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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na dmýchání inertního plynu do licí pánve, na jeho význam pro 

mikročistotu oceli a na studium vlivu stavu dmyšny na intenzitu dmýchání. Dále se práce 

zabývá problematikou tvorby otevřeného oka, jeho on-line řízení a vlivem intenzity dmýchání 

a viskozity strusky na velikost otevřeného oka a míru strhávání strusky do objemu oceli. 
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ABSTRACT 

The work is focused on inert gas injection into the ladle, its importance for steel 

micro-cleanness and the study of the influence of the state of the bottom plug on the intensity 

of the blowing. In addition to that, the thesis deals with the problem of open eye formation, its 

on-line control and influence of the intensity of the blowing and viscosity of the slag on the 

size of the open eye and the extent of slag entrainment into the steel mass. 
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ÚVOD 

Nároky na čistotu a kvalitu oceli neustále rostou a jedním ze způsobů, jak dosáhnout nejvyšší 

čistoty a kvality vyráběné oceli je řízené dmýchání inertních plynů do licí pánve, vesměs 

argonu, čímž dochází k flotaci nekovových vměstků z oceli do strusky a promíchání lázně 

potřebné k dosažení co nejvyšší homogenity. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je proto rozbor problematiky vlivu dmýchání inertního 

plynu v licí pánvi na mikročistotu oceli. 

První kapitola této bakalářské práce obsahuje informace o významu dmýchání inertního plynu 

do licí pánve, vysvětluje princip dmýchání argonu do licí pánve a možnosti provedení. Dále je 

vysvětlen vznik otevřeného oka na hladině strusky, závislost jeho velikosti na intenzitě 

dmýchání inertního plynu a viskozitě strusky. Součástí kapitoly je také přiblížení 

problematiky nekovových vměstků, jejich rozdělení a způsob vzniku. Stručně je pak 

rozebrána problematika syntetických strusek, jejich využití může ovlivňovat výslednou 

čistotu oceli. 

Druhá kapitola se již zabývá aktuálními rozbory světových literárních poznatků jako je 

numerické a fyzikální modelování mezifázového rozhraní struska – kov, simulace strhávání 

strusky, numerická simulace vlivu viskozity strusky na vznik otevřeného oka, zkoumání 

protitlaku pro metodu stanovení průtoku a v neposlední řadě pokusy s on-line řízením 

otevřeného oka. Závěr kapitoly se věnuje simulačním postupům optimalizace čistoty oceli 

realizovaných v DEW (Deutsche Edelstahlwerke). 

V závěru této bakalářské práce jsou pak shrnuty výstupy z jednotlivých rozebíraných prací. 
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1. Význam režimu dmýchání inertního plynu v licí pánvi na 

průběh rafinace oceli 

Účelem rafinačních pochodů je zbavit vyrobený kov nežádoucích příměsí, které 

nepříznivě ovlivňují mechanické, chemické a jiné vlastnosti. Řada těchto pochodů je založena 

na vhodných reakcích mezi struskou a kovem, reakcích v roztaveném kovu, případně 

fyzikálních metodách (destilace) [1]. 

Výhody pánvové metalurgie spočívají ve zkrácení doby tavby na výrobních 

agregátech (kyslíkový konvertor, EOP) přesunutím rafinačních procesů do licí pánve. Tím 

dojde ke snížení míry opotřebení vyzdívky výrobních agregátů a zvýšení jejich výrobnosti. 

Dmýcháním inertního plynu do licí pánve snižuje obsah vměstků a plynů v oceli a zvyšuje její 

homogenitu. Další význam pánvové metalurgie spočívá v dosažení přesných teplot oceli pro 

plynulé odlévání příhřevem na pánvových pecích. 

V následujících podkapitolách bude vysvětlen princip dmýchání argonu do ocelové 

lázně a jeho význam v pánvové metalurgii, dále se tato kapitola bude zabývat použitím 

strusek ve prospěch odsíření oceli a v neposlední řadě nám přiblíží problematiku nekovových 

vměstků a mikročistoty oceli. 

1.1 Dmýchání argonu do licí pánve 

Správným nastavením režimu dmýchání argonu do licí pánve lze snížit obsah vměstků 

s vysokým mezifázovým napětím k oceli. Jedná se většinou o vměstky, které jsou tvořeny 

oxidem hlinitým. 

Inertní plyn se může do licí pánve dmýchat třemi způsoby [2]: 

a) Tryskou (Ocelová trubice s keramickým pláštěm) viz. obr. 1 (a) 

b) Ocelovou trubicí zakončenou porézní keramickou zátkou 

c) Porézní žáruvzdornou tvárnicí viz obr. 1 (b) 
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(a) Dmýchání inertního plynu do 

licí pánve tryskou 

(b) Umístění porézní tvárnice do dna pánve 

Obr. 1:  Způsoby dmýchání inertního plynu do licí pánve [2] 

 

Pánvová metalurgie je poslední možnost úpravy chemického složení oceli a vměstků 

před litím, takže je to kritický krok pro kvalitu oceli. Do pánve je dmýchán inertní plynu, 

který vytváří stoupající dvoufázový chochol (plume) plynu a tekuté oceli, který stoupá na 

povrch. Na povrchu oceli zrychlený proud posouvá vrstvy strusky radiálně a vzniká tzv. 

otevřené oko, jak je znázorněno na obr. 2 [3]. 

 Relativní pohyb mezi struskou a vyplouvajícím kovem způsobuje nestabilitu 

na rozhraní struska – kov a vede k tvorbě kapek s nadkritickou rychlostí, což způsobuje 

strhávání strusky. Takový proces strhávání vede k zvětšení mezifázové oblasti struska – kov, 

která zvyšuje mezifázové hmotnostní přenosové rychlosti pro rafinační reakce jako je 

odsíření, ale také může vést k unášení strusky a jejímu stržení do objemu oceli [3]. 

 

Obr. 2:  Schéma licí pánve promíchávané plynem a charakter proudění, který způsobuje 

strhávání strusky do kovu v okolí otevřeného oka [3] 
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V současné době neexistuje žádný kvantitativní vztah mezi podmínkami strhávání a 

rychlostí rafinace. V minulosti bylo provedeno mnoho pokusů k charakterizaci míry strhávání, 

z nichž většina je omezena na nalezení kritické podmínky pro zahájení strhávání. I přes 

veškerou snahu nejsou takové modely dostatečně prověřeny kvůli obtížím při měření 

parametrů strhávání i ve vodních modelech [3]. 

Hlavní výhody dmýchání inertního plynu do licí pánve ponořenou tryskou spočívají 

v nízkých provozních nákladech a jednoduchém provedení. Ovšem mezi nevýhody patří nízká 

možnost řízení intenzity dmýchání, nemíchání oceli v celém objemu licí pánve, čili nižší míra 

flotace vměstků a dále nemožnost odplynění oceli za běžného tlaku [3]. 

Rovnoměrného míchání oceli v celém objemu licí pánve je dosaženo použitím 

dmýchacích tvárnic ve dně pánve, kdy dochází k velmi dobrému kontaktu strusky s kovem. 

Další výhodou tohoto způsobu míchání oceli je výborná možnost řízení intenzity dmýchání 

inertního plynu a vysoká možnost odstraňování vměstků pomocí flotace. Různé tvary 

dmýchacích tvárnic jsou znázorněny na obr.3 [1]. 

 

 

Obr. 3:  Tvary dmýchacích tvárnic [1] 
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Odstraňování vodíku z oceli dmýcháním argonu do licí pánve je účinné pouze tehdy, 

je-li obsah vodíku v oceli vysoký. Odstraňování vodíku při jeho obsahu pod 3 ppm je možné 

pouze při vysoké spotřebě argonu kolem 2 až 3 m3∙t-1 oceli. Kvůli velkému poklesu teploty 

oceli v licí pánvi při dmýchání velkého objemu argonu je odstranění vodíku z oceli pod cca 

4 ppm nemožné [4]. 

 Podmínky pro odstranění dusíku z oceli jsou ještě horší než u odstraňování vodíku. 

bsah dusíku se během dmýchání argonu do oceli téměř nemění kvůli jeho pomalejší difúzi 

v tavenině. [4]. 

 Množství odstraněného vodíku, nebo dusíku z oceli závisí především na množství 

dmýchaného argonu. Výpočet je založen na předpokladu, že během vyplouvání bublinek 

argonu z oceli je dosaženo rovnováhy mezi obsahem rozpuštěného plynu v oceli a tlakem 

plynu v bublince. Je-li v oceli rozpuštěn pouze jeden plyn, pak celkový tlak plynu v bublince 

je roven součtu parciálních tlaků argonu a daného plynu. [4]. 

 Bubliny argonu procházející taveninou přispívají k flotaci vměstků, což značí, že se 

vměstky usazují na vyplouvajících bublinách inertního plynu a ty je vynášejí do strusky, kde 

jsou adsorbovány. [4]. 

1.2 Vměstky a mikročistota oceli 

 Vměstky jsou nekovové makroskopické, mikroskopické nebo submikroskopické 

částice, vesměs oxidy, sulfidy, nitridy či karbidy samostatně nebo v různých kombinacích 

obsažené v oceli. Vměstky dělíme podle původu vzniku na endogenní a exogenní a podle toho 

kde vznikají na primární, sekundární, terciální a precipitační. 

 Při rozpuštění reagujících látek a dosažení přesycení směsi začínají vznikat v tekuté 

oceli endogenní vměstky, což platí jak pro chladnutí a tuhnutí oceli, tak i po krystalizaci. 

Tvorba vměstků pod teplotou solidu nám může způsobovat křehký interkrystalický lom oceli. 

Taktéž může vést ke kamenitému lomu, probíhajícímu po hranicích sekundárních 

austenitických zrn, nebo k lasturovému lomu, který probíhá po hranicích zrn. Vhodným 

tepelným zpracováním můžeme tento nežádoucí vliv endogenních vměstků potlačit [5]. 

 Exogenní vměstky vznikají z největší části erozí žáruvzdorných materiálu, jako jsou 

vyzdívky výrobních agregátů a licích pánví, taktéž mohou pocházet ze strusky a z atmosféry a 

v neposlední řadě vznikají sekundární oxidací. Z toho vyplývá, že obsah exogenních vměstků 
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můžeme pozitivně ovlivnit hlavně vhodnou volbou žáruvzdorných materiálů. Částečně 

můžeme jejich nepříznivý vliv eliminovat použitím keramických filtrů pro vtokové soustavy 

[5]. 

 Dezoxidace tekuté oceli má za následek vznik primárních vměstků, sekundární 

vměstky jsou důsledkem styku tekuté oceli s atmosférou a se žáruvzdornými materiály 

vyzdívek. Terciální vměstky vznikají při přechodu teplot mezi solidem a likvidem oceli 

náhlým poklesem rozpustnosti kyslíku, síry a dusíku. Následkem difúzních jevů a klesající 

rozpustnosti kyslíku, síry a dalších prvků dochází ke vzniku precipitačních vměstků, která 

vznikají na již vytvořených vměstcích. Mají zá následek klesající mechanické vlastnosti oceli 

[5]. 

 Nízkého obsahu vměstků v oceli se dá docílit [5]: 

- snížením obsahu kyslíku vazbou na plynné sloučeniny uhlíku a snížením obsahu síry 

použitím čistých surovin, 

- odstraňováním vměstků z oceli pomocí zachycování do strusky, 

- přidáním prvků, které tvoří stabilní sloučeniny a dají se dobře odstranit z oceli do 

strusky, 

- přidáváním prvků, které mají schopnost vysoce snižovat aktivitu kyslíku a síry 

v roztavené oceli. 

Snižování obsahu nekovových vměstků, především jejich nevhodných typů, je možné 

významně podpořit správně realizovaným způsobem dmýchání inertního plynu. Naopak 

nesprávné nastavení režimu jeho dmýchání může vést ke zvýšení rozsahu znečištění oceli a 

tím i ke zhoršení její mikročistoty. 

1.2. Požadované vlastnosti rafinačních strusek 

 Rafinace syntetickými struskami je založena na vzájemné reakci tekutého kovu a 

strusky, která může být v tuhé nebo kapalné fázi. K promíchávání strusky s kovem je 

využívána kinetická energie oceli vytékající z výrobního agregátu při odpichu [6]. 

Rafinace oceli tekutou syntetickou struskou je založena na vytvoření 

termodynamických a kinetických podmínek vhodných pro průběh reakcí mezi struskou a 

ocelí. Urychlením nejpomalejších částí daných reakcí, což je při teplotách okolo 1600 °C 

difúze, kterou urychlíme zvětšením plochy mezi struskou a kovem, zmenšením tloušťky 
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difúzní fáze a snížením viskozity této fáze se můžeme přiblížit k rovnovážnému stavu. 

Snížení viskozity strusky dosáhneme správným výběrem syntetické strusky. Při nalévání oceli 

na strusku při odpichu oceli se struska s kovem promíchává, zvětšuje se plocha mezi struskou 

a ocelí a tím jsou vytvořeny podmínky pro rychlejší průběh rafinačních reakcí a flotaci 

nekovových vměstků [6]. 

1.2.1 Tekuté a tuhé syntetické strusky 

 Výroba tekutých syntetických strusek probíhá v EOP. Nejčastěji se používají 

hlinitovápenaté strusky obsahující 50 – 56 % CaO, 40 – 44 % Al2O3, 1 – 4 % MgO, 2 – 3 % 

SiO2 a maximálně 1 % FeO. Syntetická struska o tomto složení má teplotu tání kolem  

1450 °C. Při teplotě kolem 1600 °C je viskozita takovéto strusky pod 0,2 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 Použité 

množství syntetické strusky se pohybuje v rozmezí 2 - 6 % celkové hmotnosti oceli. Rafinační 

strusky se mohou používat více krát, je však třeba brát v potaz to, že s rostoucím obsahem 

síry a FeO ve strusce klesá její schopnost odsířování [6]. 

 Účinnost rafinace oceli se zvyšuje s rostoucím stupněm emulgace, čehož lze docílit 

zvyšováním obsahu strusky, zvýšením rychlosti lití oceli a zvětšením výšky, ze které ocel do 

licí pánve při odpichu vytéká [6]. 

 Emulgace strusky a oceli probíhá ve třech hlavních částech. V první části ocel dopadá 

do tekuté strusky na dně pánve a emulguje se struskou, v druhé části se proud oceli roztříští o 

dno licí pánve do tenké vrstvy směřující ke stěnám licí pánve, kde se odrazí od stěny a míří 

vzhůru zpět do středu pánve. Tato část je nejdůležitější pro vznik emulze. Ve třetí části ocel 

už nenaráží na dno licí pánve, ale proudí z místa dopadu uprostřed licí pánve k jejím stěnám a 

kolem nich nahoru zpět do středu pánve. Tímto vířením je prodlužována doba styku oceli se 

struskou a tímto se zvyšuje účinnost mísení [6]. 

Tuhá syntetická struska může být jedna látka, nebo směs více látek většinou v mletém 

stavu. Mezi nejrozšířenější nekovové struskotvorné přísady patří např. vápno nebo karbid 

vápníku, které se používající samostatně, nebo jsou smíchány v různých kombinacích a 

poměrech. Používají se také směsi kovových a nekovových materiálů jako třeba vápno 

s hořčíkem [6]. 
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Tuhé syntetické strusky se téměř výhradně používají k odsíření oceli. Při používání 

tuhých syntetických strusek k rafinaci oceli stejně, jako u tekutých syntetických strusek je 

přítomnost strusky z výrobního agregátu nežádoucí pro její vysoký obsah FeO. Strusky 

mohou při styku s oceli zůstat v tuhém stavu, přejít do stavu kašovitého, nebo se úplně 

roztaví, vše je závislé na chemickém složení této strusky a na teplotě a druhu oceli, ze které 

přecházejí při rafinaci některé oxidy do strusky [6]. 

 Látky tvořící termodynamicky stabilní sulfidy nerozpustné, nebo jen velmi těžce 

rozpustné v oceli nazýváme odsiřující prostředky. K těmto látkám mohou být přidávány další 

směsi, které samy o sobě neodsiřují, ale dokáži zlepšit podmínky odsíření zvýšením 

redukčního prostředí, snížením teploty tání strusek a snížením jejich viskozity [6]. 

 Princip výroby strusek spočívá v mletí, drcení, prosévání na požadovanou zrnitost a 

míchání nekovových částí v požadovaném poměru a poté přidávání kovových složek. 

K výrobě strusek se používají materiály jako vápno, vápenec, soda, karbid vápníku, magnezit, 

křemičitý písek a další, jako například technický Al2O3, který je ovšem příliš drahý, tak se 

nahrazuje hliníkovými stěry obsahujícími až 80 % Al2O3, což je struska, která vzniká při 

zpracování hliníku [6]. 

1.2.2 Vliv ztekucujících přísad a teploty na odsíření oceli struskami 

 Proces odsíření můžeme urychlit snížením viskozity strusky, čehož dosáhneme 

přidáním ztekucujících přísad, které nepůsobí pouze na viskozitu strusky, ale ovlivňují také 

odsíření oceli. Mezi ztekucující přísady řadíme například fluorit vápenatý, oxid hlinitý, nebo 

oxidy železa. Fluorid vápenatý je nejznámější ztekucující a odsíření podporující přísada. Při 

ředění strusky fluoridem vápenatým se snižuje teplota tání strusky vlivem tvorby lehce 

tavitelných roztoků CaO – CaF2 a současně to vede ke snížení viskozity strusky a zvýšení její 

reakční schopnosti. Kromě toho fluorid vápenatý ovlivňuje proces odsíření tím, že působí na 

snížení aktivity síry ve strusce. Působením fluoridu vápenatého ve strusce se mění počet 

aniontů. U strusek s nižším obsahem oxidu křemičitého se příznivý vliv obsahu fluoridu 

vápenatého projevuje na poklesu počtu složitých aniontů za současného nárůstu počtu 

jednoduchých aniontů [7].  

Hlavním nedostatkem ztekucujících přísad obsahujících fluorid vápenatý je vývoj 

velmi agresivních a nebezpečných plynných zplodin. Použitím bauxitu se snižuje zásaditost 

strusky vneseným oxidem křemičitým a také se intenzivně ochlazuje lázeň. Působí tedy dva 
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protikladné jevy a to ztekucení následkem změny chemického složení a zhoršení podmínek 

odsíření snížením teploty. Vliv oxidů železa na odsíření z hlediska termodynamiky procesu 

odsíření je nepříznivý. Někdy je ale rychlost tvorby zásadité strusky důležitější, než obsah 

oxidů železa. Použití oxidů železa ve formě okují umožní rychlé rozpouštění kousků vápna a 

rychlý nárůst zásaditosti potřebný pro dostatečně rychlé odsíření [7]. 

 Co se teploty týče, ta má z kinetického hlediska na celkový výsledek odsíření kladný 

vliv. Zvýšení teploty napomáhá snížení viskozity strusky i kovu, zvýšení součinitele difúze 

síry a snížení povrchového napětí, čímž vede k urychlení procesu odsíření a rychlejšímu 

přiblížení reakce k rovnovážnému stavu. Vysoká teplota umožňuje použití strusek silně a 

těžce tavitelných, vyžadujících k dosažení potřebné tekutosti vyšší teplotu [7]. 

1.2.3 Odsíření tekutou syntetickou struskou 

 Síra patří mezi prvky s nepříznivým vlivem na mechanické vlastnosti oceli. Při tuhnutí 

se vylučuje na hranicích zrn ve formě sulfidů a oxisulfidů s nízkými teplotami tání. Obdobně 

jako kyslík způsobuje rapidní zhoršení mechanických vlastností a lámavost oceli v oblasti 

teplot 500 – 600 °C [1]. 

Rovnice popisující odsíření: 

[𝐹𝑒𝑆] + (𝐶𝑎𝑂)
 

↔ (𝐹𝑒𝑂) + (𝐶𝑎𝑆)           (1) 

Při přechodu síry z oceli do roztavené strusky probíhají následující děje [6]: 

- Difúze atomů síry z objemu kovu na mezifázové rozhraní struska – kov a současná 

difúze aniontů O2- k tomuto mezifázovému rozhraní. 

- Adsorpce síry na mezifázovém rozhraní následována elektrochemickou reakcí 

s přítomnými anionty kyslíku. 

- Difúze aniontů S2- vrstvou strusky obsahující zplodinu odsíření CaS k volným 

kationtům Ca2+ ve strusce. Současně probíhá i difúze kyslíku z mezifázového rozhraní 

do objemu kovu, což je nejdůležitějším článkem odsíření 

- Rovnovážná reakce aniontu síry s kationty vápníku v tekuté strusce. 

(𝐶𝑎2+) + (𝑆2−) = (𝐶𝑎𝑆)                       (2) 
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2. Rozbor soudobých literárních poznatků z oblasti různých 

přístupů ke studiu režimu dmýchání inertního plynu v licí 

pánvi 

Literární rozbor je zaměřen na studium mezifázového rozhraní struska – kov, jeho 

numerické a fyzikální modelování, strhávání strusky do objemu oceli při dmýchání inertního 

plynu a tvorbu a on-line řízení otevřeného oka. V další kapitole je pozornost věnována 

problematice dmyšen umístěných na dně pánve, jejich zanášení struskou a tekutým kovem a 

zkoumáním korelace mezi vstupním tlakem a protitlakem. 

2.1 Simulace strhávání struska – kov v pánvové metalurgii 

Obsahem předložené práce [3] je využití vícefázového výpočtu dynamiky kapalin 

k simulaci strhávání strusky a získání odhadu počtu a velikosti kapiček vytvořených tak, že se 

mohou vypočítat mezifázové plochy pro reakční rychlost struska – kov. Výsledky této práce 

budou použity při vývoji modelu pro výpočet rychlosti přenosu hmoty pro porovnání s daty, 

které jsou uvedeny v obr. 4. 

 

Obr. 4:  Diagram závislosti rychlosti přenosu hmoty na množství dmýchaného plynu ve 2,5 t 

licí pánvi [3] 
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Budoucí práce pak budou schopny vyjádřit závislost rychlosti přenosu hmoty na 

vlastnostech strusky a podmínkách míchání. Rovnice proudění tekutin jsou řešeny pomocí 

LES (Large Eddy Simulation). Je velmi výpočetně náročné provést LES pro celé pánve, proto 

se provádí výpočet jen pro tenký výřez, jak je znázorněno na obr. 5 [3]. 

 

 
 

(a) Schéma tenkého výřezu kapaliny v pánvi použitého 

pro LES 

(b) Klasifikace různých hranic 

domény LES 

Obr. 5:  Tenký výřez kapaliny [3] 

2.1.1 Simulované varianty 

Všechny simulace odpovídají provozním parametrům licí pánve o průměru 2 m 

s výškou lázně taktéž 2 m při teplotě 1600 °C. Jmenovitá tloušťka strusky byla stanovena na 

0,1 m, čímž se dostáváme na 1/20 podílu oceli. Pro simulaci LES byl vybrán tenký výřez 

tloušťky 0,1 m při délce a hloubce 0,6 m [3]. 

Byly vybrány tři specifické průtoky plynu na základě průmyslového rozsahu, 

2, 4 a 8 lpm∙t-1 oceli, což vede ke konkrétním průtokům 355, 710 a 1421 lpm v polovině 

výšky lázně při teplotě 1600 °C viz tab. 1. 4 lpm.t-1 oceli je základní případ, ostatní hodnoty 

jsou vypočteny vydělením, nebo zdvojnásobením hodnot pro 4 lpm∙t-1 oceli. Celkem bylo 

uvažováno třech viskozit strusky, základní 0,11 𝑃𝑎 ∙ 𝑠. a další opět dopočteny vydělením, 

nebo zdvojnásobením této hodnoty [3]. 
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Tab. 1: Parametry simulací závislé na rychlosti dmýchání plynu [3] 

Konkrétní rychlost dmýchání plynu, [lpm∙t-1] 2 4 8 

Rychlost dmýchání plynu v polovině výšky lázně, [lpm] 355 710 1421 

Poloměr otevřeného oka, [m] 0,34 0,45 0,60 

Tloušťka strusky během operace, [cm] 11,3 12,5 15,4 

 

Tab. 2: Seznam variant prováděných simulací [3] 

Q, [lpm∙t-1] 2 4 8 

σ, [N∙m-1] → 0,25 0,5 1,0 0,25 0,5 1,0 0,25 0,5 1,0 

μ, [Pa∙s] ↓ 

0,055 10   1 2 3 13   

0,11  11  4 5 6  14  

0,22   12 7 8 9   15 

 

2.1.2 Míra strhávání 

 Míra strhávání je definována jako množství kapiček strusky stržených za sekundu. 

Obr. 6 (a) a obr. 6 (b) ukazují změnu rychlosti strhávání se změnou mezifázového napětí 

rozhraní struska – kov a změnou viskozity strusky na rychlosti dmýchání plynu 4 lpm∙t-1 při 

tloušťce strusky 0,1 m. Zvýšení hodnot každé z uvedených vlastností kapaliny snižuje míru 

strhávání, i když povrchové napětí má na strhávání větší vliv než viskozita strusky. Čili 

odolnost proti strhávání je funkcí jak povrchového napětí, tak viskozity strusky [3]. 
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(a) pro různé viskozity strusky při intenzitě 

dmýchání Q = 4 lpm∙t-1 a výšce strusky 

h = 0,1 m 

(b) Stejné hodnoty míry strhávání strusky 

jako na obr. 6 (a) oproti viskozitě strusky pro 

různé hodnoty mezifázového napětí. 

Obr. 6:  Graf míry strhávání strusky vzhledem k mezifázovému napětí struska – kov [3] 

 

Výsledky případů dílčích matic v úhlopříčce v tab. 2 jsou vyneseny na obr. 7 (a) a 

7 (b). Obr. 7 (a) obsahuje výsledky simulací pro konstantní tloušťku strusky, obr. 7 (b) 

obsahuje výsledky simulací pro tloušťku strusky, která je různá podle rychlostí dmýchaného 

plynu. Případy s konstantní tloušťkou strusky vykazují asymptotické zvýšení míry strhávání 

strusky s intenzitou dmýchání plynu pro různé vlastnosti kapalin. V těchto případech není 

plně zahrnut vliv intenzity dmýchání plynu kvůli konstantní tloušťce strusky, ale jsou dobré 

pro studium vlivu rychlosti proudění v blízkosti rozhraní struska–kov. Naopak případy 

s proměnnou tloušťkou strusky ukazují stále rostoucí rychlost strhávání [3]. 

  

(a) při konstantní tloušťce strusky (b) při proměnné výšce strusky závislé na 

rychlosti dmýchání plynu 

Obr. 7:  Výsledky simulací strhávání v závislosti na průtoku plynu [3] 
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Na obr. 8 je znázorněno rozdělení velikosti kapiček strusky ve třech extrémních 

případech v celé matici simulací provedených pro různou tloušťku strusky. Jsou to případy 

12, 5 a 13, nazývané jako extrémní s ohledem na velikost zjištěných parametrů, které 

podporovaly, nebo bránily strhávání. Histogram ukazuje, že pouze případ 12 se liší od 

ostatních vzhledem k jeho nižší rychlosti dmýchání plynu, kde rozdílné vlastnosti tekutiny 

vedly k uvedeným rozdílům [3]. 

 

Obr. 8:  Rozdělení velikosti kapiček pro tři extrémní případy, které jsou v tab. 2: 

Nejodolnější, nejmírnější a nejvíce citlivé na strhávání. Případy 12, 5 a 13 v uvedeném 

pořadí [3] 

2.1.3 Zjištění 

Simulace strhávání strusky byla vyvinuta na základě LES a VOF metody 

s povrchovým napětím a byla realizována v Gerris Flow Solver. Příslušné vstupní podmínky 

tenkého výřezu pro výpočet byly odvozeny z 2D RANS simulace proudění v pánvi spolu 

s (Synthetic Eddy Metod).  Kritická rychlost na počátku tvorby kapiček odpovídá Kelvin-

Helmholtzově nestabilitě [3]. 

Zjistilo se, že vyšší viskozita strusky a mezifázové napětí struska – kov brání vzniku 

kapiček, ale rychlost strhávání je mnohem citlivější na mezifázovém napětí. Také bylo 

zjištěno, že zvýšení tloušťky strusky úměrně ovlivňuje rychlost strhávání [3]. 

Mezifázové napětí a viskozita strusky neovlivnily značně velikost kapiček, většina jich 

dosahovala středního Sauterova průměru cca 8 mm [3]. 
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Autoři [3] však bohužel v závěrech nezdůrazňují výsledky prezentované v obr. 8, ze 

kterého je zjevné, že nejnižší průtok (2 slpm∙t-1; 355 lpm) vede v souladu s obecnými 

předpoklady ke vzniku výrazně menších velikostí kapiček strusky strhávaných do objemu. 

Následující dva prezentované průtoky (4 a 8 slpm∙t-1, resp. 710 a 1421 lpm) pak již vedou ke 

strhávání větších částic a výsledky jsou pro tyto dva vyšší průtoky plynů, přestože je ten 

nejvyšší průtok dvojnásobný oproti střednímu, analogické. Nejvýznamnějším poznatkem této 

práce tedy z praktického pohledu je to, že uvedená metodika umožňuje nalézt kritickou 

intenzitu dmýchání inertního plynu, při které začínají být do objemu kovu strhávány větší 

částice strusek. Z obr. 8 je tedy patrné, že přestože mezifázové napětí má na strhávání strusky 

větší vliv, než její viskozita, oba tyto parametry mají při srovnání s vlivem intenzity dmýchání 

minoritní význam. 

2.2 Numerická simulace a fyzikální modelování interakce ocel – struska 

 Interakce struska–kov má řadu významných účinků na proces odsíření, odvodičení, 

reoxidace a zachycení kapiček s vměstky do strusky. Matematický a fyzikální model byly 

sestaveny ke studiu interakce mezi struskou a oceli v plynem míchané pánvi. V této práci [9] 

je studován útvar otevřeného oka a zachycení strusky v různých provozních podmínkách. 

Jako nástroj pro studium tohoto procesu byl použit experiment a numerické modelování (CFD 

simulace). Simulace zahrnující tři fáze (plyn, ocel a strusku) byla použita pro analýzu 

proudění kapalin, přenos tepla, přenos hmoty a související jevy, jako je chemická reakce a 

odstranění vměstků [8]. 

2.2.1 Hlavní úkoly této studie 

 Hlavním úkolem této studie je simulace 3D ustáleného stavu plynem míchané licí 

pánve, která zahrnuje injektáž argonu do lázně se struskou na povrchu. Simulace je 

trojrozměrná s třemi fázemi: Argon, ocel a struska. Tento model umožňuje studium podmínek 

proudění ve strusce, v oceli a na rozhraní ocel – struska. Tyto podmínky byly studovány při 

centrickém i excentrickém promíchávání pánve [8]. 

Pro simulaci otevřeného oka v soustavě plyn / voda / olej byl v měřítku 1:3 vybudován 

fyzikální model. Byly zkoumány parametry jako různé rychlosti průtoku plynu, výška strusky 

a různé umístění dmyšen [8]. 



16 
 

 

HOFFMANN, M. Vliv dmýchání inertního plynu v licí pánvi na mikročistotu oceli. Bakalářská práce. 

VŠB-TU Ostrava. FMMI, 2017 

Matematický model byl vyvinut tak, aby simuloval přechodové jevy v plynem 

míchané licí pánvi a zahrnoval dmýchání argonu do tekuté oceli se struskou na povrchu. 

Výpočty jsou prováděny pomocí Eulerova modelu dvou fází (plyn – kapalina) [9]. 

2.2.2 Formace otevřeného oka 

 Obr. 9 ukazuje řadu průřezů licí pánve při centrickém míchání oceli a odlišném 

průtoku plynu. Tab. 3 ukazuje simulace provozních parametrů pro plynem míchanou pánev. 

Červenou barvou je znázorněna ocel, modrou barvou struska [8]. 

Tab. 3:  Simulace provozních parametrů pro plynem míchanou pánev [8] 

Poloha dmyšny Centrická, excentrická 

Průtok plynu 100 – 600  𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1  

Složení strusky 53 % CaO, 32 % Al2O3, 7,5 % MgO a 7,5 % SiO2 

Tloušťka vrstvy strusky 10 cm 

Počet porézních tvárnic 1 

Typ dmýchání plynu Dmýchání spodem 

 

 

Obr. 9:  Průřezy simulace otevřeného oka: struska má modrou, ocel červenou barvu [8]. 
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Čím vyšší je intenzita proudění plynu, tím větší je otevřené oko. Při nižším průtoku 

k otevření oka nemusí vůbec dojít. Vyšší průtok plynu vede k vyšší rychlosti oceli v blízkosti 

horní plochy, která poskytuje vyšší energii k potlačení strusky ze středu [8]. 

Recirkulační smyčkou ve vrstvě strusky může být zjištěno, že struska v blízkosti horní plochy 

má rychlost ke středu osy proudu. Důležité je zdůraznit, že je pravděpodobné, že ocel vytlačí 

strusku ze středu, nicméně struska má tendenci proudit zpět do středu [8]. 

Rovnováha sil rozhoduje o velikosti otevřeného oka, jak je znázorněno na obr. 9. Je-li 

rychlost průtoku plynu 600 l∙min-1, je plocha otevřeného oka poměrně veliká. Jedná se o místo 

reoxidace. V případě licí pánve bez víka vstupuje proud argonu přímo do okolního vzduchu. 

Vzduch ze stran je nasáván do stoupajícího proudu argonu a z toho důvodu se nad oblastí 

otevřeného oka zvyšuje koncentrace kyslíku [8]. 

2.2.3 Vliv viskozity strusky na tvorbu otevřeného oka 

V práci [8] byla provedena série numerických simulací věnujících se vlivu viskozity 

strusky na tvorbu otevřeného oka a interakce na rozhraní ocel – struska [8]. 

Šest různých výsledných případů je znázorněno na obr. 10. Viskozita strusky má 

významný vliv na formaci otevřeného oka. S rostoucí viskozitou strusky se zvyšuje odpor 

proudění. Část oceli může proudit přes vrchol vrstvy strusky viz obr. 10 (a) vzhledem k nižší 

viskozitě strusky. Tato část oceli se důsledkem gravitace vrací do ocelové lázně, což má sklon 

k rozpadu vrstvy strusky obr. 10 (b). To by mohlo vést k silné emulgaci strusky v pánvi [8]. 

Rychlost strusky se snižuje s růstem její viskozity, viz obr. 10 (c, d, e). Na obr. 10 (f) 

při nízkém průtoku plynu otevřené oko zmizí, což je způsobeno nedostatečnou energií pro 

míchání a vytlačení vrstvy strusky ze středu osy proudu [8]. 

 

obr.10:  Srovnání velikosti otevřeného oka s viskozitou strusky [8] 
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2.2.4 Zjištění 

 Výsledky matematického a fyzikálního modelování by mohly být použity k dosažení 

lepší homogenity oceli a zabránění opotřebení žáruvzdorných materiálu, dále k lepšímu 

pochopení proudění kapaliny pro různá míchání, což zahrnuje umístění porézních tvárnic, 

průtoky plynu a tloušťku strusky. Dosažením lepší znalosti tvorby otevřeného oka by mohlo 

vést ke zlepšení procesu míchání oceli a strusky v průběhu dmýchání plynu do licí pánve [8]. 

 Je třeba zdůraznit, že práce na modelování jsou stále vyvíjeny a bude v nich 

pokračováno i nadále. Budoucí výzkum může být rozdělen do těchto oblastí [8]: 

- Numerické simulace svědčí o tom, že výzkum vlivu viskozity strusky na tvorbu 

otevřeného oka má význam, čili do budoucna se zabývat modelováním otevřeného oka 

a získat rovnici platnou pro vodní modely a pokusy na oceli. 

- Důležité je využívání pokročilých modelů CFD založených na vývoji jednodušších 

modelů, přednostně analytickou on-line regulaci plynu. 

2.3 Protitlak – metoda pro stanovení průtoku plynu 

Míchání je základní proces v sekundární metalurgii. Do pánve se dmýchá inertní plyn 

přes spodní dmyšny za účelem homogenizace oceli, podpoření flotace nekovových vměstků a 

rafinace nečistot. Populární druhy spodního dmýchání jsou štěrbinové, hybridní a labyrintové. 

U těchto systémů často dochází ke ztrátě průtoku plynu, protože kolem dmyšny se hromadí 

kov, který zatéká do štěrbin a způsobuje únik plynu z průtokových kanálků. Tento kov 

(struska) se odstraňuje během údržby licí pánve. Hlavní opotřebení tohoto mechanismu 

nastává při oddělování vrstvy kovu od spodní dmyšny [9]. 

Inertní plyny jsou dmýchány během rafinace tekuté oceli do licí pánve. Studiem 

tohoto procesu byla zjištěna lineární korelace mezi rychlostí proudění plynu a protitlakem. 

Byly identifikovány tři charakteristické stavy při dmýchání spodem: normální, přicpané a 

netěsné. Tyto informace byly použity pro zdokonalení stávajícího systému měření vibrací na 

90 tunové licí pánvi. Efektivní průtok byl vypočten pro součinitele přenosu síry hmotou [9]. 

 Pochopení chování dmyšny je pro proces rafinace oceli velmi důležité, díky němu 

mohou operátoři předvídat a reagovat tak, aby dodrželi předepsanou kvalitu tekuté oceli a 

splnili harmonogram odlévání. Například použití alternativního procesu míchání horním 

kopím při podezření na prosakování. Zkoumání zpětného tlaku umožňuje nacházet 
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jednoduchá, ale užitečná řešení. Zkoumány byly důležité aspekty míchání spodní dmyšnou, 

její konstrukce, přívod plynu a provozní podmínky v různých zařízeních. Sledování zpětného 

tlaku umožňuje kvantifikovat stav dmyšny [9]. 

 Dodávka plynu přes dmyšnu je klíčem k maximalizaci míchacího účinku. Systém 

míchání dmyšnou se skládá z propustné keramické zátky a přívodu plynu. Pokud jedna 

z těchto složek nefunguje správně, nebude dosaženo optimálního míchání. Nevhodné 

podmínky jsou uvedeny na obr. 11. Kov nebo struska mohou vytvořit blokádu na horní straně 

dmyšny, což vede k zablokování propustných elementů, což se nejčastěji stává po 

vyprázdnění pánve po odlití a ztuhnutí zbytku kovu nebo strusky na keramické zátce. Dále 

může tekutý kov proniknout do propustných keramických elementů a zablokovat tím průchod 

plynu. Tyto závady jsou odstraňovány během údržby pánve nebo se odstraní samy během 

provozu. Třetí možnost je netěsnost v systému přívodu plynu [9]. 

 

Obr. 11:  Schématické znázornění špatného stavu systému dmýchání [9] 

 

Byl studován tlak a průtok plynu pro stanovení vztahu mezi míchacím výkonem a 

stavem dmyšny. Údaje o tlaku a průtoku plynu jsou snadno dostupné ve většině oceláren. 

Diagram tlaku a průtoku pro 90 tunovou pánev je znázorněn na obr. 12. Při nahromadění 

kovu na keramické zátce, nebo proniknutí kovu do propustných elementů je velmi vysoký 

zpětný tlak a nízký průtok, jak je vidět na obr. 12 (a). Postupem času se nahromaděný kov 

roztaví nebo vyteče ze zátky a zpětný tlak klesá, zatímco roste průtok plynu. Jedná se o 

zotavení dmyšny. Po jejím zotavení existuje lineární korelace mezi rychlostí proudění plynu a 

zpětným tlakem. Obr. 12 (b) znázorňuje stejný diagram bez fáze zotavení dmyšny. Osa Y 

informuje o stavu úniku plynu a je tedy možné vypočíst míru úniku plynu, pokud existuje 

lineární vztah mezi zpětným tlakem a průtokem plynu [9]. 
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(a) s fází zotavení dmyšny (b) bez fáze zotavení dmyšny 

Obr. 12:  Diagram tlaku a průtoku [9] 

 

Měření tlaku a průtoku plynu v pěti různých případech zpracování na jedné licí pánvi 

je zobrazen na obr. 13. Zelená přímka označuje zpracování správně fungující dmyšnou. 

Průsečík zelené přímky a osy Y se blíží ferostatickému tlaku v pánvi, což dokazuje, že 

nedochází k žádnému významnému úniku plynu. Modrá přímka značí vyšší průtokovou 

rychlost při stejném protitlaku. Skutečnost, že modrá přímka protíná osy Y v nule naznačuje, 

že skoro 100 % plynu směřujícího do pánve uniká mimo systém dmýchání [9]. 

 

 

Obr. 13:  Příklad úniku plynu [9] 
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Průtok plynu spodní dmyšnou může být asi desetkrát vyšší, než průtok stínicí trubicí 

nad mezipánví. Průtok plynu dmyšnou je v turbulentním režimu. Vzhledem k poklesu tlaku 

v potrubí a vztahu odporu se očekávají lineární odchylky od hlavní přímky. Z provozních 

údajů bylo nalezeno jasné lineární chování ve vztahu zpětného průtoku a tlaku. Tuto lineární 

závislost lze dobře vidět, když dmyšnu použijeme na jiné licí pánvi. Tato lineární závislost 

umožňuje určit stav dmyšny vzhledem k protitlaku a průtoku. Stav dmyšny se stanoví pomocí 

následujícího vztahu. [9]. 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑖𝑡𝑙𝑎𝑘 = 𝑅. 𝑄 + 𝑃0                                   (3) 

kde R je odpor proudění identifikovaný ze vztahu mezi tlakem a průtokem, 

Q  - průtok plynu 

𝑃0 - ferostatický tlak působící na spodní část dmyšny. 

 Následuje příklad pro určení stavu dmyšny 90 tunové pánve. Z lineární regrese z 

obr. 12 (b) se získá R, což je 2,0 psi∙SCFM-1. Stejná hodnota odporu byla stanovena pro 

příklad s únikem z přívodního systému, viz obr. 13. Variabilita hmotnosti tavby odpovídá 

rozdílu 2,5 psi ferostatického tlaku. Bylo také zjištěno, že vizuální kontrolou pánve nešlo 

rozlišit částečný únik plynu od normálního stavu. Takže normální rozsah tlaku by mohl být 

rozšířen na 21 – 30 MPa. Na základě tohoto tlakového rozsahu byl rozsah tlaku nastaven od 

𝑃 = 2 ∙ 𝑄 + 21 do 𝑃 = 2 ∙ 𝑄 + 30. Stav dmyšny pro 90 tunovou licí pánev je znázorněn na 

obr. 14 [9]. 

 

Obr. 14:  Schéma stavu dmyšny 90 tunové licí pánve [9] 
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2.3.1 Analogie dvou ventilů a zotavení dmyšny 

Mnoho oceláren nemá možnost očištění dmyšny během odpichu z kyslíkového 

konvertoru nebo elektrické obloukové pece. Nahromadění kovu na dně licí pánve nebo 

proniknutí tekuté oceli do štěrbin dmyšny může být způsobeno předčasně ukončeným litím 

kvůli nízké teplotě oceli nebo dlouhou dobou přesunu licí pánve [9]. 

Zotavení dmyšny z takového nahromadění kovu může být vysvětleno analogií dvou 

ventilů řídících průtok. Předpokládejme, že jedna dmyšna má nahromaděný kov na vrchní 

straně a ventil pro řízení průtoku je v otevřené poloze. Jak blokáda nahromaděného kovu taje, 

zvyšuje se průtok plynu. Tento jev tavení blokace materiálu ke zvětšení plochy pro průtok 

plynu může být popsán, jako otevření řídícího ventilu ke zvětšení oblasti pro proudění plynu. 

Při procesu výroby oceli závisí rychlost zotavení dmyšny na teplotě oceli v pánvi, na době 

přesunu licí pánve a na přenosu tepla konvekcí. Často operátoři uplatňují dohřev nebo 

míchání kopím, aby urychlili zotavení dmyšny [9]. 

Regulační ventil, průtokoměr a systém na měření tlaku byl instalován na konec 

plynového potrubí v těsné blízkosti licí pánve a druhý ventil byl instalován na voze. Poloha 

prvního ventilu byla nastavena na 100 %, 70 %, 55 % a 40 % v tomto pořadí a byly 

zaznamenány protitlaky, zatímco rychlost průtoky byla řízena druhým ventilem. Tlak mezi 

dvěma ventily klesal se zvyšováním rychlosti proudění plynu. Značný pokles tlaku byl 

pozorován také při prvním otevření ventilu. Obr. 15 znázorňuje konfiguraci řídících ventilů a 

schéma výstupního průtoku a tlaku [9]. 

 

 

Obr. 15:  Konfigurace řídících ventilů a tlaky s různým průtokem při daném otevření 

ventilu [9]. 
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Velmi zajímavé chování dmyšny je znázorněno na obr. 16. Byl zkoumán tlak a průtok 

přes dmyšnu 90 tunové pánve při různém otevření ventilu a stáří dmyšny. Na obr. 15 a 

obr. 16 můžeme vidět podobné chování tlakových a průtokových křivek. Tlak a průtok 

sleduje obrysy předem určených otevření ventilu a chovají se shodně pro více taveb ve stejné 

pánvi, jak je vidět na obr. 16 (a). Tlak a průtok pro různě staré dmyšny je zobrazen na  

obr. 16 (b). Monotónní nárůst nebo pokles byl pozorován v tlaku a průtoku. Když se dmyšna 

průběžně zotavuje, tlak a průtok kopíruje křivky zotavení jako při otevření ventilu. Obdobně 

stejná křivka platí pro tlak a průtok, kdy se nahromadění kovu vyvíjí za nízké teploty 

v případě, že udržujeme konstantní polohu ventilu [9]. 

 

(a) pro stejnou pozici ventilu (b) pro různé stáři dmyšny na stejné 

pánvi 

Obr. 16:  Příklady chování obnovy zpětného tlaku [9] 

 

2.3.2 Licí pánev s a bez tekuté oceli 

Prázdná pánev byla umístěna do licího vozu a poloha ventilu řízena tak, aby byl 

měněn průtok argonu. Teplota pánve měřená optickým pyrometrem činila 510 °C, což je 

výrazně méně, než teplota pánve s tekutou ocelí. Na obr. 17 je srovnání tlaku a průtoku 

prázdné pánve a pánve s tekutou ocelí. Protitlak roste parabolickou křivkou při nízkém 

průtoku plynu, pro vyšší průtoky nad 5 SCFM roste protitlak lineárně. Licí pánev s tekutou 

oceli vykazuje typické chování zotavení dmyšny. Neexistuje žádný velký rozdíl mezi plnou a 

prázdnou licí pánvi. Tato skutečnost nám říká, že přítomnost tekuté oceli nezpůsobuje větší 

odpor na dmyšnu nebo rozdíl v tepelné roztažnosti dmyšny, čili má malý vliv na změnu 

odporu proudění [9]. 
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(a) pro prázdnou licí pánev (b) pro licí pánev s tekutou oceli 

Obr. 17:  Průtokové charakteristiky [9] 

 

2.3.3 Účinnost typu dmyšen 

 Vztah mezi prouděním a protitlakem byl zkoumán při použití čtyř různých dmyšen v 

různých provozních podmínkách. Typ dmyšny a provozní podmínky pro každé zařízení je 

shrnuto v tab. 4 [9]. 

Tab. 4:  Provozní podmínky pro každé zařízení [9] 

 Zařízení A Zařízení B Zařízení C Zařízení D 

Velikost pánve 90 t 260 t 167 t 167 t 

Typ dmyšny Štěrbinová Labyrintová Hybridní Hybridní 

Počet dmyšen 1 2 1 2 

Nezávislá kontrola pro každou 

dmyšnu 

- Ne - Ano 

Spodní míchání při odpichu Ne Ne Ne Ano 

 

 Chování tlaku a průtoku pro různé typy dmyšen jsou zobrazeny na obr. 18. Rozmezí 

protitlaku je zdá se více závislé na přívodním tlaku, než na odporu dmyšny. Podobné rozmezí 

přívodního tlaku labyrintového a hybridního tvaru dmyšny nevykazují jakýkoli významný 

rozdíl ve sklonu a odporu proudění. Zařízení D je vybaveno dvěma nezávisle ovládanými 

přívody plynu, které umožňují pro oba přívody získávat nezávislá data o tlaku a průtoku. 

Nejpřesnější údaje o protitlaku a průtoku jsou na zařízení A, které má hodnoty řízení otevírání 

ventilu digitální. Analogový ovladač s potenciometrem na zařízení B vykazuje velký rozptyl 
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hodnot. Při změně průtoku na zařízení D můžeme pozorovat hysterezi. V případě zařízení 

A, B a C jsou u mnoha taveb dobře pozorovatelné vysoké tlaky, což ukazuje na zotavení 

z nahromadění kovu na dmyšně. Podmínky vysokého počátečního tlaku na zařízení D 

můžeme pozorovat zřídkakdy, jelikož je schopno proplachu dmyšny argonem během odpichu 

[9]. 

 

Obr. 18:  Pozorování chování protitlaku pro různé typy dmyšen [9] 

2.3.4 Zjištění 

Bylo provedeno průmyslové zkoumání dmyšny a zpětného tlaku. Mezi zpětným tlakem a 

rychlosti proudění plynu byla zjištěna korelace. Tuto lineární korelaci můžeme nalézt u 

mnoha druhů dmyšen (štěrbinové, hybridní, labyrintové) u různých tlaků. Korelace zpětného 

tlaku a průtoku byla úspěšně použita ke klasifikaci stavu dmyšny na normální, netěsný, 

přicpaný a přicpaný s obnovou funkčnosti (zotavení dmyšny) v průběhu sekundárního 

zpracování tavby. Mechanismus nahromadění a zotavení do normálního stavu byl vysvětlen 

jako analogie dvou ventilů. Klasifikovaný stav dmyšny byl použit pro kalibraci 

monitorovacího systému vibrací. Kalibrovaný vibrační signál byl použit pro předvídání 

kinetiky odsíření. Správnou kalibrací signálu vibrací bylo možné předvídat kinetiku odsíření 

bez ohledu na stav dmyšny [9]. 
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2.4 Tvorba a on-line řízení otevřeného oka ve 170 tunové licí pánvi 

Automobilový průmysl má stále větší nároky na čistotu dlouhých výrobků, zejména 

pro bezpečnostní díly. Vměstky, které se vytvářejí v důsledku dezoxidace oceli, mohou 

způsobit zhoršení odlévatelnosti, proto je míchání roztavené oceli argonem přes porézní 

tvárnici ve spodní části licí pánve důležitým krokem k odstranění vměstků. Typický profil 

proudění způsobený dmýcháním argonu přes porézní tvárnici ve dně licí pánve a vytváření 

oblaku bublin je znázorněno na obr. 19. Hlavním tématem této práce [10] je studie chování 

oblaku bublin společně s promícháváním a on-line sledováním otevřeného oka. 

 

Obr. 19:  Schéma chování základního proudění oblaku bublin v tekuté oceli [10] 

2.4.1 Podstata 

Téměř ve všech metalurgických procesech se pohybují Reynoldsova čísla v rozmezí 

103 až 105. Tato velmi vysoká čísla naznačují turbulence, což vede k předání hybnosti 

z oblasti rychleji se pohybující tekutiny do oblasti pomaleji se pohybující tekutiny. V rámci 

této 3D studie byly provedeny výpočty (Computational Fluid Dynamics) za účelem 

vyhodnocení profilu (Pattern) proudění v průmyslových podmínkách s různými průtoky plynů 

v ocelárně Saarstahl AG [10]. 
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 Vytvořený charakter proudění v 170 tunové pánvi (po odpichu z LD konvertoru) bez 

dmýchání inertního plynu se skládá ze dvou cirkulujících smyček, jak je vidět na obr. 20. 

Dmýcháním plynu průtokovou rychlostí 3 m3∙h-1 dochází k větší cirkulaci proudu, jak je 

uvedeno na obr. 21. Argon proudí směrem nahoru ve směru dmýchání a poté směrem dolů 

kolem stěn. Maximální rychlost oceli je 0,9 m∙s-1 podél stěn a na horním povrchu. Nejnižší 

rychlost je 0,01 m∙s-1 je v tomto případě podle očekávání ve spodní části v blízkosti stěn [10]. 

 

 

Obr. 20:  Simulace proudění ve 170 tunové 

pánvi bez míchání [10] 

Obr. 21:  Simulace proudění ve 170 tunové 

pánvi míchané argonem o průtoku 3 m3∙h-1 

[10] 

 

Posledním krokem je výpočet proměnných proudění za podmínek vysoké rychlosti 

dmýchání 27 m3∙h-1. Tento případ představuje intenzitu míchání používanou po odpichu a při 

legování. Vytvořený profil proudění tvoří cirkulační smyčky vyznačující se očekávaným 

vzestupným prouděním vytvářeným argonem a prouděním směrem dolů kolem stěn, jak je 

vidět na Obr. 22. V tomto případě se maximální rychlost zvýšila na 1,6 m∙s-1 a nachází se 

v oblasti shluku bublin [10]. 

Nižší rychlosti jsou pozorovány ve středu a velmi blízko ke dnu pánve. Zde je jasně 

vidět, že excentrická poloha porézní tvárnice vede k excentrickému profilu proudění oceli. 

Čím vyšší je rychlost průtoku plynu, tím blíže je vzestupný proud ke stěně pánve [10]. 
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Obr. 22:  Simulace proudění ve 170 tunové pánvi míchané argonem o průtoku 27 m3∙h-1 [10] 

 

Typické dráhy stoupajících bublin jsou znázorněny na Obr. 23. Pokud se použije 

vysoký průtok plynu, má na dráhu bublin větší vliv dynamika cirkulující oceli. Důsledkem 

toho je větší a rozšířenější průlomová oblast (otevřené oko) na horním povrchu než při 

míchání nízkým průtokem plynu. Jinými slovy dmýchání argonu ve spodní části pánve vede 

k tvorbě shluků bublin a formaci otevřeného oka [10]. 

 

(a) průtok plynu 3 m3∙h-1 (b) průtok plynu 27 m3∙h-1 

Obr. 23:  Simulace dráhy plynových bublin ve 170ti tunové pánvi při nízké a vysoké 

rychlosti proudění plynu [10] 
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2.4.2 Emulzifikace horní strusky 

 Nežádoucí emulzifikace z horní strusky závisí na její kritické rychlosti, která je 

popsána následující rovnicí [10]: 

𝑢𝑖,𝑘𝑟𝑖𝑡 = (
8

𝜌𝑆
)

1

2
∙ {

2

3
∙ 𝜎 ∙ 𝑔 ∙ (𝜌𝑀 − 𝜌𝑆) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼}

1

4
               (4)

  

kde 𝜌𝑆 je hustota strusky, 

𝜌𝑀  - hustota kovu, 

𝜎 - mezifázové napětí mezi struskou a kovem, 

𝛼 - úhel smáčení mezi struskou a kovem.  

Použitím tohoto vzorce lze vypočítat kritickou rychlost strusky v závislosti na její 

hustotě [10]. 

Výsledky CFD simulace ukázaly, že čím vyšší je rychlost proudění plynu, tím vyšší je 

rychlost horní strusky, viz obr. 24. Kromě toho výpočty ukazují, že rychlost horní strusky je 

vyšší při nižší hustotě. K emulzifikaci horní strusky dojde, když rychlost strusky překročí 

kritickou hodnotu 0,7 m∙s-1. Teoreticky se jedná o případ, kdy je průtok plynu vyšší, než 

15 STP m3∙h-1, čímž se vyznačuje oblast 2 na obr. 24. Oblast 1 bude bez emulzifikace [10]. 

 

Obr. 24:  Vliv rychlosti proudění plynu na rychlost strusky a emulzifikaci [10] 
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V rámci tohoto projektu byly provedeny náročné experimenty zaměřené na tvorbu 

otevřeného oka. Pro tento účel byl průtok systematicky zvyšován z 0 na 35 m3∙h-1. Tyto studie 

odhalily typické tvary otevřeného oka ve 170 tunové pánvi, viz Obr. 25. Při průtoku  

15 m3∙h-1 se vytvořilo otevřené oko kruhového tvaru přibližně dvě minuty po puštění argonu. 

Větší otevřené oko bylo pozorováno při průtocích okolo 25 m3∙h-1, kdy se tvar otevřeného oka 

změnil z kruhového na oválný. Další zvýšení průtoku až na 35 m3∙h-1 ukázalo tvorbu silných 

turbulencí na povrchu a ve strusce a také odstřiky a kouř. Tvar a polohu otevřeného oka 

ovlivňuje průtok plynu, excentrická poloha porézní tvárnice a vytváření proudu plynu 

v důsledku tvorby velkých plynových bublin [10]. 

 

Obr. 25:  Útvar otevřeného oka při míchání argonem různou intenzitou [10] 

  

Pro on-line řízení a analýzu otevřeného oka na povrchu taveniny v průběhu míchání 

byl instalován BFI systém zpracování obrazu. CCD kamera s 780 nm infračerveným filtrem 

byla instalována v ocelárně Saarstahl AG. Videosignál z CCD kamery je přenášen do řídící 

místnosti plynulého odlévání, kde je sledován na monitoru. Osobní počítač umožňuje 

zpracování tohoto signálu pomocí softwaru pro zpracování obrazu BFI. Povrch taveniny se 

analyzuje on-line a výsledky se ukládají jako videosekvence nebo jednotlivé obrázky povrchu 

taveniny v průběhu procesu míchání. Tento systém je schopen zachytit rozlomení struskového 

povrchu taveninou na počátku procesu míchání [10]. 
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2.4.3 Zjištění 

Při experimentech zaměřených na studium vlivu otevřeného oka na emulgaci strusky a 

výslednou mikročistotu byl proveden pokus minimalizace velikosti otevřeného oka snížením 

rychlosti průtoku dmýchaného plynu. Výsledky zkoušek shrnuty na obr. 26 ukazují velmi 

dobrou korelaci mezi otevřeným okem, indexem hustoty nekovových vměstků a počtem 

oxidických vměstků K0 v daném pořadí. Kromě toho byla čistota těchto taveb stanovena 

pomocí kompletních „blue brittle“ testů. Délkový index nekovových vměstků byl vynesen 

vzhledem k energii dmýchání inertního plynu.  Zdá se, že mezi těmito proměnnými existuje 

pouze nepatrná korelace. Jakmile se struskové oko otevře, délkový index nekovových 

vměstků je vyšší, než při tavbách bez otevřeného oka [10]. 

 

Obr. 26:  Korelace mezi čistotou, míchací energií a výskytem útvaru otevřeného oka [10] 

2.5 Optimalizace čistoty oceli během sekundární metalurgie pomocí 

simulačních postupů 

Aby byla zajištěna maximální čistota oceli odstraněním vměstků, dmýchá se inertní plyn 

do oceli i v konečném stádiu výroby. Cílem tohoto výzkumu je dosáhnutí optimální strategie 

míchání a zlepšení jeho kontroly. Ukazatel čistoty měl být definován v závislosti na 

provozních parametrech pánve. K získání informací o vlivu konstrukčních a procesních prvků 

na odstraňování vměstků byly použity simulační postupy s využitím fyzikálního a 

numerického modelování. Kombinace obou postupů se použije k předpokladu čistoty oceli 

před konečným zpracováním prostřednictvím on-line modelu. V závislosti na něm bude 

definováno funkční okno pro jemné čeření k dosažení lepší čistoty oceli. Díky kamerovému 

monitorovacímu on-line systému má operátor možnost kontrolovat proces míchání tak, aby se 

dosáhlo optimální čistoty oceli [11]. 
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Na obr. 27 je znázorněn výrobní cyklus oceli od EOP až po konečné zpracování spolu 

s údaji o procesu, které byly shromážděny ve společnosti DEW (Deutsche Edelstahlwerke). 

Kromě toho byly shromažďovány údaje o čistotě oceli týkající se obsahu vměstků ve vzorcích 

kapalné i pevné oceli pro čtyři vybrané druhy oceli [11]. 

 

Obr. 27:  Výrobní cyklus ocelí v DEW se sběrem dat [11] 

 

Na šestiproudém zařízení pro plynulé odlévání v DEW byly odebrány pevné vzorky oceli 

z jednotlivých proudů jeden po druhém. Vzorky jsou válcovány ve dvou směrech a skenovány 

ultrazvukovými vlnami. Tohle je standardní metoda k určení čistoty v DEW, která se provádí 

na každé směně, takže zkoumána jakost oceli je vybrána náhodně. Výsledky této analýzy, což 

je počet vměstků na dm3 zkoumaného vzorku oceli byly poskytnuty ze 172 taveb. Čtyři 

vybrané tavby s odpovídajícími daty byly použity pro další zkoumání čistoty. Dále je 

z několika vzorků tekuté oceli z různých agregátů ve výrobním cyklu oceli odhadnuto 

rozdělení velikosti nekovových vměstků. Výsledky jsou na obr. 28, kde je možno vidět, že na 

počátku zpracování je procento nekovových vměstků s průměrem menším než 10 µm vysoké 

vzhledem k nízkému procentu pro vměstky o průměru větším než 10 µm. Počet malých 

nekovových vměstků se snižuje ve vysoké míře vzhledem ke zpracování mícháním [11]. 
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Obr. 28:  Rozdělení velikosti nekovových vměstků před a po posledním míchání (FT) 

v DEW [11] 

 

 Pro důkladné odstraňování vměstků v průběhu míchání byl zaveden on-line 

monitorovací systém intenzity míchání při konečném zpracování oceli. Rychlost průtoku 

plynu a tlaku v zásobovacím systému inertního plynu nám vlivem netěsností na spojení 

přívodu inertního plynu s porézní tvárnicí nedává žádnou spolehlivou informaci o skutečné 

intenzitě míchání [11]. 

 Měření průtoku sledováním vibrací může poskytnout vhodné výsledky, ale je velmi 

citlivé na hlučnost. BFI vyvinula on-line monitorovací a kontrolní systém vyhodnocující 

obraz povrchu ocelové lázně pomocí CCD kamery. Skutečná intenzita dmýchání je odrazem 

zmenšeného rozsahu přikrytí lázně struskou. Byla provedena analýza míchání několika taveb 

k nastavení softwaru pro analýzu obrazu pro podmínky konečného zpracování oceli v DEW. 

Obr. 29 znázorňuje sledovanou oblast jako funkci času a zpracování [11]. 
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Obr. 29:  Sledovaná oblast se sníženým krytím lázně struskou v průběhu sekundárního 

zpracování oceli [11] 

 

2.5.1 Zjištění 

Platné velikosti sledované oblasti jsou k dispozici od třetí minuty po zahájení 

zpracování. Po 18 minutách zpracování sledovaný prostor vzrostl v důsledku legování a po 24 

minutách se sledovaná plocha zvětší důsledkem měření. Tyto kroky vedou k pozorování 

velmi jasného obrazu. Příliš světlý obraz znemožňuje sledování oddělení krytu strusky. 

Ignorování tohoto jevu sledované oblasti v důsledku ručního zásahu je sledovaná plocha 

největší asi 9 minut po začátku zpracování. Na konci zpracování má tato plocha asi poloviční 

velikost viz obr. 29 [11]. 

Matematickým a fyzikálním modelováním byly získány informace o odstraňování 

nekovových vměstků. Byl zkoumán vliv vlastností vměstků, jako je průměr, hustota a 

morfologie. Informace o optimální rychlosti proudění plynu a době míchání by mohly být 

poskytovány s ohledem na operační okno míchacího procesu jemného čeření [11]. 

Pro přímou kontrolu intenzity míchání byl nainstalován on-line monitorovací systém, 

který poskytuje operátorovi informace o požadované intenzitě a době míchání k dosažení 

lepší čistoty oceli [11]. 
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce byla věnována problematice vlivu dmýchání interního plynu 

v licí pánvi na mikročistotu oceli. Je zřejmé, že dmýchání inertního plynu do licí pánve má 

velký význam jak pro čistotu oceli, tak pro dosažení její nejvyšší možné homogenity. Při 

dmýchání inertního plynu do licí pánve spodem umístěnou dmyšnou stoupá dmýchaný inertní 

plyn směrem vzhůru, promíchává lázeň a na hladině může ve strusce vytvářet tzv. otevřené 

oko. Z rozboru literárních poznatků bylo zjištěno: 

1. Velikost struskového oka závisí na intenzitě dmýchání. Při nízké intenzitě dmýchání 

jsou strhávány do objemu malé částice strusky, při velkých průtocích se jedná o větší 

částice.  

2. Bylo zjištěno, že závislost rychlosti přenosu hmoty (zanášení částeček strusky 

v důsledku její emulzifikace) na množství dmýchaného plynu lze kvantifikovat 

s využitím numerických simulací. 

3. Zjistilo se, že viskozita strusky má vliv na tvorbu otevřeného oka, jelikož rychlost 

unášení strusky do objemu kovu se snižuje s růstem její viskozity. Jako významnější 

se jeví vliv mezifázového napětí na rozhraní struska-kov.  

4. Nicméně vliv obou těchto parametrů není tak významný jako vlastní vliv intenzity 

dmýchání inertního plynu. Přičemž nelze ani zcela zanedbat vliv hmotnosti strusky, 

tedy tloušťky její vrstvy. 

5. Kromě metod numerického simulování je možné za přínosné považovat také využití 

metod fyzikálního modelování, které samozřejmě s finálními provozními zkouškami 

pomáhají verifikovat výsledky numerických simulací. 

6. Detailním studiem proudění na rozhraní struska-kov při různých intenzitách dmýchání 

inertního plynu bylo identifikováno chování tohoto rozhraní. Kdy sice vyšší intenzity 

proudění interního plynu vytlačí strusku do stran okolí otevřeného oka, nicméně 

struska má i tak tendenci směřovat zpět do středu. Zde tedy hraje významnou roli 

právě viskozita strusky. 

7. Za zajímavý je možné shledat také poznatek, že v oblasti otevřeného oka dochází 

k nasávání okolní atmosféry do stoupajícího proudu argonu, čímž se nad touto oblastí 

zvyšuje koncentrace kyslíku. 
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Jelikož nejvýznamnějším parametrem při nastavování režimu dmýchání je znalost její 

skutečné intenzity, byla v rámci literárního rozboru pozornost logicky také zaměřena na 

problematiky identifikace skutečného průtoku inertního plynu. Bylo zjištěno: 

8. Kromě vlastního průběžného opotřebování elementu dmyšny se na charakteru 

proudění významným způsobem také podílí ucpávání dmyšen nebo případně 

netěsnosti v přívodním systému. 

9. Byly doloženy způsoby, jak tyto stavy identifikovat na základě studia protitlaku, jak se 

tyto nestandardní stavy projevují a jak je tedy možné v reálných podmínkách charakter 

skutečného průtoku sledovat a optimalizovat s využitím tzv. analogie dvou ventilů. 

10. Bylo zjištěno, že mezi protitlakem a tlakem v systému dmýchání interního plynu 

existuje zcela jasná korelace. Toto bylo potvrzeno při aplikaci různých konstrukčních 

řešení dmyšen. Byl popsán a doložen proces zotavování dmyšny po jejím ucpání. 

11. Celkově identifikovaný a klasifikovaný stav dmyšny byl následně v provozních 

podmínkách využit pro kalibraci monitorovacího systému vibrací. Kalibrovaný 

vibrační signál byl následně použit pro predikci kinetiky odsíření. 

Další rozebíraná práce využívá komplexního přístupu využitím numerických simulací, 

provozních zkoušek a následného nastavení on-line monitoringu pro řízení režimu 

dmýchání: 

12. Numerickými simulacemi byl studován charakter proudění oceli v licí pánvi včetně 

porovnávání vlivu pozice umístění dmyšny.  

13. Dále byl kvantifikován vztah k identifikaci kritické rychlosti částic, která vede 

k nežádoucí emulzifikaci strusky. Následně byl sestaven graf vyjadřující vliv rychlosti 

proudění plynu pro různé hustoty strusky na rychlost strusky a potažmo i její 

emulzifikaci. 

14. Dále bylo realizováno on-line studium tvorby otevřeného oka v reálných provozních 

podmínkách, kdy byl sledován vliv rozsahu otevřeného oka na výslednou mikročistotu 

oceli. Byla nalezena korelace mezi plochou otevřeného oka a mikročistotou. 

V posledním analyzovaném příspěvku se autoři zaměřili na studium mikročistoty vzorků 

odebraných z oceli v průběhu i po realizaci sekundárního zpracování oceli. Informace 

byly doplněny o analýzu sledovaného otevřeného oka. Byl rovněž zahrnut i vliv finálního 

čeření před plynulým odléváním oceli. Celý proces dmýchání je v podmínkách této 
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společnosti možné optimalizovat s využitím korelace mezi otevřeným okem a intenzitou 

dmýchání. 

Na základě výstupů této bakalářské práce je možné konstatovat, že optimalizace 

charakteru proudění inertního plynu při procesu sekundární rafinace je možná. Je vhodné 

využít kombinace několika přístupů: fyzikální modelování, numerické modelování, 

studium viskozity strusek, mezifázového napětí na rozhraní struska-kov, analýz 

mikročistoty v průběhu procesů sekundární rafinace, determinace skutečného proudění 

inertního plynu i využití sledování povrchu v licí pánvi pomocí sofistikovaných 

kamerových systémů. Zajímavou možností je také aplikace sledování procesu pomocí 

analýzy vibrací. 
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