů“ sloužit k  rozšíření povědomí 
studentů o metodách fyzikálního modelování. Tyto vědomosti jim budou vštěpovány 
zejména prostřednictvím laboratorních cvičení, jejichž implementace do zmíněných 
předmětů bylo cílem doktorandem úspěšně vyřešeného projektu FRVŠ 82/2010.  

6. Využití použitých metod autor této práce publikoval a aktivně prezentoval na tuzemských  
i mezinárodních konferencích. 
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