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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 

 

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 
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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.  

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.  

 

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 vlivu 
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 reakc í 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 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, 

 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. 

 

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.  

Fyzikální 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. 
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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.  

2.1 Kriteriální rovnice 

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) 

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.  

Nejčastějším vyjádřením proudění kapalino-plynové fáze je však Froudeho modifikované kritérium 
(Frmod) (2-2), 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. 

      
    

 

      
          (2-2) 

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. 

 

3 HOMOGENIZACE OCELI A JEJÍ SIMULACE 

Jedním z nejpoužívanějších ukazatelů intenzity homogenizace je homogenizační čas. Ten 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) 

Pro definici homogenizačního času je obvykle brána poslední hodnota, která dosáhne intervalu 
bezrozměrné koncentrace   〈         〉 a z tohoto intervalu již nevystoupí. 
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3.1 Metodiky používané k determinaci homogenizačního času 

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. 

3.1.1 Metodika vodivostní 

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. 

3.1.2 Metodika měření pH 

Zde jsou koncentrační gradienty snímány pomocí sond napojených na pH-metr. Jako značkovače bývají 
používány zředěné roztoky kyselin nebo hydroxidů. Nevýhoda metodiky spočívá v delších odezvách pH 
metrů, oproti metodice vodivostní. 

3.2 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. 

3.2.1 Vliv průtoku inertního plynu 

Autoři publikace [29] na fyzikálním modelu licí pánve zkoumali vliv intenzity dmýchání na délku 
homogenizačního času, viz obr. 3-1. Pro stanovení homogenizačního času byly autory použity jak 
metoda fyzikálního modelování, tak i metoda numerické simulace.  

 

Obr. 3-1: 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. 3-1 plyne dobrá shoda mezi hodnotami 
naměřenými a vypočtenými pomocí numerického modelu.  
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3.2.2 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. 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. 

Z pohledu časové náročnosti homogenizace nejpříznivější variantou 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. 

3.2.3 Vliv přítomnosti „struskové fáze“ na homogenizaci 

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. 3-1. 

Tab. 3-1: 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 

Kinematick
á 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. 3-1 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. 

 

4 REAKCE MEZI KOVEM A STRUSKOU A JEJICH 

MODELOVÁNÍ 

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.  

Výběr vhodné kapaliny k simulaci strusky je obtížný úkol, neboť k simulaci strusky musí být vybrána 
kapalina, která svými vlastnostmi odpovídá alespoň z části základním požadavkům. Musí být nemísitelná 
s vodou, dostatečně rozpouštět sledovaný prvek v obou kapalných fázích, tak aby bylo dosaženo 
dostatečného rozdělovacího součinitele, musí mít nižší hustotu oproti médiu simulujícího ocel, být 
tepelně a chemicky stabilní. 
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Příklady modelových systémů používaných k simulaci přenosových procesů mezi kovem a struskou 
včetně koeficientů přenosu hmoty jsou uvedeny v tab. 4-1. 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.  

Tab. 4-1: 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 (cm3.min-1) Paul a Gosh [79] 

Cu/struska Si 0,001~0,1 (cm.s-1) Hirasawa et al. [80] 

 

4.1 Vliv intenzity dmýchání inertního plynu do taveniny 

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. 4-1). 

 

Obr. 4-1: 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. 
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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. 

4.2 Vliv volby umístění a počtu dmyšných elementů 

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. 4-2). 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. 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. V případě nižšího 
průtoku se nečinná vrstva oleje vyskytuje i při použití dvou nebo tří ve dně umístěných tvárnic. Při 
nízkých průtocích je přenos hmoty velice podobný bez ohledu na počet a umístění tvárnic. 

 

Obr. 4-2: Vliv umístění tvárnice na parametr přenosu hmoty [26]. 

 

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. 
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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 
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 

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. 

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. 

Ve dně licí pánve jsou pro libovolné vyosení půdních dmyšných kamenů vyfrézovány 3 drážky. Do těchto 
drážek může být instalováno i více dmyšných elementů tak, aby byl model co nejuniverzálnější. 

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 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 (2-2) rozšířeno o vliv složky expanze plynu vlivem 
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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 homogenizačních 
pochodů, tak pro studium pochodů mezi kovem a struskou.  

0,007552mod 
industry

el

Q
Q

Q
M

V
         (6-1) 

Pro potřeby verifikace modelových výsledků pro simulaci procesů mezi kovem a struskou bylo 
dimenzionální analýzou vytvořeno kritérium K7,1. Toto kritérium 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. 

     
          

     
          (6-2) 

7 SIMULACE HOMOGENIZAČNÍCH PROCESŮ NA 

VLASTNÍM MODELU 1:9 

7.1 Metodika simulace homogenizačních procesů 

Pro modelový výzkum byla použita vodivostní metodika. Jako značkovač byl použit slabý vodný roztok 
KCl s KMnO4 projevující se iontovou vodivostí.  

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) 

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. 

7.1.1 Studium vlivu průtoku plynu a míry vyosení elementu na H 

Z obr. 7-1 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. 7-1 a tab. 7-1 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. 

Tab. 7-1: 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 
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Hodnoty z tab. 7-1 jsou převedeny i do přehledné grafické podoby 3D grafu (obr. 7-1), který popisuje 
závislosti délky homogenizačního času na míře vyosení dmyšného elementu i intenzitě dmýchání 
zároveň. 

 

Obr. 7-1: Vliv objemového průtoku argonu a umístění dmýchacího elementu na délku homogenizačního 
času 

7.1.2 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 průtoky, u kterých jsou jednotlivé hodnoty 
uvedeny, jsou součtem intenzit dmýchání oběma elementy a zároveň. Během těchto experimentů byl 
plyn vždy distribuován rovnoměrně mezi obě používané tvárnice.  

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 shrnuté v tab. 7-2. 

Tab. 7-2: 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 

7.1.3 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. 

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). 



13 

 

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

inertního plynu. Souhrn disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

 

Do tab. 7-3 byl pro srovnání vložen i výsledek pro dmýchání půdním dmyšným elementem ve vertikální 
ose licí pánve. 

 
Tab. 7-3: 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  tab. 7-3. 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 spočívá 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. 

 

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.  

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. 

Metodika je 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) 
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8.1 Průběh experimentu 

Po nanesení oleje a nastavení průtoku argonu  jsou 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. 

8.2 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 (8-2). 

6423222 22 OSNaNaIOSNaI          (8-2) 

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.  

Výsledný vztah pro výpočet koncentrace I2 v roztoku nabývá tvaru: 
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         (8-3) 

8.3 Vyhodnocení experimentů 

Jednotlivé hodnoty zpracovaných experimentů jsou vloženy do grafu znázorňujícího úbytek jodu 
z vodného roztoku v čase.  

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, která po matematických úpravách nabývá tvaru 

    ̃[ ]   
   

 
            (8-4) 

Obr. 8-1 ilustruje proložení naměřených hodnot exponenciálními křivkami pro pilotní experimenty.  

 
Obr. 8-1: Naměřené hodnoty bezrozměrových koncentrací proložené exponenciálními křivkami 
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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. 

8.4 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. 

8.4.1 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 tab. 8-1  a ilustrovány  
v obr. 8-2. 

 

 

Obr. 8-2: Vliv vyosení elementu na intenzitu přechodu prvku mezi kovem a struskou 

Z obr. 8-2 a s přihlédnutím k absolutním hodnotám koeficientů kwA v tab. 8-1, 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. 



16 

 

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

inertního plynu. Souhrn disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013 

 

8.4.2 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. 8-3, ale konkrétní hodnoty kwA jsou 
uvedeny také v tab. 8-1. 

 

 

Obr. 8-3: 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. 8-1. 

Tab. 8-1: 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 
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Jak je patrné z tab. 8-1, 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. 

8.4.3 Studium účinnosti jednotlivých variant dmýchání pro podporu mezifázových 

procesů 

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 plynu, by nejefektivnější dmýchání, u kterého je plyn nejlépe využit pro podporu 
procesů mezi kovem a struskou, dosahovalo nejvyšších hodnot (viz tab. 8-2). 

  
   

  
           (8-5) 

Pro přehlednost jsou v tab. 8-2 jednotlivé hodnoty podbarveny. Příznivé hodnoty jsou zbarveny do 
zelena, naopak nepříznivé do červena. 

Tab. 8-2: 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. 8-2 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. 

8.4.4 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. 

Protože byl model postaven podle provozní předlohy, nebylo jej potřeba dále upravovat. 

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. 
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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. 8-4). Výsledky úbytků koncentrací byly 
propočteny do bezrozměrných hodnot a proloženy kinetickými exponenciálními křivkami tak, aby je bylo 
možno lépe vzájemně porovnat. 

 

Obr. 8-4: 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

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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