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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na fyzikálním modelování technologických podmínek 

rafinace kovu v pánvi. V první části je popsána technologie rafinace hliníkových tavenin, 

obsahující metody jako je rafinace samotná a odplynění taveniny pomocí různých metod. 

V druhé části je popsán základní princip fyzikálního modelování zahrnující podobnosti dvou 

systémů, bezrozměrových parametrů a kritérií podobnosti, jenž jsou v procesu modelování 

nepostradatelná. V třetí části je uvedena analýza literárních poznatků zaměřená na 

zkušenostech z oblasti fyzikálního modelování odplynění taveniny pomocí různých typů 

rotoru a nastavení technologických podmínek představující tvar rotoru, rychlost otáček rotoru, 

hloubka ponoření rotoru, intenzita dmýchání inertního plynu nebo použití vlnolamů. Poslední 

část se zabývá vyhodnocením metodických laboratorních experimentů vlivu různých typů 

rotorů a provozních podmínek na odplynění taveniny pomocí fyzikálního a poznatků o vlivu 

relevantních parametrů rafinace odplynění. 

Klíčová slova: roztavený hliník, rafinace, odplynění, vodík, argon, fyzikální modelování 

 

 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the physical modeling of technological conditions of refining 

metal in the ladle. The first part describes the technology of refining aluminum melts, which 

includes methods such as refining itself and melt degassing by various methods. The second 

part describes the basic principle of physical modeling, including similarities of two systems, 

dimensional parameters and similarity criteria that are indispensable in the modeling process. 

In the third part is presented an analysis of literary knowledge focused on experience in the 

domain of physical modeling of degassing melt by means of different types of rotor and 

setting of technological conditions representing rotor shape, rotor speed, depth of immersion 

of the rotor, inertia gas injection intensity or using breakwater. The last part deals with the 

evaluation of methodical laboratory experiments of the influence of different types of rotors 

and the operating conditions on the melt degassing by means of physical and knowledge 

about the influence of relevant degassing refining parameters. 

Key words: molten aluminum, refining, degassing, hydrogen, argon, physical modeling 
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Technologie hliníkových tavenin 

 

Značení Jednotka Charakteristika 

 

S cm3. 100 g-1 Rozpustnost vodíku v tavenině 

K  - Rovnovážná konstanta rozpuštění vodíku 

 kPa Parciální tlak vodíku v okolní atmosféře 

A, B - Konstanty pro daný kov 

T K, C Teplota kovu, taveniny 

η kg. s-1 m-1 Dynamická viskozita 

r m Poloměr bubliny 

ρ kg, m–3, g, cm–3 Hustota kovu, resp. plynu 

v (w) m. s-1 Rychlost bublin 

g m. s-2 Gravitační zrychlení 

   

   

   

 

Fyzikální modelování 

 

Značení Jednotka Charakteristika 

 

λ - Délkové měřítko 

Dmod, Dprot m Průměr modelu, prototypu (díla) 

Lmod, Lprot m Hloubka tekutiny v modelu, prototypu (díla) 

CF - Podobnost sil 

L m Charakteristická délka 

 - Bezrozměrový parametr v základním systému 

 - Bezrozměrový parametr v podobném systému 

 

mm, m Poměr dvou libovolně zvolených veličin q v 

základním systému 

 

mm, m Poměr stejných veličin v homologických bodech 

podobného systému 

 - Konstanta podobnosti veličiny q 

 m, mm Charakteristická rozměr 

 s, (min) Čas (doba) 

 m2s-1 difuzivita složky A ve směsi se složkou B 

 m. s-1 Rychlost proudění 

 m. s-1 Rychlosti zvuku 

 Pa Charakteristický rozdíl tlaků 

 W.m-2. K-1 Součinitel přestupu tepla 

 (λ) W.m-1.K-1 Součinitel tepelné vodivosti 

 

 

 

 



 

 

PRUCHNICKÝ, J. Fyzikální modelování technologických podmínek rafinace kovu v pánvi. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2018 
 

 

Analýza literárních článků 

 

Značení Jednotka Charakteristika 

 

O2 ppm Okamžitá koncentrace kyslíku v tavenině 

O2
0 ppm Počáteční koncentrace kyslíku 

a - Pre-exponenciální konstanta 

kbAb - Kinetické konstanty 

λL - geometrický poměr mezi modelem a prototypem 

w m, mm Lokální šířka oblouku 

u m.s-1 Radiální rychlost 

 - Plynová frakce 

,  kg, m–3, g, cm–3 Hustoty kapaliny a plynu 

 N. m-1 Povrchové napětí 

Q, Q‘ N. dm3.s-1 Průtok prototypu, používaný průtok 

n - Exponent geometrického poměru 

g m. s-2 Gravitační zrychlení 

 m, mm Virtuální výška sloupce 

 m.s-1 Normalizovaná rychlost 

Vtip m.s-1 Provozní úhlová rychlost 

V’x. V’y, V’z m.s-1 Složky rychlosti 

 m2. s-2 normalizovaná turbulentní kinetická energie 

IT % Turbulentní intenzita 

Nqp - Čerpadlové číslo 

Qp l.min-1 Čerpací průtok 
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ÚVOD 

Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu hliníkových odlitků je stále větší důraz 

kladen na procesy rafinace taveniny odstraněním plynů (vodíku), kovových nečistot (sodíku, 

vápníku, lithia, atd.) a nekovových nečistot (oxidů, nitridů, boridů, karbidů atd.) v průběhu 

zpracování. V současnosti nejběžnější technologii pro odstraňování nečistot představuje 

metoda dmýchání argonu, tzv. rafinačního inertního plynu. Tento rafinační proces v pánvi 

představuje systém plyn-kapalina a jeho účinnost je závislá na tvorbě jemných bublinek 

s velkou mezifázovou plochou, rovnoměrné distribuci, dlouhé době působení v tavenině a 

přednostně rovnoměrným rozložením bublinek do celého objemu rafinační pánve. 

V provozních podmínkách je však složité provádět optimalizaci rafinační technologie, 

a proto jsou s výhodou využívány simulační metody. Modelování procesů v systému je 

metodou, jejímž cílem je co nejlépe zachytit chování reálného systému pomocí fyzikálního 

nebo matematického modelu, aniž by bylo nutné zasahovat do reálného technologického 

procesu a tím omezovat standardní proces výroby. Na základě dosažených výsledků na 

modelu pak lze zpětně předvídat chování reálného systému při různých změnách procesu. 

Další výhodou aktivního využívání metod modelování je možnost optické vizualizace procesů 

pomocí průhledného materiálu, který přispívá k lepšímu pochopení dějů probíhajících 

v reálných zařízeních. 

Tato diplomová práce má za úkol analyzovat literární poznatky zaměřené na 

zkušenosti z fyzikálního modelování technologických podmínek rafinace kovu v pánvi. V 

úvodní části je stručně popsána technologie rafinace hliníkových tavenin. Druhá část popisuje 

základní princip fyzikálního modelování. Třetí část zahrnuje již zmíněnou analýzu literárních 

poznatků se zaměřením na zkušenosti z oblasti fyzikálního modelování odplynění taveniny 

pomocí různých typů rotorů a nastavení technologických podmínek představující tvar rotoru, 

rychlost otáček rotoru, hloubka ponoření rotoru, intenzita dmýchání inertního plynu nebo 

použití vlnolamu. Čtvrtá a zároveň poslední část diplomové práce je věnována vyhodnocení 

laboratorních experimentů vlivem různých rotorů, provozních podmínek a parametrů 

ovlivňující odplynění taveniny pomocí fyzikálního modelu. 
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1 TECHNOLOGIE RAFINACE HLINÍKOVÝCH TAVENIN 

Aby bylo možné uspokojit neustále se zvyšující požadavky na výkonnost výrobků na 

světovém trhu, je kvalita roztaveného kovu hlavní záležitostí odléváren. V kontextu této 

kapitoly se kvalita kovu týká stupně, jímž hliníková slitina neobsahuje následující znečišťující 

látky: alkalické látky (sodík, vápník a lithium) nekovové inkluze (vměstky) a rozpuštěný 

vodík. Zlepšení kvality kovu bylo dosaženo při vývoji a zavádění technologií pro zpracování 

roztaveného hliníku za posledních 20 let. Pokroky, zejména v posledním desetiletí, jsou 

významné a odrážejí lepší pochopení základních principů, které se týkají úpravy roztaveného 

hliníku.  

1.1  Proces zpracování hliníkových tavenin 

Mnoho různých technologií a postupů pro zpracování hliníku je k dispozici 

metalurgovi slévárny. Úspěšná implementace (uskutečnění) a využívání těchto technologií je 

dosaženo pouze tehdy, když je dosaženo vhodné rovnováhy mezi kvalitou kovu, 

produktivitou, náklady a životním prostředím [17]. Obecná sekvence kroků zpracování 

roztaveného hliníku je znázorněna na obr. 1 a skládá se z předběžného zpracování, tj. 

přetavení v kelímku před pecí, zpracování v pánvi, navazující následnými operacemi 

odplynění a filtrace. Navíc musí být věnována zvláštní pozornost přenosu tekutého hliníku 

mezi jednotlivými kroky zpracování. Je všeobecně uznáváno, že když tekutý kov postupuje 

směrem k ingotu, stávají se operace zpracování kovů stále více „kritické“. V minulosti se 

snaha o vývoj a optimalizaci procesů zaměřovala na jednotlivé kroky zpracování kovů. Polo-

empirické metody, vyžadující malou znalost základních mechanismů zpracování kovů, byly 

použity pro soulad změn procesu s konečným výsledkem produktu. Tato situace byla 

komplikována nízkou koncentrací nečistot, které musely být přesně měřeny, protože dostupné 

metody měření kvality kovů v té době byly nákladné a často laboratorně založené – což vedlo 

k omezenému přijetí nebo použití průmyslem. 

 

Obr. 1 Schématická ukázka procesu zpracování hliníkových tavenin před odléváním [17] 

V současnosti nejběžnější technologii pro odstraňování nečistot představuje metoda 

dmýchání argonu, tzv. rafinačního inertního plynu. Tento rafinační proces v pánvi 

představuje systém plyn-kapalina a jeho účinnost je závislá na tvorbě jemných bublinek 

s velkou mezifázovou plochou, rovnoměrné distribuci, dlouhé době působení v tavenině a 

přednostně rovnoměrným rozložením bublinek do celého objemu rafinační pánve.  

Technologie zavádění rafinačního plynu do hliníkové taveniny jsou realizovány 

různými způsoby, mezi které patří např. ponorná tryska, grafitový rotor, keramická porézní 

dmyšna nebo ponorné trysky. Mezi nejběžnější technologie patří rafinační pánev 

s ponorným grafitovým rotorem, který může zajistit rovnoměrnou disperzi argonu v celém 

objemu tekutého hliníku.  
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1.2  Primární a sekundární hliník  

V současnosti jsou hliníkové odlitky vyráběny ze dvou surovinových zdrojů 

představující primární a sekundární hliník. Základní rozdíl mezi těmito hliníkovými 

taveninami představuje množství a typ nečistot před začátkem rafinačních procesů. Roztavený 

hliník z elektrolýzy je známý jako primární hliník, zatímco sekundární hliník je z 

recyklačního / přetavovacího zařízení [4]. Základní rozdíl mezi těmito dvěma druhy hliníku 

je koncentrace každého typu nečistoty přítomného v tavenině během počátečních zkoušek 

čistoty taveniny. Primární hliník obsahuje vyšší obsah sodíku, karbidu hliníku a nekovových 

vměstků, které jsou spojeny s velkými přísadami legujících látek. Recyklovaný hliník má 

tendenci mít zvýšené hladiny vodíku, vápníku a velkých oxidových inkluzí, které se tvoří při 

vystavení vysokým teplotám používaným při tavení sekundárního hliníku. Přehled úrovní 

nečistot zjištěných v primárním i sekundárním hliníku je uveden v tab. 1. 

Tab. 1 Dosahované úrovně znečištění v primárním a sekundárním hliníku [4,17] 

Parametr Hliník 

 Primární Sekundární 

Chemické složení  Slitina hliníku nebo složení dle 

specifikace 

Obsah vodíku 0,1 – 0,3 ppm 0,2 – 0,6 ppm 

 

Alkalické kovy 

Na 30 – 150 ppm < 10 ppm 

Ca 2 – 5 ppm 5 – 40 ppm 

Li 0 – 20 ppm < 1 ppm 

Nekovové vměstky (Podle PoDFA) > 1 mm2. kg-1 0,5 < mm2. kg-1 < 5,0 

Typy nekovových vměstků Al4C3 Al2O3, MgO, MgAl2O4, Al4C3, TiB2 

Primární hliník získaný v procesu elektrolýzy nebo po sekundární recyklaci obsahuje 

mnoho nečistot, které lze obecně rozdělit do tří skupin [4]: 

o plynné (vodík) 

o kovové (sodík, vápník a lithium) 

o nekovové (boridy, oxidy, nitridy, karbidy) 

Hliníkové plynné znečišťující látky obsahují prakticky pouze vodík, přítomný v 

rozpuštěné formě nebo puchýře. Pro získání vysoce kvalitních hliníkových výrobků je 

žádoucí obsah vodíku pod 0,10 cm3. 100 g-1 Al. Při optimálních parametrech procesu rafinace 

je možné snížit koncentraci vodíku na hodnoty 0,06 – 0,07 cm3. 100 g-1 Al. Na obr. 2 jsou 

uvedeny koncentrace plynných znečišťujících látek a nekovových vměstků v typických 

produktech z hliníku [4]. Typy a charakteristiky kovových a nekovových nečistot z tekutého 

hliníku a jeho slitin jsou uvedeny v tab. 2. Protože vodík, kovové a nekovové nečistoty 

zhoršují vlastnosti hliníku a jeho slitin, stal se proces rafinace jedním ze základních 

technologických kroků pro získání vysoce kvalitního hliníku. 
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Obr. 2 Koncentrace nečistot v typických produktech z hliníku [4] 

 

Tab. 2 Typy a charakteristiky kovových a nekovových nečistot z tekutého hliníku a jeho slitin 

[4] 

 

Typ Nečistota Charakteristika 

 

 

 

 

Kovové 

Sodík, Lithium Způsobují křehkost slitin během lití a v případě zpracování 

plastů zhoršují odolnost slitin hliníku proti korozi 

Vápník Zvyšuje tendenci tekutého kovu oxidovat stejně jako 

nečistoty s nekovovými vměstky, např. CaCl2 

Ti, Vr, Cr i Zr 

 

Škodlivé nečistoty v slitinách určených pro výrobky se 

zvýšenou elektrickou vodivostí 

 

 

 

 

 

 

Nekovové 

Oxidy Oxidové vločky složené ze spinelů typu MgO nebo 

Al2MgO4 

Sférické oxidy - především SiO2 o průměru 1 až 5 μm. 

Inkluze solí Obsahuje zejména Al, Mg, Ca, K, Cl, F a S – z elektrolýzy 

nebo jsou zbytky použitých tavidel 

Karbidy Zejména ve formě sloučenin Al4C3 (někdy také TiC nebo 

CaC2) 

Nitridy Zejména ve formě AlN sloučeniny přítomné ve formě 

membrán o tloušťce 0,1 - 3 μm a délce 10-50 μm, velmi 

často spolu s oxidovými filmy, obsah v AI: 2 až 12 ppm 

Boridy TiB2, VB2, ZrB2 i CrB2 – o velikosti 0,1 až 10 μm - tyto 

inkluze mají tendenci tvořit klastry o velikosti až 50 μm 

Intermetalické 

sloučeniny 

Separace primárních krystalů sloučenin jako jsou Al3Zr, 

Al3Ti nebo Al6Mn – jejich přítomnost má negativní vliv na 

technologické vlastnosti litého kovu 
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1.3  Vměstky 

Metalurgické procesy při tavení slitin hliníku musí uznávat některé určité chemické a 

fyzikální vlastnosti hliníku, kterými jsou především vysoká rozpustnost vodíku v tavenině a 

sklon ke vzniku nekovových vměstků (obr. 3). Převážná část metalurgických problémů při 

výrobě hliníkových odlitků se týká zejména těchto vlastností. 

1.3.1 Vměstky ve slitinách hliníku 

Pod pojmem vměstky chápeme cizorodé nežádoucí částice v mikrostruktuře (tedy 

v objemu kovu). Převážně vznikají znečištěním dané taveniny slitiny, jehož zdrojem mohou 

být kupříkladu produkty oxidace taveniny vzdušným kyslíkem, dále části uvolněné 

z keramické vyzdívky tavící pece nebo formy, pomocné látky užívané při tavení, sloučeniny 

vznikající během tuhnutí atd. Narušují souvislost kovové matrice a snižují svou přítomností 

mechanické vlastnosti, zhoršují slévárenské vlastnosti, chemickou odolnost, dále pak těsnost, 

možnost povrchové úpravy a mnoho dalších. Z hlediska chemického složení lze vměstky 

rozdělit na oxidické a neoxidické. Převážná většina vměstků jsou charakteristické vysokou 

tvrdostí. Vliv vměstků je dán hlavně jejich morfologií a chemickou podstatou. Podle tvaru se 

rozdělují do třech hlavních typů [1]: 

o Oxidické blány 

o Velké, makroskopické vměstky kompaktního tvaru 

o Jemné, mikroskopické částice, rozložené místně nebo rovnoměrně v objemu 

kovu 

Nejpodstatnější vliv na vlastnosti slitin hliníku představují oxidické blány (viz  

 

Obr. 4). Z chemické stránky se jedná o oxidy hliníku, jež tvoří velké plošné útvary 

narušující významně souvislost kovové matrice. Kompaktní, drobné oxidické částice jsou 

poměrně méně škodlivé [1]. K oxidaci hliníku dochází v tekutém i tuhém stavu dle této 

rovnice: 

2 Al + 3/2 O2 = Al2O3  (1) 

1.3.2 Vznik vměstků 

Nekovové vměstky v hliníkových slitinách mají dvojí původ: 

Exogenní vměstky – jedná se o částice, jenž se do taveniny dostávají zvenčí během 

tavení a odlévání. Nejčastěji to jsou částice žáruvzdorných materiálů z vyzdívky tavících pecí 

nebo licích pánví [1]. Z chemické stránky hovoříme o hlinitanech, křemičitanech případně o 

karbidech křemíku (SiC). Velikost těchto vměstků se pohybuje v rozmezí od 1 µm do 

několika milimetrů. 

Endogenní vměstky – tento typ vměstků vzniká oxidací hliníku a dalších prvků, 

vzájemnými chemickými reakcemi mezi jednotlivými prvky v tavenině samotné, tak o zbytky 

solí použité k metalurgickým účelům a jejich reakčním produktům [1]. Tyto vměstky mohou 

být v roztaveném kovu buďto v tuhém nebo tekutém stavu a mohou nabírat podobu 

jednotlivých částic, shluků nebo filmů (tj. tenké povlaky). V tab. 3 jsou uvedeny nejčastější 

druhy endogenních vměstků. 
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Tab. 3 Druhy endogenních vměstků ve slitinách hliníku [1] 

 

Typ Původ vměstků Tvar Velikost  m 

 

Al2O3  struska Částice; film 0,2-30; 10-5000 

MgO  struska Částice; film 0,1-5; 10-5000 

MgAl2O4  struska Částice; film 0,1-5; 10-5000 

Chloridy, fluoridy soli částice 0,1-5 

TiC  zjemňující přísady částice 0,1-5 

TiB2,AlB2  zjemňující přísady Shluky; částice 1-30; 0,1-3 

Fe-Cr-Mn Chemická reakce v tavenině při 

nízké udržovací teplotě 

částice 1-50 

 

 
 

Obr. 3 Nekovové vměstky v nemodif. 

ocelích [1] 

 

 
 

Obr. 4 Ukázka výskytu oxidické blány ve 

slitině AlSi11  (Zv. 500x) [18] 

Níže uvedený obr. 5 znázorňuje příklad keramického vměstku v hliníkové slitině, 

který vznikl odloupnutím části vyzdívky tavící pece, která se následně dostala do taveniny. 

Obr. 6 následně zobrazuje oxidické vměstky v hliníkové slitině, které se v mikrostruktuře 

představují charakteristickým tvarem tzv. tenkých plen [18]. 

 

 
 

Obr. 5 Keramický vměstek z vyzdívky tavící 

pece ve slitině AlSi10 [18] 

 
 

Obr. 6 Oxidické vměstky (označeno 

šipkami) ve slitině AlSi7 (světelný 

mikroskop) [18] 
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1.4  Rafinace hliníkových tavenin 

Proces rafinace označuje postup, při kterém se v tavenině redukuje množství vměstků. 

Mluvíme tedy o čištění taveniny, ošetřením poté provedení technologických operací, jenž 

mají zajistit co nejvyšší kvalitu roztavené slitiny pro odlévání slitků nebo odlitků. Značným 

problémem připadá existenci oxidů, kovových a nekovových vměstků, dále přítomnost 

rozpuštěných plynů v tavenině nebo také nevhodná forma vyloučení jednotlivých komponent 

složení produktu. 

Je všeobecně známo, že při kontaktu velmi čistého povrchu roztaveného hliníku a jeho 

slitin s okolní atmosférou dochází pohotově k jejich pokrytí vrstvou oxidů. Největší podíl 

vzhledem k chemickému složení slitin a afinitě ke kyslíku představuje oxid hlinitý. Oxidace 

probíhá při tavení v peci, a to zejména při modifikaci slitiny, kdy dochází k probublávání 

taveniny a rozrušení vrstvy oxidu na hladině. Tímto způsobem se na hladině tvoří neustále 

nová vrstva oxidů a ty stávající pohlcuje tavenina. K další oxidaci dochází v průběhu 

manipulace s taveninou a při jejím odléváním, kdy dochází k narušení oxidického filmu (tj. 

vrstvy), jenž taveninu chrání. Během rafinace se aplikují především tyto postupy: 

o Odstátí taveniny, 

o Vynášení vměstků plynovými bublinami, 

o Chemická vazba vměstků pomocí krycích a rafinačních solí, 

o Mechanické zachycování vměstků při filtraci taveniny. 

1.4.1 Ustálení (odstátí) taveniny Al 

Teplota taveniny klesá v tavících – ustalovacích pecích (obr. 7), což má za následek 

snížení obsahu vodíku v hliníku (obr. 8). 

 

 
 

Obr. 7 Pohled na tavící – ustalovací pec v provozu [2] 

 

Na povrchu taveniny probíhá oxidace vybraných rozpuštěných kovů, jako je 

kupříkladu sodík (Na), hořčík (Mg), lithium (Li) a vápník (Ca) následkem čehož se snižuje 

jejich množství v tavenině. Částice s vyšší hustotou, než jakou má hliník, se mohou usazovat 

na dně ustalovací pece [2]. Tento proces trvá relativně krátce (přibližně 20 až 30 minut) za 

předpokladu, že velikost částic dosahuje relativně velkých rozměrů (větší než 100 m), avšak 

v případě malých rozměrů (menší než 50 až 100 m) může být doba usazování dosti dlouhá 

(až hodiny), což tuto metodu zbytečně prodražuje. 
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Ustalováním však nelze zabezpečit 

požadovaný stupeň čistoty vzhledem 

k požadované době procesu. Tento postup je 

nicméně nedílný po všech operacích v peci, 

jako je probubláváním plynem, mícháním, 

zpracování pomocí solí, po kterých předchází 

vznik nekovových vměstků. Až po tomto 

kroku tavenina docílí prakticky předepsanou 

teplotu odlévání [2]. 

 
Obr. 8 Rozpustnost vodíku v hliníku [19] 

  

1.4.2 Chemická vazba vměstků pomocí krycích a rafinačních solí 

Krycí přípravky – tyto soli jsou směsi tvořené zejména chloridy a fluoridy 

alkalických kovů, především NaCl, KCl, Na3AlF6 (známý jako kryolit), NaF, KF, CaCl2 atd. 

Jejich úkolem je zabránit přímému styku taveniny kovu s atmosférickým kyslíkem a vlhkostí. 

Složení těchto přídavků se volí tak, aby jejich teplota byla nižší, než je teplota tavení slitiny, 

tj. na tavenině vytváří tekutou ochrannou vrstvu strusky. Přidávají se již do pevné vsázky či 

po natavení na hladinu kovu [1]. Dávkování solí má být zvoleno tak, aby byla celá hladina 

zakryta, obvykle v dostačujícím množství okolo 1 % z celkové hmotnosti vsázky. Soli se 

zejména krycím účinkem se při tavení siluminů (slitiny typu Al-Si ) užívají výjimečně zřídka. 

U slitin s obsahem Mg nad 2% není možné použít krycí soli obsahující sodík, jelikož by došlo 

k reakci: 

sůl Na + Mg  sůl Mg + Na (2) 

To by mělo za následek ztrátu hořčíku vazbou do strusky a naopak k uvolnění sodíku 

do kovu – to by mohlo mít nepříznivý vliv na mechanické vlastnosti slitiny [1]. 

Rafinační přípravky – principem těchto solí je odstranění oxidických vměstků z 

taveniny, omezit ztráty kovového hliníku, eventuálně snížit obsah vybraných nežádoucích 

prvků. Z chemické stránky se opět jedná o směsi chloridových a fluoridových solí s přísadou 

dalších aktivních komponent, které s těmito směsi reagují a ovlivňují povrchové napětí mezi 

vzniklými oxidy a kovem [1].  

Oxidické vměstky vytvářejí v tavenině tzv. „obálku“ kolem částic nezreagovaného 

hliníku. Tyto částice oxidů vyplouvají s kovem či jsou jiným způsobem vynášeny na hladinu 

kovu, tvořící společně strusku. Struska, která eliminuje z hladiny v tavících a udržovatelných 

pecí, vytváří tzv. „sféry“. Úkolem rafinace pomocí těchto rafinačních přípravků je rozrušit 

tuto oxidickou obálku, čímž se dosáhne uvolnit nezreagovaný kov zpět do lázně [1]. Princip 

efektu je znázorněn na obr. 9. Mezi aktivní součinitele v rafinačních přípravcích se řadí např. 

fluorosilikát sodný (Na2SiF6). Ten prostupuje podél hranice mezi kovem a oxidickou obálkou, 

vzápětí toho obaluje oxidické částice a tvoří s nimi tzv. „suchou strusku“ s nízkým obsahem 

kovového hliníku. 
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Obr. 9 Rozrušení oxidických obálek při rafinaci působením Na2SiF6 [1] 

 

Tyto rafinační přídavky se používají zpravidla až v samotném závěru tavby. Pomocí 

ponorného zvonu se potopí ke dně lázně, kde je nutno soli dokonale promíchat v celém 

objemu taveniny. Velmi efektivní je metoda injektáže rafinačních solí dmýcháním neutrálního 

plynu do taveniny. Po aplikaci solí je nutné taveninu nechat „odstát“, tj. zahrnout prodlevu 

(přinejmenším 5-10 minut), během čehož vyplavou reakční zplodiny na hladinu. Eliminace 

oxidických vměstků je všeobecným problémem všech sléváren hliníku [1]. V některých 

specifických případech se mimo jiné požaduje také odstranění (nebo snížení obsahu) prvků, 

které jsou v dané slitině nežádoucí, např. Na, Ca nebo Mg. V tomto případě obsahují rafinační 

přípravky složky se selektivní vazbou na tyto prvky, především MnCl2 (Chlorid manganatý) a 

AlF3 (Fluorid hlinitý), které reagují dle následujících rovnic: 

2 Na + MnCl2 = 2 NaCl + Mn (3) 

3 Ca + 2 AlF3 = 3 CaF2 + 2 Al (4) 

3 Mg + 2 AlF3  = 3 MgF2 + 2 Al (5) 

1.4.3 Vynášení vměstků plynovými bublinami 

Při rafinaci profukováním plyny se využívá pohybu plynových bublin k vynášení 

vměstků na hladinu.  K tomuto způsobu rafinace dochází také při odplyňování taveniny. 

1.4.4 Filtrace taveniny 

Filtrace je účinný způsob zachycování vměstků [1]. Z hlediska tvaru se dělí 

do 2 základních typů, oba tyto typy se podstatně liší mechanismem filtrace a to na ploché 

filtry (zde patří kovová sítka, tkaninové filtry) a objemové filtry (licí sítka (cedítka), lisované 

filtry, extrudované filtry a pěnové keramické filtry) [12]. Filtrace se provádí při přelévání 

taveniny z tavících pecí do transportních pánví, v udržovacích pecích nebo přímo ve formách. 

Filtrací plochými filtry se výborně odstraní především vměstky typu oxidických blan [1]. 

Pomocí keramických filtrů se účinně zachycují i velmi drobné nekovové vměstky. Snižování 

množství vměstků v tavenině je především úkolem správného vedení tavby. K filtraci 

taveniny se používá řada rozdílných druhů filtrů, které se liší svou konstrukcí, oblastí použití 

i filtrační účinností. Schématické znázornění procesu filtrace je uvedeno na obr. 10. 
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Obr. 10 Schématické znázornění procesu filtrace [21] 

 

 

Filtrace cezením spočívá v zachycování vměstků větších, než je velikost otvorů filtru 

na jeho přítokové straně. Tímto způsobem lze zachytit pouze velké částice a zejména 

vměstky, které tvoří blány nebo shluky. Tvorba filtračního koláče Navazuje na zachycení 

prvních vměstků na čele filtru. Na těchto větších částicích se postupně zachycují další, menší 

částice. Tato vrstva vměstků postupně narůstá, zpomaluje průtok kovu, až posléze filtr zcela 

ucpe. Filtrací mechanismem filtračního koláče se zachycují i velmi drobné vměstky s rozměry 

až 1-5 μm. Hloubková filtrace probíhá v celém objemu filtru [12]. Její princip spočívá 

v adhesi (nalepování) vměstků na stěnách keramiky filtru a ve spojování jednotlivých 

vměstků navzájem. Při hloubkové filtraci vměstky obalují keramiku filtru, jednotlivé částice 

vměstků se rovněž shlukují a tvoří „mosty“, jejichž okraje jsou zakotvené na kanálech filtru.  

Technicky nejdokonalejším řešením filtrace je použití pěnových keramických filtrů 

(obr. 11). U těchto filtrů se uplatňuje nejen mechanizmus mechanického zachycení nečistot, 

ale také změny rychlosti proudění změnou směru, změnou průřezu, větším styčným povrchem 

taveniny s filtrem (uplatnění adhezních sil). Filtry se dnes používají při odlévání všech typů 

slitin a při různých výrobních metodách odlitků [12].  

 

 
 

Obr. 11 Ukázka keramických pěnových filtrů [12] 

 

Keramická pěna je nový průmyslový keramický výrobek s nízkou sypnou hustotou 

(0,25 ~ 0,65) g. cm-3, vysokou porézností (60 až 90%) a třírozměrnou síťovou strukturou. 

Keramická pěna má vynikající vlastnosti, jako je: vysoká teplotní odolnost, silná chemická 

odolnost proti korozi, a velkou plochou povrchu v důsledku vysoké pórovitosti, je široce 

používán při filtraci roztaveného kovu pro odstranění nežádoucích nekovových inkluzí 

v tavenině [14]. 
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1.5 Plyny v taveninách hliníku 

Vodík je jediným plynem, který se rozpouští v hliníku v elementární formě. Jedná se o 

nečistotu, která se vyskytuje v reálných provozech a má výrazný účinek na vlastnosti kovu. 

Vodík tvoří z plynných látek zhruba 97 %, zbytek tvoří např. kyslík, dusík apod. 

1.5.1 Zdroje vodíku 

Mezi hlavní zdroje vodíku v taveninách a slitinách hliníku představuje vlhkost v pecní 

atmosféře, dále v solích a vyzdívkách, špatně vysušených kelímcích a na vlhkém nářadí. Při 

styku vodní páry s roztaveným kovem dochází k disociaci vody (tj. děj, při němž dochází k 

rozštěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty). Kyslík reaguje s hliníkem 

za vzniku Al2O3, tedy oxidu hlinitého, a vodík se v roztaveném kovu rozpouští. Tato reakce 

probíhá dle následující rovnice: 

2 [Al] + 3 {H2O}  → (Al2O3) + 6 [H] (6) 

Rafinační a krycí soli jsou jedním z hlavních nositelů vlhkosti. Tyto soli bývají 

zpravidla hygroskopické (udržující vlhkost) a lehce absorbují z okolního prostředí vodu. Měly 

by se tedy skladovat v suchu a v uzavřených obalech. Před použitím je vhodné tyto soli dobře 

vysušit při teplotách cca 200 C. Nové vyzdívky a tavící kelímky musí být před použitím 

velmi důkladně vysušeny a předehřáty do červeného žáru.  Dalším původem vodíku mohou 

být taktéž uhlovodíky a vodní pára ze spalných plynů v udržovacích nebo tavicích pecích, ze 

znečistěné nebo zamaštěné vsázky apod. Významný zdroj vodíku představuje i vsázka, a to 

v případě, že se přidává do roztaveného kovu bez pečlivého předehřátí (tzn., nepostačí jen 

pouhé vysušení). Voda je totiž vázána v pórech na povrchu vsázkových surovin a taktéž 

v hydroxidech, které se tvoří na zoxidovaném povrchu ve tvaru Al (OH)3. Z nich se vodík 

uvolňuje při styku s hliníkem dle rovnice: 

(Al (OH)3) + [Al]   → (Al2O3) + 3 [H] (7) 

Vodní pára (ve formě hydroxidu) reaguje s kovovým hliníkem, nikoliv s oxidy. 

Neporušená vrstva oxidů proto chrání relativně dobře taveninu před dalším naplyněním do 

teploty maximálně cca 900 C. Pokud je tato teplota překročena, rychlost naplynění se prudce 

zvyšuje.  

1.5.2 Rozpustnost vodíku 

Zvyšováním teploty taveniny pokaždé vede ke zvýšení naplynění taveniny, poněvadž 

dochází k postupnému zvyšování vodíku v tekutém kovu. Rozpustnost vodíku je při určité 

teplotě závislá na parciálním tlaku vodíku v okolní atmosféře. Tato závislost vychází ze 

Sievertsova zákona:  

 (8) 

Vliv tlaku na rozpustnost vodíku se v metalurgické praxi často využívá při 

odplyňování. V tekutém stavu má rovnice pro čistý hliník tvar: 

 

(9) 
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Skutečný obsah rozpuštěného plynu 

může být menší, než je jeho rozpustnost 

(např. při tavení takovým způsobem, který 

omezuje, přistup vlhkosti, nebo po odplynění 

taveniny). Naopak, pokud je skutečný obsah 

vyšší, než odpovídá rozpustnosti za dané 

situace, tak přebytečný plyn uniká difuzí nebo 

tvoří bubliny. Snížení rozpustnosti vodíku při 

procesu tuhnutí je považováno za hlavní 

příčinu vzniku dutin ve slitinách hliníku. 

Obsah rozpuštěného vodíku se převážně uvádí 

v jednotkách cm3. 100 g-1.  

 

Obr. 12 Vliv teploty na rozpustnost vodíku v 

hliníku a slitinách Al-Si [13] 

 

Tato jednotka víceméně odpovídá koncentraci vodíku v ppm (tj. 1 cm3. 100 g-1  

= 0,9 ppm). Pro slitiny hliníku je typický velký rozdíl rozpustnosti vodíku v tuhém a v 

tekutém stavu. V tuhém stavu při teplotě 660 C je rozpustnost vodíku v Al pouze 0,036 cm3. 

100 g-1. V roztaveném kovu při stejné teplotě je ale rozpustnost 0,77 cm3. 100 g-1, to je asi  

20 krát vyšší – obr. 12. Vliv tlaku na rozpustnost vodíku se v metalurgické praxi často 

využívá při odplyňování. Pro čistý hliník v tekutém stavu má rovnice 9 tvar: 

 

(10) 

Zvyšováním teploty roztaveného kovu se rozpustnost velmi výrazně zvyšuje – každým 

navýšením teploty o 110 K se zhruba zdvojnásobuje [13]. Tato závislost je znázorněna v  

tab. 4. Naplynění rovněž ovlivňuje i vybrané důležité legující prvky nebo příměsi znázorněné 

v tab. 5. 

Tab. 4 Rozpustnost vodíku s rostoucí teplotou [13] 
 

Teplota 

(C) 

Fáze Rozpustnost H 

[cm3. 100 g-1 Al 

560 Pevná těstovitá (kašovitá) 0,036 

660 Tekutá (!) 0,69 

…   

900 Tekutá přehřátá 2,8 

 

Tab. 5 Vliv legujících prvků a příměsí na  

rozpustnost H [13] 
 

Obsah H 

Zvyšuje  Snižuje  

Mg, Fe, Ti, Cr Si, Cu, Mn, Zn 

Existují avšak případy, kdy je poměrně vysoký obsah vodíku žádoucí [13]. Názorným 

příkladem je odlévání tlustostěnných odlitků do kovových forem, např. výfukového potrubí. 

Tady je nutný vysoký obsah vodíku, řádově DI = 20 až 25%. Takovýto obsah vodíku totiž 

zamezí vzniku staženin.  
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1.6 Odplynění  

Do souhrnné rafinace tavenin hliníku a jeho slitin připadá také proces odplynění. 

Jedná se o metalurgickou operaci, jejímž cílem je snížení obsahu vodíku na takovou úroveň, 

při níž nedochází k vyloučení bublin. Obsah vodíku po natavení striktně závisí zejména na 

použitých vsázkových surovinách, vlhkosti použitých solí a druhu tavící pece. Jeho obsah 

bývá obvykle v rozmezí od 0,2 do 0,8 cm3. 100 g-1 Al. K zamezení vzniku bublin je nezbytné 

snížit obsah vodíku pod 0,2, v některých případech až pod 0,1 cm3. 100 g-1  Al. Metody 

snižování obsahů plynů v kovech jsou založeny na rozdílném tlak plynu v tavenině a 

v odplyňující se atmosféře či na změně rozpustnosti plynu s klesající teplotou. Existuje celá 

řada metod odplynování taveniny, avšak v současné době se upřednostňují zejména tyto 

metody: 

o Profukování taveniny inertními nebo aktivními plyny 

o Výdrž taveniny v atmosféře inertních plynů nebo ve vakuu 

Dalšími metodami mohou být např. zpracování taveniny speciálními přípravky a 

tavivy, použití fyzikálních metod (vibrace, ultrazvuk, stejnosměrný proud, atd.) 

1.6.1 Profukování taveniny inertními nebo aktivními plyny 

Jedná se o metodu založenou na fyzikálně-chemickém principu vzniku koncentračního 

spádu mezi množstvím plynu (především vodíku) v tavenině a nulovým parciálním tlakem 

v objemu bubliny vnášeného inertního či aktivního plynu. Na základě této skutečnosti 

difundují atomy, ionty anebo molekuly plynu z taveniny do vnášených bublin (viz rovnice 11) 

a na základě rozdílu hustot taveniny a plynové bubliny jsou vynášeny na povrch taveniny do 

atmosféry: 

[H]  ½  {H2}  (11) 

Za typicky nejvíce používaný inertní plyn se pokládá argon. Je možno použít také 

dusík, ale za předpokladu, že neexistují termodynamické podmínky za vzniku nitridů (např. 

AlN). Efektivita odplynění buďto argonem nebo dusíkem je v jisté míře srovnatelný, tvrdí se 

však, že při argonování vzniká méně strusky. Tyto se zavádí do taveniny (nebo se uvolňují 

z odplynovacích solí) v blízkosti dna pánve tak, aby tvořili co nejmenší bubliny. V nedávné 

minulosti se jako tzv. aktivní plyn velmi účinně působící plynný nebo kapalný chlor, avšak 

v současné době jej nelze používat z ekologických důvodů. Užívané plyny zároveň nesmí 

obsahovat nečistoty jako je voda a kyslík. Malá velikost bublin, relativně dlouhá dráha (tzn. 

jejich tvoření u dna pánve) a dobré promíchávání (homogenizace) taveniny, jsou klíčovými 

podmínkami účinného odplynění. Jako aktivní plyny se označují takové plyny, u nichž 

dochází ke vzniku chemické sloučeniny s vodíkem. Jak již bylo lehce zmíněno, jako aktivní 

plyny se používají chlor nebo fluor (dříve i freon). Chlor reaguje s roztaveným hliníkem 

podle rovnice: 

2 [Al] + 3 {Cl2}  2{AlCl3} (12) 

Chlorid hlinitý sublimuje při teplotě 183 C, tzn., že se nachází v tavenině hliníku 

v plynné formě. Vodík difundujíc do bublin s chloridem hlinitým, s ním chemicky reaguje 

podle rovnice: 
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3 {H2} + 2{AlCl3}  2 Al + 6 {HCl} (13) 

Stupeň odplynění aktivními plyny bývá obvykle vyšší, než je tomu při odplynění 

neutrálními plyny. Je to dáno tím, že při použití chloru a přípravků, které chlor uvolňují, však 

v současné době naráží na striktní ekologické předpisy (chlor je totiž jedovatý plyn, navíc 

působí korozivně). 

1.6.2 Způsoby odplyňování aktivními a neutrálními plyny 

Aktivní nebo neutrální plyny se do taveniny dostávají rozkladem odplyňovacích solí 

nebo v plynné formě. 

1.6.2.1  Odplyňovací soli 

Jedná se o směsi sloučenin, které se rozkládají při teplotě taveniny za vzniku plynného 

dusíku, eventuálně chloru nebo fluoru. Solí, která chlor uvolňuje, bývá nejčastěji používán 

hexachlorethan (C2Cl6). Tyto soli se ponoří ke dnu tavícího kelímku pomocí ponorného zvonu 

buďto ve formě prášku, granulátu, popř. tablet nebo jsou dmýchány tryskou dusíkem nebo 

argonem. 

1.6.2.2 Aplikace plynných prostředků  

Tyto aplikace by se měly provést takovým způsobem, aby byl splněn základní 

předpoklad dobré účinnosti – tzn. dosažení co nejmenších velikostí bublin. Nosný plyn se 

vhání do taveniny kupříkladu pomocí trubic, porézních tvárnic anebo rotačních impelerů 

(rotoru): 

Odplyňovací trubice Jedná se o trubici, zejména grafitovou, keramickou či kovou, 

opatřena porézní zátkou. Ta se ponoří ke dnu kelímku tak, aby byla 

dráha plynu v kovu co nejdelší. Zátky se vyrábí buďto z porézní 

keramiky nebo grafitu.  

Porézní tvárnice Tvárnice bývají trvale zabudovány do vyzdívky ve dně tavicí pece 

nebo speciální odplyňovací pánve. Přívod plynu je veden z vnějšku. 

Jejich účinek je prakticky totožný, jako v případě ponorných 

odplyňovacích trubic.  

Rotorová zařízení Představují mobilní nebo stabilní odplynovací jednotky, v nichž se 

nosný plyn do taveniny vhání grafitovým rotorem. Během let byly 

prvotní děrované trubky z grafitu nahrazovány speciálními 

porézními vložkami rovnou do nístěje tavících agregátů či licích 

pánví [2]. Nejnovějším a také nejčastějším používaným způsobem 

odplynění využívá k dosažení vysoké efektivnosti zařízení, které se 

nese pod názvem „Foundry Degassing Unit“ (FDU).  

Rotor má tvar lopatkového kola a je výměnným způsobem nasazen na dutém hřídeli, 

který je poháněn elektromotorem. Z tlakových bomb se plyn vhání do rotoru osou hřídele, 

které jsou nezbytnou součástí zařízení. Rotor se otáčí volitelnou rychlostí (převážně 300 až 

500 ot.min-1 – rpm), a vhání malinké bubliny plynu o průměru cca 1-3 mm do taveniny 

hliníku. Právě tyto bublinky plynu spolu s intenzivním mícháním taveniny zajištují rychlé a 

efektivní odplynění. 
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1.6.3 Výdrž taveniny v atmosféře inertních plynů nebo ve vakuu 

Základním principem odplynování vakuováním spočívá ve snížení tlaku atmosféry 

nad hladinou roztaveného kovu [2,15]. Snížením parciálního tlaku totiž zároveň dochází také 

ke snížení rozpustnosti vodíku v tavenině, založeném na „Sievertsovým zákoně“ [1]. Pokud je 

maximální rozpustnost vodíku za tohoto podtlaku menší, než je jeho současný obsah, tavenina 

se bude pokládat za přesycený roztok a vodík v tomto případě uniká v podobě drobných 

bublin, jak znázorňuje obr. 13. 

 
Obr. 13 Princip odplyňování za sníženého tlaku [1] 

 

 

Tento způsob odplynění se v praxi provádí následovně: 

Po docílení námi požadované teploty kovu se pánev zaveze do vakuovacího zařízení 

zobrazeném na obr. 14. Následně se uzavře zvonem a sníží se tlak ve vakuovací komoře. 

Průsvitek ve víku je možné sledovat bouřlivost odplynění a na základě toho tak regulovat tlak 

v komoře a dobu odplynění [1]. Obvykle se stanovuje hodnota sníženého tlaku v odplynovací 

komoře na zhruba 5 kPa. Při snížení tlaku v komoře na 1/20 atmosférického tlaku sníží 

rozpustnost vodíku v tavenině zhruba o 4,5 krát. Proces odplynování trvá několik minut, čímž 

lze docílit konečného obsahu vodíku až na 0,08 cm3 H2 na 100 g-1 Al. 

Intenzitu odplynění lze zvýšit 

dmýcháním inertního plynu (argonu, popř. 

dusíku) do taveniny přes trubici s porézní 

zátkou nebo tvárnicí, instalované ve vyzdívce 

pánve. V tomto případě nemusí vodík vytvářet 

vlastní bubliny, nýbrž difunduje do bublin 

inertního plynu [15]. Eliminace vodíku je tímto 

energeticky snašší, proces probíhá rychleji a 

dosahuje nižších konečných hodnot naplynění. 

Užití těchto plynů nemění termodynamické 

podmínky celého procesu, snížený tlak nad 

touto taveninou spěje ke změnám hodnot bodu 

tání a varu, a podmínek potencionálního 

vypařování komponent par vsázky s vysokými 

hodnotami napětí par. 

 
 

Obr. 14 Pochod VD (Vacuum Degassing) 

[15] 
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2 FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ 

Komplexní studium různých hydrodynamických jevů, jako je proudění kapaliny, 

míchání a přenos hmoty v nádobách pro zpracování tekuté oceli v reálném měřítku 

představuje vážné experimentální potíže. Vysoké provozní teploty, opacita (tj. schopnost 

pohlcovat záření) tekuté oceli, a relativně velká velikost průmyslových jednotek na 

zpracování kovů brání přímému experimentálnímu pozorování [7]. Proto je obvyklé studovat 

proces dynamiky ocelářských operací pomocí fyzikálních a matematických modelů. Zatímco 

fyzikální modelování metalurgických operací se datuje od počátku 60. let 20. století, 

matematické modely dospěly poměrně nedávno (tj. v polovině 70 let).  

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že fyzikální a matematické modelování nejsou dvě 

alternativní možnosti, ale nejčastěji se používají tak, že se vzájemně doplňují. V důsledku 

složitosti spojené s provozními podmínkami může být požadováno několik iterací 

(opakování) mezi matematickým modelováním a fyzikálním měřením (tj. obvykle 

označované jako modelové ladění) než se konečně objeví požadovaná úroveň porozumění. 

2.1 Podobnost dvou systémů 

Pojem podobnost byl jako prvně zaveden v geometrii jako podobnost plošných a 

prostorových útvarů. Fyzikální modelování rozeznává a využívá jako celek souhrnných 

znalostí kromě podobnosti geometrické také další typy, které popisují podobnost různých 

fyzikálních jevů – jedná se o kinematickou a dynamickou (souhrnně mechanickou), tepelnou, 

chemickou, elektrickou, elektrodynamickou, termodynamickou aj [5,6]. Podobnost dvou 

systémů pak vyžaduje podobnost všech relevantních veličin v celém objemu obou systémů, 

tzn. v modelu a díle. 

2.1.1 Geometrická podobnost 

Geometrická podobnost je založena na podobnosti tvarů. Dvě tělesa jsou geometricky 

podobná (shodná) tehdy, když pro každý bod v jednom tělese existuje v tom druhém 

odpovídající bod [8]. Takováto geometrická shoda z bodu na bod normálně umožňuje použít 

jediný charakteristický lineární rozměr pro reprezentaci velikosti modelu a prototypu. 

Například, model válcové pánve v laboratoři může být reprezentována svým průměrem, Dmod, 

a porovnána s jeho ekvivalentním protějškem v plném rozsahu, Dprot, a jejich poměr 

vyjádřeným jako geometrické délkové měřítko λ (scale factor), tedy: 

 

(15) 

Geometrická podobnost tedy znamená, že pokud je prototyp naplněn kapalinou až do 

hloubky Lmod (měřeno, řekněme ze základny pánve), modelová pánev musí být odpovídajícím 

způsobem vyplněna na Lmod tak, aby Lmod / Lprot = λ = Dmod / Dprot. Podobně je-li prototyp 

zkosený a má rozdílné základní (bazální, base) a horní (top) průměry, musí být geometricky 

podobný model také odpovídajícím způsobem zkosený tak, aby měl Dmod,base / Dprot,base = 

Dmod,top / Dprot,top = λ, což v podstatě znamená, že stupeň zkosení v obou systémech je totožný. 

Toto je schematicky zobrazeno na obr. 15. Mnohdy, v závislosti na zkoumaných jevech, 

nemusí být nutné mít úplnou geometrickou podobnost mezi modelem a prototypem [8]. 

Například, jestliže se mají vznášející se částice strusky přes klidnou taveninu oceli zkoumat 

pomocí analogu vodního modelu na bázi tekutiny, není nutné uvážit a měnit všechny fyzikální 

rozměry skutečného systému. Zvětšování samotné kapaliny, spíše než šířku nebo poloměr 

nádoby, v daném případě postačí [8]. Zdá se, že takový model může být zkreslený, ale přesto 

poskytuje požadované informace, stejně jako zcela přesný model. 
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Obr. 15 Pánev válcovitého tvaru znázorňující vnitřní pohled na aktuální pánev, jakož i 

charakteristické rozměry prototypu a modelu [8] 

 

2.1.2 Mechanická podobnost 

Mechanická podobnost je dále rozdělena na statickou, kinematickou a dynamickou 

podobnost. Mechanická podobnost se zabývá podobností sil a souvisejících subjektů, jako je 

hybnost a rychlost. Nicméně, při modelování ocelářských operací nemá statická podobnost 

žádný význam [8]. Během výroby oceli zůstává reaktor typicky stacionární, zatímco tekutá 

ocel obsažená v něm se pohybuje v důsledku působení vnějších sil (síla vztlaku při míchání 

plynu, gravitační síla při přenosových operacích apod.). V pohybující se tavenině dochází k 

interakci fází, dochází k chemickým reakcím a reakční produkty se vytvářejí a odstraňují, 

čímž napomáhá celkovému rafinování tekuté oceli. Proto, aby bylo dosaženo dostatečného 

pochopení dynamiky procesu výroby oceli, je studium různých sil odpovědných za pohyb 

ocelových tavenin (nebo volně proudící) daleko důležitější, než ty, které udržovaly stacionární 

reaktor. 

 
Obr. 16 Dynamická podobnost silových polí působících ve dvou geometricky podobných 

systémech [5] 

Proudění taveniny v pecích, pánvích, přenosových a udržovacích nádobách, atd., je 

výsledkem sil, jako jsou tlakové, setrvačné, viskózní (vazké), povrchového napětí (kapilární), 

gravitační, atd., působící na tekutou ocel. Dynamická podobnost se týká podobnosti 

takových sil, které urychlují nebo zpomalují pohyb tekutin v pohybujících se systémech a 

předpokládají, že odpovídající síly působící v odpovídajících časech a odpovídajících místech 

v modelu a prototypu by také měly odpovídat [8]. U dynamické podobnosti se předpokládá 

podobnost geometrická i kinematická – viz obr. 16. Termín "odpovídá" zde v podstatě 

znamená, že poměr mezi zvažovanými silami je konstanta mezi oběma systémy, tedy 

modelem a prototypem [8]. Otázka, kterou potřebujeme nyní řešit, je, jak známe všechny 

příslušné síly v pohybující se tekutině. Vzhledem k použitelné rovnici zachování hybnosti je 

to triviální; pouhý pohled na rovnici naznačuje povahu různých sil působících na systém.  

Např. proudění homogenní kapaliny přes potrubí. Použitelná rovnice zachování 

hybnosti v axiálním směru je: 
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(16) 

Term I Term II Term III Term IV  

To zároveň naznačuje, že důležité jsou setrvačné, viskózní, tlakové a gravitační síly. 

Každý termín v rovnici 16 je dále vysvětlen v tab. 6. Dynamická podobnost mezi dvěma 

systémy, modelem a prototypem proto vyžaduje, aby na v odpovídajícím místě a čase platil 

následující vztah [8]: 

 

(17) 

Tab. 6 Objasnění termínů různých sil [8]  

 

Termín 

(období) 

Interpretace Matematické vyjádření 

síly 

 

I. Setrvačná  
II. Tlaková  
III. Vazká  
IV. Gravitační  

Alternativně je dynamická podobnost mezi systémy zajištěna za předpokladu, že jsou 

v odpovídající době a místě vyhověny následující rovnováhy [8]: 

 

 

(18) 
 

 

(19) 
 

 

(20) 

Rovnice 18 až 20 vyjadřují, že kritéria dynamické podobnosti jsou v podstatě poměry 

různých sil a představují různé bezrozměrné skupiny (parametry) nebo čísla [8]. Často se 

setkáváme s bezrozměrnými parametry ve fyzikálním modelování výroby oceli, které jsou 

uvedeny v tab. 7 (viz kap. 2. 3). Prostřednictvím rovnosti různých bezrozměrných skupin je 

vytvořena dynamická podobnost mezi modelem a prototypem. Při modelování izotermického 

proudění jsou obecně důležité následující rovnosti: 

(Re)m = (Re)p (21) 

(Fr)m = (Fr)p (22) 

(We)m = (We)p (23) 

a (také)  

(Eu)m = (Eu)p (24) 

Rovnocennost čísel Froudeho a Reynoldsova proto zajišťuje dynamickou podobnost 

mezi dvěma geometricky podobnými systémy (Froudeho a Reynoldsova podobnost 

automaticky znamená ekvivalenci Eulerova čísla, což vyplývá z bezrozměrné formy rovnice 

24 vyjádřené jako 1/Eu = f (Re, Fr)). Avšak v modelování v omezeném měřítku (tj. 1,0), 

s vodou představující roztavenou ocel, není současně možné respektovat jak rovnováhu 

Reynoldsových, tak Froudeových čísel [8]. Je to tak, že kinematická viskozita oceli při  

1873 K je prakticky ekvivalentní (rovnocenná) kinematické viskozitě vody při teplotě 298 K. 

Obecně platí, že relativně méně důležité síly jsou ignorovány a odpovídající bezrozměrné 

číslo je zanedbáno. Existují dvě možnosti a podle toho se předpokládá, že proudění je 

ovládáno buď viskózní silou, nebo setrvačnými a gravitačními silami [8].  
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Kritéria dynamické podobnosti pro dva omezující případy jsou formulovány 

prostřednictvím rovnosti Reynoldsova, tj. (Remod) = (Reprot) a rovnosti Froudeho, tj. (Frmod) = 

(Frprot). Rovnocennost Reynoldsova čísla znamená, že rychlost na odpovídajícím místě a čase 

se mění v poměru k λ. Naproti tomu Froudeho podobnost znamená (zahrnuje) závislost 

rychlosti v poměru k . Při výrobě oceli je velikost reaktorů často velká a intenzita míchání 

nebo pohybu je znatelná. Jelikož je kinematická viskozita oceli je velice malá (10-6 m2.s-1): 

 (25) 

V pohyblivých systémech, kromě dynamické podobnosti, se také může zajímat o 

kinematickou podobnost (obr. 17). Pohyblivé systémy, které jsou geometricky podobné, 

jsou také kinematicky podobné za předpokladu, že jednotlivé částice sledují cesty stejného 

tvaru v modelu a prototypu v odpovídajících časových intervalech [8]. Nezbytnou úvahou 

kinematické podobnosti mezi oběma systémy je podobnost vzoru toků nebo trajektorie 

jednotlivých tekutinových prvků. 

 
Obr. 17 Kinematická podobnost [8] 

Pro další ilustraci jsou na obr. 18 znázorněny podpovrchové dráhy kulovité tvary 

legovacího přídavku v pánvi skutečné velikosti a ve vodním modelovém systému na bázi 

tekutiny [8]. Aby byl nízkoteplotní analog vpravo skutečným představitelem skutečné 

průmyslové operace takový, že trajektorie jsou geometricky podobné, je nutné, aby pevné 

kulovité částice vykryly geometricky podobné cesty v odpovídajícím časovém intervalu. 

Kritéria, která to zajistí, jsou odvozeny z řídící rovnice podpovrchového pohybu pevné látky v 

tekuté oceli. 

 
Obr. 18 Podpovrchová trajektorie kulovitých částic v geometricky a dynamicky podobných 

systémech [8] 

 

2.1.3 Tepelná podobnost 

Neizotermální systémy mohou být fyzikálně modelovány zachováním tepelné 

podobnosti. Tepelná podobnost v systémech, které jsou v pohybu (např. tekutá ocel v 

ocelářské peci, pánvi nebo ve formě) vyžadují dynamickou nebo kinematickou podobnost 

jako "předpoklad". Je to tím, že rychlost přenosu tepla je ovlivněna konvekcí nebo průtokem 

[8]. Dva systémy jsou tepelně podobné, pokud jsou teplotní rozdíly v odpovídajících místech 

a časech navzájem konstantní (viz obr. 19). Toho se dosáhne, když míra přenosu tepla 

vedením, konvekcí, zářením a generováním (nebo disipací) do určitého místa v modelu 

nese pevný poměr k odpovídajícím rychlostem v odpovídajícím místě v systémech skutečné 

velikosti (tedy díle/prototypu).  
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Matematicky to odpovídá: 

 

 

(26) 

Tepelná podobnost se v praxi obtížně dosáhne, a to zejména u vodních modelů, a to z 

následujících důvodů: 

1. Ztráty tepla na různých plochách průmyslových jednotek se těžko replikují ve vodních 

modelech. 

2. Laminární průtokové podmínky převažují v blízkosti tuhé stěny nádoby. Podstatné 

rozdíly mezi Prandtlovým číslem vody a tekuté oceli způsobují, že se tepelná energie 

v blízkosti pevných stěn podstatně liší. 

Nusseltovo číslo charakterizuje přenos tepla v konvektivním procesu. Při nucené 

konvekci tedy platí, že pokud jsou si dva toky geometricky a kinematicky podobné, a režim 

toku, určený Reynoldsovým číslem, je stejný, pak bude stejné i Nusseltovo číslo v případě, že 

je stejné Prandtlovo číslo kapaliny. Grashoffovo číslo (Gr) vzniká jako další parametr, 

pokud jsou efekty (účinky) vztlaku významné.  

Tento vztah lze vyjádřit jako: 

Nu = f3 (Re, Gr, Pr) (27) 

Kde f3 se získá pomocí analytických, numerických nebo experimentálních metod. 

 
Obr. 19 Tepelná podobnost teplotních polí ve dvou geometricky podobných systémech [5] 

2.1.4 Chemická podobnost 

Chemická podobnost se týká podobnosti profilů koncentrace v modelu a v systémech 

v plném rozsahu. Dva systémy vykazují chemickou podobnost, ve které koncentrační rozdíly 

na odpovídajících místech a čase vykazují konstantní poměr mezi sebou. Toto (toho) je 

dosaženo, když rychlost přenosu hmoty difúzí, konvekcí a generováním (nebo disipací) 

prostřednictvím chemické reakce na určitém místě v modelu nese pevný poměr k 

odpovídajícím rychlostem a umístění v systémech reálného měřítka.  

Matematicky to odpovídá: 

 

 

(28) 

Profil koncentrace při reakci systémů proudění je funkcí rychlosti přenosu hmoty a 

chemické reakce. Zatímco přenos hmoty závisí na toku (průtoku), jsou reakční rychlosti na 

druhé straně závislé na teplotě. To vyžaduje, aby se dynamická a tepelná podobnost mezi 

modelem a reálným měřítkem prvně řešila před chemickou podobností. Chemická podobnost 

není ve studených modelech z důsledku silné závislosti kinetiky reakce na teplotě. 



20 

PRUCHNICKÝ, J. Fyzikální modelování technologických podmínek rafinace kovu v pánvi. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2018 
 

2.2 Bezrozměrové parametry 

Vyjádření podobnosti dvou systémů pomocí konstant podobnosti je sice přijatelné, 

ovšem z praktické stránky nepříliš zrovna běžné. Nejčastěji užívaným postupem vyjádření 

podobnosti dvou systémů je prostřednictvím tzv. „bezrozměrových parametrů“ (je takový 

parametr, který má v dané soustavě jednotek rozměr "1", protože rozměrové koeficienty 

jednotlivých základních veličin se ve výsledku vzájemně vykrátí). U podobných systémů 

musí tedy platit podmínka [5]: 

Kq = K‘q (29) 

Bezrozměrový parametr  v základním systému vypadá: 

 

(30) 

Kde 
 

  … bezrozměrový parametr veličiny q 

  … poměr dvou libovolně zvolených veličin q v základním systému (např. poměr  

v obr. 20) 

Bezrozměrový parametr  v podobném systému: 

 

 

(31) 

Kde:   … bezrozměrový parametr veličiny q 

 

 

 

 … …poměr stejných veličin v homologických bodech podobného systému (tzn. 

poměr  v obr. 20) 

 
Obr. 20 Geometricky podobné systémy: model (vlevo), základní systém (vpravo) [8] 

 

Z podílu bezrozměrových parametrů   a  tedy vyplývá: 

 

 

(32) 

 … je konstanta podobnosti veličiny q (např. délky, rychlosti, síly, teploty apod.). 

Jestli jsou dva systémy podobné, musí být hodnota konstanty podobnosti stejného názvu 

veličiny q konstantní ve všech bodech systému.  
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V případě různého názvu dané veličiny g bude odlišná hodnota konstanty podobnosti, 

kupříkladu  a podobně [5]. Bezrozměrový parametr má v 

homologických bodech podobných systémů identickou hodnotu – nemění se, je invariantní 

(jedna z možných formulací první věty podobnosti). Bezrozměrový parametr nemá však ve 

všech bodech těchto systémů stálou hodnotu. 

Názorným příkladem lze uvést Machovo číslo (Ma).  

Machovo 

(Ma)  

Poměr rychlosti proudění (Uc) k rychlosti 

zvuku (Us) 

(33) 

Pokud se bezrozměrový parametr v kinematické podobnosti sestrojí tak, že rychlost v 

daném místě systému (např. potrubí) vyjádříme k poměru rychlostí zvuku při daných 

podmínkách, vznikne námi Machovo číslo (Ma). Obdobných příkladů lze nalézt v teorii 

podobnosti více [6]. 

2.3 Kritéria podobnosti 

V okruhu aplikace teorie podobnosti a modelování jsou nazvány bezrozměrové 

parametry kritérií podobnosti (invarianty podobnosti, podobnostním číslem, 

 – proměnnou) a mající často vlastní pojmenování, nejčastěji dle jmen významných vědců z 

daných vědních oborů – např. kritérium Reynoldsovo (Re), Galileovo (Ga), Stokesovo (Stk), 

Froudeho (Fr), Eulerovo (Eu), Grashofovo (Gr) a mnoho dalších. Převážná většina těchto 

kritérií podobnosti lze odvodit vhodně zvoleným poměrem vybraných sil působících 

v systému.  

2.3.1 Rozdělení kritérií podobnosti 

Kritéria podobnosti lze podle jejich charakteru dělit na simplexní (jednoduché) a 

komplexní (složité) [5]. 

Simplexní kritérium formuluje poměr dvou fyzikálních stejnojmenných veličin 

(např. hustot, rychlostí, viskozit ad.) v určitém systému. Specifickým případem tohoto kritéria 

je tzv. parametrické kritérium, které lze charakterizovat jako poměr fyzikální veličiny a 

nějaké fyzikální konstanty (rychlosti zvuku - Machovo číslo). Komplexní kritérium 

představuje poměr nejmíň tří různojmenných veličin uspořádané ve vhodném tvaru takovým 

způsobem, aby výsledná hodnota odpovídala bezrozměrnému charakteru [5].  

Většina kritérii v tab. 7 je komplexního charakteru. 

Tab. 7 Výběr bezrozměrových skupin (kritérií podobnosti) používané při výrobě oceli při 

fyzikálním a matematickém modelování [7, 8] 
 

Název kritéria Označení Vzorec Interpretace 

 

 

Reynoldsovo 

 

Re 

 

 

 

Poměr sil setrvačných a vazkých. 

 

Froudeho Fr 

 
 

Poměr sil setrvačných a tihových. 

Homochronismu 

(Strouhalovo) 

 

Ho 

 
 

Ukazatel časově ustálené rychlosti 

pohybu elementu systému. 
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Galileovo Ga 

 
 

Poměr sil tíhových a vazkých při 

volném proudění (Ga = Re2 / Fr). 

Stokesovo Stk 

 
 

Poměr sil setrvačných a sil vazkých 

působících na pevnou částici v tekutině. 

Schmidovo Sc 

 
 

Poměr součinitele difúzního přenosu 

hybnosti a molární difuzivity.  

Machovo Ma 

 

Poměr rychlosti proudění k rychlosti 

zvuku. 

 

Sherwoodovo 

 

Sh 

 

 

Poměr celkového transportovaného 

množství složky v proudící tekutině k 

množství složky transportované pouze 

difuzí. 

Weberovo We 

 
 

 

Poměr sil setrvačných a kapilárních. 

Prandtlovo Pr 

 
 

Poměr součinu viskozity a měrného 

tepla při konstantním tlaku k tepelné 

vodivosti. 

Bondovo 

 

Bo 

 

Představuje poměr výsledných 

gravitačních sil k síle od povrchového 

napětí. 

Eulerovo 

 

Eu 

 
 

Poměr sil tlakových a setrvačných. 

Fourierovo Fo 

 

Podobnost časových změn teplotních 

polí. 

Mortonovo číslo Mo 

 

Funkcí rozdílu hustot, který zahrnuje i 

závislost na viskozitě okolní fáze. 

Nusseltovo Nu 

 
 

Poměr rychlosti přestupu tepla 

mezifázovou plochou k rychlosti 

konduktivního přenosu tepla. 

2.4 Kriteriální rovnice 

Většinu fyzikálních procesů lze popsat tzv. úplnou fyzikální rovnicí, která převážně 

obsahuje rovnice diferenciálních (obyčejných nebo parciálních) nebo o systém diferenciálních 

rovnic. Tato rovnice je charakteristická v tom ohledu, že zvažuje veškeré závislosti mezi 

relevantními veličinami, tzn. mezi takovými veličinami, jenž hrají v určitém procesu prvořadý 

význam [5]. Pro popis určitého procesu musí být tato rovnice doplněna tzv. podmínkami 

jednoznačnosti: 

o fyzikální podmínky (fyzikální vlastnosti látky, v níž proces probíhá - viskozita, hustota, 

měrné teplo, součinitel tepelné vodivosti ad.).   

o počáteční podmínky (stav systému na počátku procesu - např. pole rychlostí a teplot)   
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o hraniční podmínky (stav systému na styku s vnějším prostředím - drsnost stěn, 

tepelné toky přes stěny, vstupní a výstupní rychlosti proudícího média aj.). 

Součtem úplné fyzikální rovnice a výše zmíněných podmínek jednoznačnosti nám 

dává základní rovnice. K popisu fyzikálního jevu, jehož rovnice je nelehce řešitelná nebo 

neznámá, se s výhodou využívá kriteriální rovnice [5]. Relevantní veličiny jsou v této rovnici 

nahrazeny bezrozměrnými parametry (tedy kritériím podobnosti), jenž jsou z těchto 

relevantních veličin odvozeny (formulace druhé věty podobnosti).  

2.4.1 Automodelnost 

V určitých případech si lze všimnout, že fyzikální veličina (např. tlak), jenž má za 

určitých podmínek významný vliv na průběh procesu, může ztrácet svůj význam při změně 

těchto podmínek [5]. Kompetentní hodnota kritéria, v kterém veličina vystupuje, se buďto 

zmenšuje či zvyšuje a od určité hranice se dá vyloučit (tzn. je bezvýznamný). V oblasti, kde 

již proces není ovlivňován kritériem, se nazývá oblast automodelnosti. Jestliže z určité 

kriteriální rovnice určité kritérium vypadne a ostatní nadále přetrvávají, nazýváme tu oblast 

částečnou automodelnost. Zdali zbude v rovnici pouze jediné kritérium, hovoříme o úplné 

automodelnosti. Zbylá kritéria podobnosti v dané oblasti mohou mít libovolné hodnoty. 

Z toho vyplývá, že k tomu, aby došlo k automodelnosti, nesmí být při změně kritéria porušena 

podobnost probíhajících procesů [5]. Vysvětlení automodelnosti lze vysvětlit na Eulerově 

kritériu (tedy určení tlakových ztrát při proudění). Pro stacionární proudění tekutiny má 

obecná kriteriální rovnice tvar: 

Eu  =  (Re, Fr) (34) 

Během vynuceného proudění (vynucená konvekce) je vliv gravitace zanedbatelné a 

kritérium Fr se přestává uplatňovat, degeneruje (v jistém smyslu se zhoršuje). Čistě proudění 

vynucené považujeme tedy za oblast částečné automodelnosti, jelikož spekulujeme pouze nad 

Re kritériem [6].  

To zároveň představuje jedinou veličinu určující velikost Eu kritéria, tedy [5]: 

Eu  =  (Re) (35) 

Eu – je v podstatě vyjadřováno jako závislost na ostatních kritérií podobnosti. 

2.4.1.1 Úplná automodelnost 

U oblasti vynuceného proudění jsou rozeznatelné hned dvě oblasti, kde dochází 

k degeneraci Re kritéria. Tuto oblast potom nazýváme úplnou automodelností. Tudíž na Re 

kritérium nebude záviset rychlostní profil ani tlaková ztráta. První oblast úplné 

automodelnosti náleží malým hodnotám Re kritéria, kdy Re < Rek, nazývaná oblastí 

laminárního proudění [5]. Symbol Rek charakterizuje kritickou hodnotu Re kritéria. Druhá oblast 

náleží hodnotám velkých, a to v oblasti turbulentního proudění. Oba typy proudění jsou 

znázorněny na obr. 21. 
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Obr. 21 Schéma rychlostního profilu u laminární a turbulentní mezní vrstvy [5] 

 

Příčinou degenerace Re kritéria v oblasti vynuceného proudění jak při jeho nízkých 

anebo vysokých hodnotách v potrubí vyplývá z následující úvahy: Vynucené proudění 

probíhá současným působením sil setrvačných (Fs) a vazkých (Ft), mající vliv na průběh 

rychlostního pole a tlakové ztráty. Poměr mezi těmito silami je vyjádřen Re kritériem, jenž je 

hlavním kritériem obecné kriteriální rovnice vynuceného proudění. Toto platí za předpokladu, 

jestliže jsou síly setrvačné a vazké analogické, tzn., zdali se od sebe neliší řádově. Pokud je 

např. setrvačná síla mnohem menší, než vazká, nelze uplatnit její vliv na charakter proudění. 

V tomto ohledu ztrácí vzájemný poměr mezi těmito silami význam, čím ztrácí svou váhu i Re 

kritérium a nastane automodelnost úplná. Dalším podobným případem automodelnosti 

nastává také při proudění v otevřených kanálech neboli korytech [6]. Významným kritériem 

v tomto případě sehrává Fr kritérium, reprezentující poměr setrvačných (Fs) a tíhových (Fg) 

sil. Při vysokých rychlostech proudící kapaliny jsou setrvačné síly převládající a tím pádem 

jsou síly tíhové zanedbatelné, z čehož opět vyplývá, že Fr kritérium ztrácí smysl. 
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3 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ Z OBLASTI 

FYZIKÁLNÍHO MODELOVÁNÍ ODPLYNĚNÍ TAVENINY 

Kvalita hliníkových odlitků závisí především na obsahu nečistot v tavenině, jako je 

rozpuštěný vodík, nekovové inkluze (vměstky) a nežádoucí prvky (železo, alkalické kovy 

atd.). Slévárenský průmysl byl nucen zavádět nové technologie, aby se hliník účinněji 

upravoval. Jednou z nejdůležitějších operací rafinace je odplynění, které lze dosáhnout 

vstřikováním plynů pomocí trubek, pórovitých zátek a nedávno rotačními míchadly. 

3.1 Návrh rotoru s využitím fyzikálního modelování a provozních 

pilotních zkoušek 

V této práci byl vybudován fyzikální model s plným rozsahem vody, který byl použit 

jako nástroj pro určení vlivu tří různých konstrukcí oběžného kola na kinetiku odplynění a na 

spotřebu plynu, aby se dosáhlo 90% odplynění. Byly testovány tři návrhy rotorů: dva z 

komerčních návrhů a třetí navržené v této práci. Jednotný fyzikální model skutečné 

odplyňovací pece byl postaven z akrylu, který byl vybaven technikou vstřikovače. Vodní 

fyzikální modely byly široce používány při studiu metalurgických procesů zahrnujících 

vstřikování plynů do roztavených kovů pro účely rafinace. Autoři poukázali na to, že v 

případě tekutého hliníku se fyzikální modelování vody používalo ke studiu odběru vodíku 

vstřikováním plynů pomocí trysek, trysky s (helykoidními) zátkami, porézní tvárnice, 

difuzory, rotační rotory, rotační trysky, a vysoká rychlost vstřikování přes speciální trysky. Ve 

všech těchto studiích byla geometrická a dynamická podobnost splněna geometrickým 

měřítkem a použitím modifikovaných čísel Reynoldsova a Froudeho v hliníkových i vodních 

reaktorech. 

 
Obr. 22 a) konstrukce komerčního rotoru A,  

b) konstrukce komerčního rotoru B, c) konstrukce 

navrhovaného rotoru C [10] 

 

 
Obr. 23 Schéma experimentálního zařízení:  

1) nádoba z akrylu 2) akrylový obal   

3) motor 4) rotační kloub 5) hřídel 6) rotor  

7) průtokoměr 8) regulátor tlaku 9) ventil  

10) oxymetr 11) rychloměr [10] 

 

 
 

Obr. 24 Fotografie zařízení [10] 
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Rozměry a bezrozměrné čísla modelu a průmyslové pece, které jsou v této práci 

považovány, jsou uvedeny v tab. 8. Válcová nádoba z akrylu byla umístěna uvnitř akrylové 

obdélníkové nádrže naplněná vodou, aby se předešlo optickému zkreslení kvůli válcové 

geometrii nádoby. Hřídelové agregáty byly vyrobeny z Nylamidu®. Destilovaná voda (hrající 

roli roztaveného hliníku) byla nasycena kyslíkem (hrající roli vodíku) vstřikováním vzduchu 

skrze vzduchový kompresor pro dosažení saturace (nasycení) kyslíku v koncentraci kolem  

6 ppm O2. Po nasycení se provádí odplynění vstřikováním dusíku průmyslové jakosti s 

čistotou 99,9% (hraje roli čistícího plynu) při průtoku plynu 40 ± 1,0 litru za minutu (LPM) a 

se dvěma různými rychlostmi míchadla 290 ± 0,5 a 580 ± 0,5 ot.min-1. Místo vstřikování 

plynu je konvenční přes hřídel. Koncentrace kyslíku byla měřena každých 5 s použitím 

komerčního oxymetru Hanna® HI9146, a během pokusů počáteční obsah kyslíku, O2
0, byla 

udržována na hodnotě 6 ± 0,16 ppm. Křivky byly sestrojeny pomocí programu TableCurve 

2D ™ pro získání kinetické konstanty, kbAb, za předpokladu kinetiky prvního řádu podle 

rovnice: 

 

 

(36) 

kde O2 je okamžitá koncentrace kyslíku v tavenině (kapalině), O2
0 je počáteční 

koncentrace kyslíku, a je pre-exponenciální konstanta a t je čas.  

Pro tavení komerčně čistého hliníku (čistota 99,5%) byla použita kelímková pec se 

systémem extrakce plynu. Pro odplynění kapalného (tekutého) hliníku byl použit plynný 

argon (čistota 99,9%). Vzhledem k tomu, že experimentální kelímek je mnohem menší než 

průmyslová odplyňovací pec a fyzikální model v plném rozsahu, byly rotory zmenšeny a 

rotační podmínky byly zvoleny při 290 ± 0,5 ot.min-1 a průtok plynu byl nastaven na 10 ± 1,0 

LPM (l.min-1). 

Tab. 8 Rozměry a bezrozměrné čísla fyzikálního modelu a pece [10] 

 

 Průmyslová pec 

 

Fyzikální model 

Rozměr 

m 

 

Rozměr 

m 

Výška tekutiny  0,5 0,5 

Průměr pece 0,5 0,5 

Průměr míchadla 0,16 0,16 

Re při nízké úhlové rychlosti 139336 (158 ot.min-1) 139336 (158 ot.min-1) 

Re při vysoké úhlové rychlosti 279367 (317 ot.min-1) 279367 (317 ot.min-1) 

Mod. Fr č. při nízké úhl. rychlosti 6,075.10-5 4,72.10-4 

Mod. Fr č. při vysoké úhl. rychlosti 2,445.10-4 1,945.10-3 
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Obr. 25 Schéma experimentálního uspořádání zkušebních pokusů v závodě. Součásti jsou 

[10]: a) argonová plynová nádrž b) otočný kloub c) kelímková pec d) kelímek 

A20 e) grafitová hřídel f) grafitový rotor g) tekutý hliník h) krb i) vstřikování 

spalovacího plynu 

Na obr. 25 je znázorněno schéma experimentu s tekutým kovem a na obr. 26 a) je 

znázorněna fotografie odplyňovacího postupu v laboratoři. Na obr. 26 b) je zobrazen přístroj 

ALSCAN®, který provádí měření [10]. Pro testování vlivu rotoru na kinetiku odplynění v 

tekutém hliníku byly použity tři různé konstrukce rotoru. Tyto konstrukce jsou shodné s 

těmi, které jsou znázorněny na obr. 22 pro fyzikální model, ale tyto grafitové rotory jsou 

zmenšeny, protože velikost kelímku je menší než velikost fyzikálního modelu. Na obr. 27 

jsou znázorněny grafitové rotory. Tab. 9 ukazuje rozměry systému. 

 
Obr. 26 a) fotografie experimentálního uspořádání pro pilotní zkoušky v provozu [10]  

b) přístroj ALSCAN®  
 

 
 

Obr. 27 Geometrické konstrukce tří grafitových rotorů testovaných v této práci [10] 
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Experimentální postup se skládal ze dvou kroků:  

1) Jakmile se hliník roztaví, vlhká atmosféra se nastaví postřikem vody na vrchol 

kelímku po dobu 30 minut. Během tohoto období absorpce vodíku, musí být teplota řízena při 

fixní teplotě 780 C ± 10 C. 2) Po ukončení nasycení vodíku v tavenině se počáteční obsah 

taveniny měří analyzátorem vodíku ALSCAN® (obr. 26 b). Potom se odplyňovací jednotka 

spustí a proces se zastaví po dosažení doby odplynění.  

Vzhledem k tomu, že ALSCAN® neumožňuje kontinuální měření vodíku v tavenině, 

byl proveden následující experimentální postup [10]:  

Odplynění každého experimentu bylo zastaveno po 1 minutě, kdy bylo znovu měřeno 

množství vodíku. Po tomto měření byla tavenina nasycena vodíkem, aby se dosáhlo 

počátečního obsahu, a potom se proces odplynění znovu zahájí a zastaví se po 3 minutách, 

aby se znovu změřil obsah vodíku. Poslední postup byl opakován po 10 minutách odplynění. 

S tímto postupem bylo možné získat kinetiku odplynění každého oběžného kola třemi 

měřeními obsahu vodíku v čase: čas: 0, 1,3 a 10 min. 

Obr. 28 znázorňuje fotografie fyzikálního modelu odplyňovacího systému v kvazi 

stabilních tekutinových dynamických podmínkách pro deoxidační experimenty při 580 

ot.min-1  a 40 LPM pro tři různé rotory, zatímco obr. 29 ukazuje fotografie pro experimenty 

při rychlosti otáčení 290 ot.min-1 a průtoku argonu 40 LPM (l.min-1) pro tři rotory. 

Kvalitativně je vidět, že všechny tři rotory, bez ohledu na provozní podmínky, vytvářejí velké 

víry, které jsou nežádoucí v procesu odplynění, protože velký vír vystavuje tekutinu 

atmosféře, která oxiduje taveninu a podporuje zvedání vodíku.  Ani rychlost rotoru a jeho 

konstrukce nepředstavují zřetelné rozdíly ve velikostech bublin z fotografie na obr. 28 a  

obr. 29, ale lze konstatovat, že bubliny jsou lépe distribuovány rotorem navrženou konstrukcí 

C a zvýšením rychlosti oběžného kola. Podle obr. 28 a obr. 29 navrhovaná konstrukce rotoru 

C rozděluje lépe bubliny do celé pánve. U 290 ot.min-1 (obr. 29) je zřejmé, že navrhovaná 

konstrukce rotoru C podporuje bubliny rovnoměrněji rozmístěné a dosahující dále v blízkosti 

boční stěny pánve, Obr. 29c, než u komerčních vzorů A i B. 

 
Obr. 28 Fotografie deoxidačních operací se třemi různými rotory při rychlosti 580 ot.min-1 a 

40 LPM: a) standardní (rotoru A), b) standardní se zarážkami (rotoru B), c) navržená 

konstrukce v této práci [10] 
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Obr. 29 Fotografie deoxidačních operací se třemi různými rotory při rychlosti 290 ot.min-1 a 

40 LPM a) standardní (rotoru A), b) standardní se zarážkami (rotoru B), c) navržená 

konstrukce v této práci [10] 

 

Zdá se, že navrhovaná konstrukce v této práci přenáší efektivnější hybnost než 

komerční konstrukce a tento zlepšený přenos hybnosti pomáhá rozptýlit bubliny v celé pánvi. 

Tato lepší disperze bublin může zvýšit kinetiku odplynění pro navrženou konstrukci C, jak to 

naznačují výsledky obr. 30. Na obr. 30 je znázorněn průběh bezrozměrné koncentrace 

kyslíku ve vodě při rychlosti proudění inertního plynu 40 LPM a dvě různé úhlové rychlosti 

rotoru 580 ot.min-1 obr. 30 a) a 290 ot.min-1 obr. 30 b) pro tři rotory. 

 

 
Obr. 30 Kinetika odplyňování pro tři rotory při 40 LPM  

(a) 580 ot.min-1 a (b) 290 ot.min-1 [10] 
 

Tabulka 9 Rozměry pilotního systému [10] 
 

 Průměr 

m 

Výška 

m 

Celkový 

objem 

m3 

Objem 

tekutého Al 

m3 

Hmotnost 

Al 

kg 

Výška 

rotoru h 

m 

 

Kelímek A20 0,145 0,20 0,00321 0,001863 5,027 0,035 

Hřídel 0,0265 1,05 - - - - 

Rotor 0,045 - - - - - 
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V obou výkresech navrhovaná konstrukce C vykazuje lepší výkon než komerční 

návrhy. Kinetika odplynění je rychlejší s navrženou konstrukcí C bez ohledu na rychlost 

rotoru. Při rychlostech 580 ot.min-1 a 40 LPM navrhovaná konstrukce dokončí odplyňování za 

210 s, zatímco komerční návrhy A i B dokončují odplynění za 313 a 246 s. Tento výsledek 

představuje 32% snížení času navrhovaná konstrukce C ve srovnání s komerčním designem A 

i 14% u komerčního návrhu B. Při 290 ot.min-1 je odplynění ukončeno za 573 s navrhovanou 

konstrukcí C, zatímco dokončení procesu s komerčními návrhy (opět 32% zkrácení času) trvá 

přibližně 850 s. 

Křivky byly sestrojeny rovnicí (42) pomocí softwaru Table-Curve 2D® a pak byla 

získána kinetická konstanta kbAb uvedená v tab. 10. Doba odplynění pro úplné odstranění 

kyslíku pro každý experiment je uvedena v tab. 11. Opět platí, že největšími kinetickými 

konstantami jsou u navržené konstrukci C, které potvrzují, že odplyňování je s tímto návrhem 

nejrychlejší. U 290 ot.min-1 je vynikající výkon navrhované konstrukce C výraznější než  

580 ot.min-1. 

Tab. 10 Rychlostní konstanta odplynění pro tři testy rotorů [10] 

 

 Rychlostní konstanty 

(kb, Ab). 103 při 

Doba dokončení odplynění  

(s) při 

 

Experiment 580 ot.min-1 

a 40 l.min-1 

290 ot.min-1 a 

40 l.min-1 

580 ot.min-1 a  

40 l.min-1 

290 ot.min-1 a  

40 l.min-1 

Konstrukce  

Komerční rotor A 7,7 ± 0,3 3,2 ± 0,2 313 ± 8 867 ± 55 

Komerční rotor B 9,6 ± 0,6 3,0 ± 0,2 246 ± 6 842 ± 55 

Navržený rotor C 11,1 ± 0,2 4,43 ± 0,2 210 ± 3 573 ± 2 

Vzhledem k tomu, že spotřeba plynu představuje důležitou provozní cenu ve většině 

průmyslových sléváren, efektivita (efektivní) spotřeby plynu, e, byl vypočten pro každý 

experiment a definován jako celkový objem čistícího plynu, , potřebné k odstranění 90% 

rozpuštěných látek O2, (O20 - O2 0,1), (rovnice 37): 

 

(37) 

Výsledky spotřeby plynu pro dosažení 90% deoxidace a účinnosti plynu, (e), jsou 

uvedeny v tabulce 4 pro tři rotory testované v této práci. Opět navržená konstrukce rotoru 

vykazuje lepší výsledky než komerční návrhy týkající se účinnosti spotřeby plynu za 

experimentálních podmínek zkoumaných v této práci. Navržená konstrukce podporuje mezi 

14% a 32% úspor plynu z celkového spotřebovaného plynu a zvýšení efektivity spotřeby 

plynu mezi 22% a 49% oproti komerčním návrhům při vysokých ot.min-1 a kolem 32% úspor 

plynu a 45% efektivita spotřeby plynu při nízkých ot.min-1. Výsledky uvedené v tab. 10 a 11 

naznačují, že navržená konstrukce C podporuje nejrychlejší kinetiku odplynění a nejvyšší 

účinnost spotřeby plynu při provozních podmínkách zkoumaných v této práci. 
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Tab. 11 Spotřeba plynu pro tři realizátory testované v této práci [10] 
 

 Celkový plyn spotřebovaný k 

dosažení 90% deoxidace  

Účinnost spotřeby plynu 

(e. 10 3)  

 

Experiment 580 ot.min-1 a 

40 l.min-1 

290 ot.min-1 

a 40 l.min-1 

580 ot.min-1 a  

40 l.min-1 

290 ot.min-1 a  

40 l.min-1 

Konstrukce  

komerční rotor A 151 ± 2 393 ± 23 36,8 ± 0,5 12,8 ± 0,5 

komerční rotor B 119 ± 2 396 ± 6 45,2 ± 0,2 13,5 ± 0,2 

navržený rotor C 102 ± 1 267 ± 3 55,1 ± 0,3 19,7 ± 0,3 

Nakonec byly provedeny pilotní pokusy s odplyněním hliníku (dehydrogenizace) a 

výsledky jsou vidět na obr. 31, který ukazuje vývoj obsahu vodíku s časem pro tři různé 

rotory testované v této práci. Experimentální stanovení obsahu vodíku v kapalině ukázalo, že 

navržená konstrukce C poskytuje nejrychlejší odplynění. Bylo zjištěno, že navržená 

konstrukce je schopná dosáhnout po 10 minutách odplynění až o 50% méně vodíku ve 

srovnání s jakýmkoli komerčním rotorem. V souladu s tím, obr. 31 znázorňuje lepší výkon 

navržené konstrukce C a po 10 minutách odplynění než ostatní rotory. Na konci období 

odplynění navržená konstrukce C eliminuje mezi 33 – 52% více vodíku z taveniny, než 

komerční návrhy. 

 

Obr. 31 Evoluce s časem bezrozměrového obsahu vodíku v kapalném hliníku pro tři různé 

rotory testované v této práci [10] 
 

Počáteční hodnota obsahu vodíku byla přibližně 0,6 ml H. 100 g-1 Al, konečný obsah s 

navrhovaným rotorem po 10 minutách odplynění byl 0,16 ml H. 100 g-1 Al, což je hodnota 

pro většinu hliníkových produktů. 

Výsledek této práce naznačuje, že za experimentálních podmínek, jak ve vodě 

(fyzikálním modelu), tak v hliníku (pilotní zařízení), navržený rotor v této práci odplyňuje 

rychleji než komerční oběžné kola testované během experimentů. To může být způsobeno 

zjištěným faktem, že s navrženou konstrukcí C jsou plynové bubliny lépe distribuovány než u 

ostatních konstrukcí. Také jako hypotéza mohou vzorky toku vytvořené navrženou konstrukcí 

C pomoci konvektivnímu jevu přenosu hmoty. K ověření této hypotézy je nutná analýza CFD 

a měření průtokového vzorku. 
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3.2 Teoretická měřítka rovnice pro navrhování fyzikálního modelování 

průtoků plyn-kapalina v metalurgických pánvích 

Úloha plynového míchání v pánvové metalurgii je dobře uznávaná metoda, a byl 

proveden velký počet příslušných studií, většinou s využitím numerického modelování anebo 

fyzikálního modelování. Pokud jde o fyzikální modelování průtoku plynu-kapaliny 

v metalurgických pánvích, pro stanovení průtoku experimentálního plynu vzhledem k jedné 

ze skutečných pánví se běžně používá konvenční škálovací rovnice, (tj., ). 

Vzhledem k tomu, že v konvenční škálovací rovnici nejsou zahrnuty žádné fyzikální 

vlastnosti, k odhadu použitelnosti rovnice byly v literatuře shromážděny dva systémy 

fyzikálního modelování s různými kapalinami. 

Při znalosti geometrického poměru (λL) mezi modelem a prototypem může být 

škálovací rovnice použita k určení průtoku plynu (Q‘) fyzikálního modelu vzhledem k 

průtoku (Q) jeho prototypu. Kromě toho koeficient C v rovnici pochází hlavně z působení 

hustoty tekutiny. Stojí za zmínku, že jedna z prvních aplikací modifikovaného Froudeho čísla 

byla korelace trajektorií plynových výstřiků v měděném konvertoru při vysokých průtocích 

plynu. V pánvové metalurgii se ovšem předpokládá, že místo plynových výstřiků se ve 

většině výšky lázně vyskytují stoupající sloupce plynu, takže průtoky plynu jsou typicky 

nízké (v dosahu 1.5–20 N.dm-3 (ton. min-1). Mazumdar a spolupracovníci byli pravděpodobně 

první, kdo posoudil použitelnost modifikovaného Froudeho čísla na hydrodynamiku 

metalurgické pánve a navrhl vhodnější "pánvové Froudeho číslo", které se skládá z 

rychlosti stoupání oblouku (tj. axiální rychlosti fází plyn-kapalina v oblouku), statické výšky 

lázně, a gravitačního zrychlení. Vzhledem k tomu, že pánvové Froudeho číslo nezahrnuje 

žádné fyzikální vlastnosti, byla škálovací rovnice zjednodušena na ,, kde n je 

exponent geometrického poměru. V minulosti byly představeny nejméně tři hodnoty 

exponentu, tj. 1,5, 2,75 a 2,5, a bylo ukázáno, že lze dosáhnout lepší predikce 

experimentálních výsledků za použití 2,5.  

Škálovací rovnice  se tedy běžně používá v současném návrhu 

fyzikálního modelování průtoku plynu a kapaliny v metalurgických pánvích. Výše uvedená 

jen "konvenční škálovací rovnice" nemá žádné fyzikální vlastnosti, což znamená, že fyzikální 

vlastnosti nemají vliv a proto může být v zásadě použita jakákoli kapalina pro napodobení 

tekuté oceli. Voda se přirozeně stává nejobvyklejším výběrem a také se v literatuře značně 

využívá, kde se také provádějí různé experimenty s tekutými kovy, např. tekutým hliníkem, 

Woodovým a horkým kovem. Je třeba zdůraznit, že některé z experimentálních výsledků 

odhalily, že jak velikost bublin, tak i plynová frakce, které jsou rozhodujícími proměnnými 

charakterizujícími hydrodynamiku oblouku, jsou vnitřně závislé na hustotě kapaliny a 

povrchovém napětí. Aby bylo možné tento problém lépe demonstrovat, jsou zkoumány dva 

systémy fyzikálního modelování s různými kapalinami, tj. Woodovým kovem a vodou. Obě 

fyzikální nádoby mají velmi blízké poměry výšky k průměru (lázně) a jejich hlavní parametry 

jsou uvedeny v tab. 12. Podle základní teorie konvenční škálovací rovnice mohou být obě 

fyzikální nádoby zvětšeny na společný prototyp, pro který je jako příklad vzata skutečná 

pánev (tj. 2,4 m ve výšce koupele a 3,0 m v průměru) odpovídající modelu vody. Použitím 

konvenční škálovací rovnice lze vypočítat průtoky plynu v prototypu, které jsou uvedeny 

v tab. 12. Je zřejmé, že vypočtený průtok prototypu, který odpovídá experimentu s 

Woodovým kovem (případ 1 v tab. 12), leží mezi těmi, které spadají do případů 3 a 4 a patří 

do vodních experimentů, a vypočítané pořadí průtoku plyn: QCase4  QCase1  QCase3  QCase2.  

Tyto čtyři případy jsou dále porovnávány ve vztahu k měřeným (středovým) plynným 

frakcím na Obr. 32, kde se ukazuje, že všechny body případu 1 jsou umístěny mezi body 2 a 

3, které jsou lemovány tečkovanou čarou.  
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Vzhledem k tomu, že plynová frakce monotónně stoupá s rostoucí rychlostí průtoku, 

srovnání zobrazené na obr. 32 naznačují, že průtoková rychlost případu 1 bude ležet mezi 

průtoky 2 a 3. Naměřené pořadí průtoku plynu lze proto zapsat jako QCase4  QCase3  QCase1 

 QCase2, což je v přímém rozporu s vypočítaným pořadím, což znamená, že konvenční 

škálovací rovnice, která nemá žádné fyzikální vlastnosti, je stále poněkud sporná. To je 

vlastně jedna z motivačních důvodů této práce. 

 

Tab. 12 Hlavní parametry dvou fyzikálních modelovacích systémů s různými kapalinami  

 

Používaná 

kapalina 

Rozměry 

nádoby  

[m] 

Hloubka 

lázně 

[m] 

Používaný 

Průtok Q‘  

[N. dm3.s-1] 

Průtok 

prototypu Q 

[N. dm3.s-1] 

Experimentální 

index 

Woodův kov 0,20 0,15 0,06 64,73 Case 1 

Voda 0,50 0,40 0,20 17,36 Case 2 

   0,60 52,09 Case 3 

   1,20 104,18 Case 4 

Důrazem autora toho článku je kladen na získání fundamentálnější a přesnější 

škálovací rovnice, která může být použita pro návrh fyzikálního modelování průtoku plynu a 

kapaliny v metalurgických pánvích. Nejprve jsou v textu uvedeny postupy odvozování a 

příslušné teorie, a poté je nová škálovací rovnice ověřena s použitím stejných dat jako na  

Obr. 32. 

3.2.1 Teoretická škálovací rovnice 

Vzhledem k tomu, že jako charakteristická rychlost použitá ve Froudeho čísle 

v pánvové metalurgii, se typicky používá rychlost stoupání sloupce, je tedy nezbytné začít 

s odvozením řídící rovnice rychlosti stoupání na základě zákonů zachování. Za účelem 

zlepšení srozumitelnosti následujícího odvození je schéma hydrodynamiky v plynově 

míchané metalurgické pánvi znázorněno na obr. 33 a byly provedeny některé předpoklady a 

zjednodušení: 

 
Obr. 32 Srovnání naměřených centrálních plynových frakcí ve dvou fyzikálních 

modelovacích systémech s různými kapalinami [11] 
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a) Tok v lázni je stabilní, sloupec je 

osově symetrický a nerotuje. Používají se proto 

cylindrické souřadnice, 

b) Rozměr průnikové zóny přes 

vstřikovacím zařízením, kde dominuje 

vstřikovaný proud a dochází k rychlému rozpadu 

plynové frakce, je zanedbatelný ve srovnání se 

statickou výškou lázně, 

c) Teplota a tlak bublin jsou v rovnováze 

s okolní taveninou a neexistuje mezi nimi žádný 

přenos hmoty a žádné teplotní stratifikace podél 

výšky lázně. Dále se vynechává vliv překrývající 

se zóny strusky a výtokové zóny, 

d) Radiální profily rychlosti sloupce a 

plynové frakce se předpokládají jako Gaussovy, 

vyjádřené rovnicí:  
Obr. 33 Schéma hydrodynamiky v 

plynově míchané metalurgické 

pánvi [11] 

 

 

(38 a; b) 

kde u a  jsou radiální rychlost a plynová frakce. Index "c" znamená středovou čáru. 

A index "i" může být "g", "l" nebo "m", který označuje plyn, kapalinu nebo směs. „w“ je 

lokální šířka oblouku. Pokud jde o stoupavý sloupec, jeho hydrodynamický výkon pochází 

výhradně ze stoupání, vzhledem k velkému rozdílu hustoty mezi plynem a kapalinou 

 

 

(39) 

Kde a jsou hustoty kapaliny a plynu, g je gravitační zrychlení. Za předpokladu 

   lze složky obsahující hustotu plynu zanedbávat a tím se z rovnice 39 stává 

 

 

(40) 

Kombinací rovnic 38a, 38b a 40 po integraci a přeskupení získáme  

 

(41) 

Dále pak kontinuita plynu na dané úrovni odpovídá 

 

 

což je po integraci  
 

(42-43) 

A konečně, dosazením rovnice 40 do 39 získáváme řídící rovnici rychlosti stoupání 

sloupce 
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(44) 

Pokud existuje jiný sloupec (tj. model), který je geometricky a dynamicky podobný 

původnímu (tj. prototypu), jeho řídící rovnice rychlosti stoupání bude mít stejnou formu jako 

rovnice 44, 

 

(45) 

Kde každá proměnná s horním indexem je odpovídá modelovému sloupci. Kromě 

toho jsou dodrženy následující vztahy  

 

(46a-d) 

Kombinací rovnic 45 a 46 (a-d) po přeskupení získáváme  

 

(47) 

Srovnáme-li rovnice 44 a 47, a vezmeme v úvahu úplnou podobnost mezi těmito 

dvěma systémy, musí být dodrženy následující vztahy (48-49). Pokud jde o rovnici 44, autor 

navrhl empirickou korelaci rychlosti stoupání sloupce, která byla ověřena naměřenými údaji 

jak z vodních modelů, tak z průmyslové pánve 

 

a  (48-49)  (50) 

Použitím rovnice 50 na oba systémy lze získat následující vztah (51), který v principu 

zajišťuje platnost rovnice 46. Co se týče rovnice 47, je zde použita korelace plynové frakce 

navržené Xie et al., protože její přesnost byla důkladně zkoumána jak u vodních modelů, tak u 

plynových míchaných lázní s využitím tekutých kovů, tj. Woodova kovu a horkého kovu. 

 

 

(51)  

 

(52) 

kde  je virtuální výška sloupce (viz obr. 33),  je povrchové napětí. Při použití 

stejných postupů je dosaženo následujícího vztahu (53). Proto, aby byla zajištěna platnost 

rovnice 12, musí být dodržen následující vztah (60). 

 

kde  a  (53) 

 

(54) 

Tudíž, kombinací rovnic 46c a 54, získáme po přeskupení rovnici 61, kterou v této 

práci nazýváme "teoretickou škálovací rovnicí". 

 

 (55) 

Výše zmíněný model sloupce, tj. rovnici 39 – 45, lze vyřešit použitím iterativního 

algoritmu založeného na Runge-Kuttově metodě.  

Zde se aplikuje na 60 tunovou průmyslovou pánev, kde byly rychlosti středového 

sloupce úspěšně měřeny Hsiao a dalšími. Porovnání naměřených rychlostí a hodnot 

vypočítaných podle tohoto modelu je znázorněno na obr. 34.  
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Obr. 34 Srovnání mezi naměřenými daty průměrné rychlosti stoupání a vypočtenými [11] 

 

Na obrázku je ukázáno, že všechny naměřené údaje, a to jak v různých bezrozměrných 

výškách, tak u různých průtoků plynu, lze předpovědět s uspokojivou přesností, čímž se 

potvrzuje přesnost modelu. Vzhledem k tomu, že je teoretická škálovací rovnice odvozena na 

základě sloupcového modelu, je nepřímo prokázána také jeho platnost [11]. Aby se dále 

prokázaly výhody teoretické škálovací rovnice, byly pomocí teoretické škálovací rovnice 

přepočítány rychlosti proudění plynu prototypu v tab. 12, kde byly požadované fyzikální 

vlastnosti hustoty kapaliny a povrchového napětí shromážděny jinde. Nové hodnoty jsou 

24,01; 9,54;28,63 a 57,25 dm3. s-1 pro případ 1, případ 2, případ 3, respektive případ 4. Lze 

konstatovat, že celkové pořadí je QCase4  QCase3  QCase1  QCase2, což je totožné s tím, které 

je znázorněno na obr. 32. 

3.3 Fyzikální modelování odplynění hliníku rotory – Srovnávací 

hydrodynamická analýza 

Hydrodynamická studie odplynění hliníku technikou rotujícího rotoru byla vyvinuta 

pomocí získaných experimentálních měření ve vodním fyzikálním modelu míchaném s 

různými rotory a vstřikováním vzduchu (injektáží vzduchu). Cílem práce bylo lépe porozumět 

procesu odplyňování v roztaveném hliníku analýzou hydrodynamiky systému. PIV byla 

použita pro měření průtokových charakteristik a charakteristik turbulence pánve jako funkce 

procesních a konstrukčních proměnných, jako jsou: a) rychlost otáčení rotoru (536 a 800  

ot. min-1), b) průtok vzduchu (3 l. min-1 a 0 ot. min-1), c) geometrický návrh různých rotorů 

(rotor "A" vyrobené z pevného disku, rotor "B" s bočními tryskami a rotor "C" se zářezy), kde 

rotory "B" a "C" představují komerční konstrukce [9]. 

Rotory se v průmyslu rozšířily, protože představují vynikající výkon s nejvyšší 

účinností pro odstranění nečistot z tekutého hliníku. Při této metodě se do taveniny vstřikuje 

plyn přes rotor ponořeného do taveniny, který se otáčí vysokou rychlostí [9]. Rotor silně 

otevírá taveninu a vytváří velké množství malých bublin, které při vzestupu absorbující 

kapalinou nesou a nakonec odstraní vodík a další nečistoty z taveniny. Účinnost odplynění 

závisí na celkové mezifázové oblasti bublina-kapalina (velikost bublin) a na rychlosti 

přenosu hmoty (míchání, které naopak závisí na vzorcích proudění tekutin a turbulenci 

systému). Nejdůležitější proměnné v procesu odplyňování s rotorem jsou: a) konstrukce a 

velikost pánve, b) konstrukce míchadla, c) umístění míchadla v pánvi, d) úhlová rychlost 

míchadla, e) průtok plynu a typ plynu, f) celková doba vstřikování a g) příslušenství v 

pánvi (přepážky nebo jiné modifikátory průtoku). 
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Byl postaven fyzikální model (představující pánev) pilotního systému v plném 

měřítku. Teplotní a tlakové rozdíly mezi pilotním systémem a modelem byly zahrnuty 

v měřítku procesu. Průtok plynu byl stanoven měřítkem rychlosti vstřikování plynu v pilotním 

systému tím, že bereme v úvahu, že existují rozdíly hustoty mezi systémy argon / hliník a 

vzduch / voda a stanovením kritéria dynamické podobnosti založeného na modifikovaném 

Froudeho čísle (N‘Fr). Bylo zjištěno, že množství vzduchu, které má být do modelu 

vstřikováno, je 1,08 x násobek objemu plynu vstřikovaného do roztaveného hliníku. Tab. 13 

ukazuje hlavní rozměry fyzikálního modelu. Obr. 35 ukazuje schematický pohled na 

experimentální nastavení, které používá motor s proměnnou rychlostí připojený k hřídeli z 

nylamidu prostřednictvím rotačního spojky, kterou může být vstřikován plyn. Systém 

vstřikování plynu se skládá z několika ventilů, regulátoru tlaku a rotametru (průtokoměru) pro 

řízení tlaku a průtoku vzduchu. 

Tab. 13 Hlavní rozměry fyzikálního modelu a experimentálních podmínek 

[9] 

Symbol  Parametr Rozměr  

Dr Průměr míchadla mm A, C = 106, B = 100 

H Výška pánve mm 540 

D Průměr pánve mm 320 

DF Průměr držadla/hřídele mm 36 

Hl Hladina vody v pánvi mm 375 

Hr Výška míchadla od spodku pánve mm 75 

Qg Průtok vzduchu l. min-1 0 a 3 

N Rychlost otáčení ot. min-1 536 a 800 

   

 
 

Obr. 35 Experimentální nastavení [9] 

1) Pánev 2) Externí (vnější) příjemce 3) Motor s proměnnými otáčkami 4) Otočný kloub 5) 

Hřídel z nylamidu 6) Míchadlo 7) Průtokoměr 8) Regulátor tlaku 9) Ventil 10) 

Vysokorychlostní kamera 11) Synchronizátor 12) Optické uspořádání 13) Laserový generátor 

14) Zdroj energie 15) Počítač 16) Ploché zrcadlo 

Válcová nádrž byla vyrobena z průhledného akrylu, a byla umístěna uvnitř krychle 

stejného materiálu, aby nedošlo k deformaci vizualizací a aby se minimalizoval lom vnitřní 

válcové nádoby.  
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Obr. 36 36 ukazuje tři geometrické návrhy rotorů. Míchadla: Typ „A“ vyrobené 

z plného disku, typ „B“ s bočními tryskami, typ „C“ se stejnou konstrukcí jako rotor „B“, ale 

s přidanými zářezy. Rotory typu „B“ a „C“ jsou reprodukcemi komerčních designů 

společnosti Foseco International Ltd. Všechny míchadla byly vyrobeny z Nylamidu. 

 

 
 

Obr. 36 Rotory typu „A“. „B“ a „C“ zobrazené ve třech různých pohledů [9] 

Pro příčné roviny byla rovina laseru rovnoběžná se základnou pánve, zatímco pro 

podélnou rovinu byla zarovnána rovnoběžně k radiální souřadnici pánve. Vzhledem k 

velikosti podélné roviny byly nutné dva překryté snímky pro pokrytí celé domény, zatímco 

pro příčné pohledy bylo zapotřebí pouze jeden snímek, aby se pokryla čtvrtina požadovaného 

systému potřebné k získání vzoru průtoku v důsledku úhlové symetrie systému. Přístroj byl 

LASER SOLO PIV (model New Wave Research) ModelSOLO III 15 Hz, synchronizovaný s 

kamerou KODAK MEGA PLUS Model ES 1.0 (DANTEC Systems). Kapalina byla voda se 

stopovacími částicemi z polyamidu o velikosti 50 um, barvená Rhodaminem B. Podmínky 

akvizice a analýzy byly: 50 párů fotografií, každý pár každých 500 ms, čas mezi expozicemi 

byl 1000 µs, po dobu 25 s pro každý experiment. K provedení analýzy obrazu byla použita 

metoda křížové korelace s integračními oblastmi 32 × 32 pixelů, ekvivalentní snímku 6 × 6 

mm s překrytím 50%. Každá sada podmínek byla spuštěna a měřena třikrát, a tyto údaje byly 

statisticky analyzovány za účelem získání jedné vektorové mapy rychlosti pro každou rovinu 

a pro každou zkoušku [9]. 

 

Obr. 37 Umístění podélných rovin A1 a 

A2 a příčných rovin h1-h5 [9] 

 

Pokusy byly prováděny dle 

experimentálních podmínek uvedených v tab. 

14. V tab. 14 jsou uvedeny hodnoty 

Reynoldsova čísla pro každý experiment. 

Rychlostní vektorové mapy, radiální profily 

normalizované magnitudy rychlosti ( ) a 

profily normalizované turbulentní kinetické 

energie ( ) kapalné fáze byly získány na 

rovinách měření, které jsou znázorněny na  

obr. 37. Navíc čerpací průtok ( ), a čerpadlové 

číslo ( ) byly vypočteny pro rotory "B" a "C" 

při otáčkách 536 a 800 ot. min-1 s a bez 

vstřikování vzduchu. 
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Tab. 14 Vypočtené Reynoldsova čísla (Re) jako funkce Vrip a průměru míchadla. 

Kinematická viskozita vody υ = 1. 10 -6 m2.s-1  

 

 Dr (mm) 

100  106 

N (rpm) Re Vrip m.s-1 Re Vrip m.s-1 

536 89,333 2.806 100,375 2.975 

800 133,333 4.189 149,813 4.440 

 

Obr. 38 ukazuje fotografie tří různých rotorů v provozu při různých otáčkách N (536 a 

800 ot. min-1), s průtokem vzduchu (Qg) 3 l. min-1. Navzdory skutečnosti, že velikost a 

distribuce bublin nebyla v této práci kvantitativně určena, jednoduchá inspekce ukazuje, že 

zvýšením N se zvyšuje rozptyl bublin a snižuje jejich velikost; je také patrné, že rotor s 

bočními tryskami typu „B“ a „C“ generují menší bubliny než rotor typu "A. 

3.3.1 Profily radiální rychlosti 

Za účelem získání podrobnější analýzy vlivu procesních proměnných na 

hydrodynamiku, obr. 39 až obr. 41 ukazují radiální profily normalizované rychlosti kapaliny 

v různých výškách odpovídajících rovinám h1, h2, h3, h4, a h5. Tyto grafy ukazují 

kvantitativní účinek každého parametru procesu na hydrodynamiku pánve. Všechny radiální 

profily rychlosti vykazují vysoké hodnoty blízko středu, kde míchalo nebo hnací hřídel 

přenáší rotační moment na kapalinu, ale jak vzrůstá poloměr, rychlosti klesají až na nulu u 

stěny pánve kvůli nesmýkavým podmínkám. 

 
 

Obr. 38 Fotografie fyzikálních modelů pracujících s vstřikováním vzduchu pro rotor "A", "B" 

a "C", které se otáčejí rychlostí 536 ot. min-1 (vlevo) a 800 ot. min-1  (vpravo) [9] 
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Obr. 41 uvádí normalizované rychlostní profily v rovině h2 (na úrovni rotoru) s 

úhlovou rychlostí 536 ot. min-1 a různé typy rotoru a průtoky vzduchu. Bez vstřikování 

vzduchu jsou rychlostní profily podobné pro všechny rotory: na rozhraní kapalina - rotor se 

nachází maximum a jak se zvětšuje poloměr, rychlost klesá, dokud nedosáhne nulové hodnoty 

na stěně. Profil rotoru "A" však leží níže, protože tento rotor nevytváří "čerpací" efekt. Když 

je vstřikován vzduch, profily jsou téměř stejné jak v trendu, tak v rozsahu a v případě rotorů 

"B" a "C" se jejich rychlosti snižují, jak bylo dříve vysvětleno. Rotor "C" se zářezy, při 

nepřítomnosti plynu je rotor, které přenáší účinněji hybnost na kapalinu než ostatní dva 

rotory. 

 
Obr. 39 Radiální profily V* v příčných 

rovinách (h1, h2, h3, h4 a h5). 

Podmínky: míchadlo "B", žádné 

vstřikování vzduchu, N 536 a 800 

ot. min-1. 

 
Obr. 40 Zvětšení obdélníku na Obr. 39 [9] 

 

 
Obr. 41 Vliv konstrukce rotorů a vstřikování vzduchu na radiální profily V* v rovině h2 a N 

o 536 ot. min-1 [9] 

3.3.2 Čerpací efekt 

Jak bylo uvedeno výše, konstrukce rotorů "B" a "C" vytváří čerpací efekt tím, že 

odsává tekutinu ze dna a vyvrhuje ji přes boční trysky. Pro kvantifikaci tohoto jevu byl 

vypočítán čerpací průtok ( ), stejně jako čerpací číslo ( ) pomocí následujících výrazů: 

 

(56)  

 

(57) 
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Tab. 15 ukazuje vypočítané hodnoty  a  rotory "B" a "C", které se otáčejí při 

536 a 800 otáčkách za minutu s nebo bez vstřikování vzduchu. Hodnoty těchto dvou čísel 

charakterizují účinnost rotorů. Vstřikování plynu se   a  dramaticky snižuje (o jednu 

řádovou hodnotu při 536 a 800 ot. min-1), protože plyn zabraňuje přenosu hybnosti mezi 

rotorem a kapalinou. Bez vstřikování plynu se  zvyšuje s úhlovou rychlostí rotoru "B", což 

vede v tomto případě ke konstantnímu číslu , zatímco u rotoru "C" toto číslo není 

konstantní, a jejich hodnoty jsou nižší než hodnoty pro rotor "B." Ve všech testovaných 

případech dosahuje rotor "B" vyšší čerpací efekt než rotor "C." 

Tab. 15 Výpočty čerpaných průtoků (Qp), a čerpadlového čísla (Nqp) pro rotory typu "B" a 

"C" při N 536 a 800 ot. min-1 se vstřikováním plynu a bez něj [9] 

 

 Rotor typu B Rotor typu C 

 

Qg = 0 Qg  = 3 (l.min-1) Qg = 0 Qg = 3 (l.min-1) 

N 

(rpm) 

Qp 

(l.min-1) 

Nqp Qp 

(l.min-1) 

Nqp Qp 

(l.min-1) 

Nqp Qp 

(l.min-1) 

Nqp 

536 60,69 0,113 5,96 0,011 50,10 0,078 -0,87 -0,0010 

800 89,80 0,112 8,79 0,011 53,84 0,057 -0,43 -0,0004 

3.3.3 Profily turbulentní kinetické energie 

Výpočty normalizovaných turbulentních kinetických energií KT*, z experimentálních 

výsledků byly použity k vyčíslení turbulence v pánvi. Zvažováním všech složek kolísající 

rychlosti (V’x. V’y, V’z) a provozní úhlovou rychlostí (Vtip): 

 

(58) 

 

 (59) 

Vztahy mezi turbulentní kinetickou energií ( ) a turbulentní intenzitou, (IT) jsou: 

 

(60) 

 

(61) 

Obr. 42 znázorňuje vliv konstrukce rotoru a vstřikování vzduchu na turbulenci v 

rovině h2 při rychlosti otáčení 536 ot. min-1. Geometrické konstrukce rotorů typu "B" a "C" 

generují víc turbulence než konstrukce rotoru typu „A, protože zářezy a boční trysky rotorů 

"B" a "C" podporují více míchání než rotor "A." Dalším faktorem zvyšujícím turbulence v 

rotorů "B" a "C" je čerpání kapaliny, jelikož výsledné vzory průtoku jsou složitější s 

vícenásobnými cirkulačními smyčkami. Některé rozdíly lze vidět v turbulentní struktuře 

vytvořené rotory "B" a "C." Rotor "B" vytváří dvě zóny s vysokou turbulencí: jeden v centru 

pánve a druhý v blízkosti její stěny. Mezitím rotor "C" vykazuje homogenní turbulentní profil, 

který je lépe distribuován v celé pánvi. 
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Obr.  42 Vliv konstrukce rotoru a vstřikování vzduchu na   v rovině h2. Podmínky: Rotor 

"A", "B" a "C", N 536 ot. min-1 a průtok vzduchu 3 l. min-1 [9] 

 

Nakonec, obr. 43 znázorňuje křivky   v rovině h1 se vstřikováním vzduchu. 

Kombinované efekty konstrukce rotoru s jeho rotační rychlostí na velikosti kinetické energie 

jsou analyzovány. Potvrzuje se, že rotor "B" vytváří turbulence heterogenně rozptýlené, 

koncentrované ve středu pánve a blízko jeho stěn, zatímco rotor "C" vytváří rovnoměrně 

rozloženou turbulenci v celé pánvi. 

 

 
Obr. 43 Vliv konstrukce rotoru a N na  v rovině h1. Rotory "A", "B" a "C" při N 536 a  

800 ot. min-1se vstřikováním vzduchu 3 l. min-1 [9] 
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4 SOUHRN ANALÝZY LITERÁRNÍCH ÚDAJŮ  

Byla provedena analýza literárních poznatků se zaměřením na zkušenostech z oblasti 

fyzikálního modelování odplynění taveniny pomocí různých typů rotoru a nastavení 

technologických podmínek představující tvar rotoru, rychlost otáček rotoru, hloubka ponoření 

rotoru a intenzita dmýchání inertního plynu. 

V práci [10] byly dostupné dva komerční návrhy rotoru a třetí byl navržen. Následující 

hlavní závěry této práce zní:  

1) Navržené provedení rotoru lépe rozděluje bubliny a aktivuje přenos hmoty rychleji 

než u komerčních konstrukcí rotoru, které byly testovány za provozních podmínek 

zkoumaných v této práci.  

2) Navrhovaná konstrukce rotoru C vykazuje lepší výkon než ostatní dva komerční 

modely v účinnosti spotřeby plynu a v kinetice odplyňování podle výsledků fyzikálního 

modelu.  

3) Doba odplynění je snížena až na 34%, spotřeba plynu je snížena až na 32% a 

účinnost plynu se zvýší až na 49% za experimentálních podmínek zkoumaných v této práci.  

4) Během experimentálních zkoušek odplynění tekutého hliníku ukázal navržený 

návrh rotoru nejlepší výkon.  

5) Podle výsledku pilotních zkoušek v provozu, snižuje po 10 minutách odplynění 

navrhovaná konstrukce rotoru C dvojnásobek obsahu vodíku v tekutém hliníku vzhledem ke 

komerčnímu provedení rotoru A za podmínek zkoumaných v této práci.  

6) Nejnižší koncentrace vodíku v roztaveném hliníku po 10 minutách odplynění se 

dosáhne navrhovanou konstrukcí rotoru s hodnotou 0,16 ml H. 100 g-1 Al. 

V práci [11] byla provedena studie aplikace teoretického měřítka rovnice pro 

navrhování fyzikálního modelování průtoků v systému plyn-kapalina v metalurgických 

pánvích. Následující hlavní závěry této práce zní: 

 Teoretická škálovací rovnice pro návrh fyzikálního modelování průtoku plynu a 

kapaliny v metalurgických pánvích byla odvozena analýzou řídící rovnice rychlosti stoupání 

sloupce, která byla také odvozena ze základních zákonů zachování. Na základě dvou 

fyzikálních modelovacích systémů s různými kapalinami byly demonstrovány výhody nové 

teoretické škálovací rovnice porovnáním vypočteného pořadí prototypového průtoku plynu s 

průtokem udávaným naměřenými plynovými frakcemi. Nicméně přesnost a vhodnost 

teoretické škálovací rovnice budou dále podloženy jak průmyslovými zkouškami, tak dalšími 

laboratorními experimenty s různými kapalinami. 

V práci [9] byl zkoumán účinek hlavních návrhových a procesních proměnných, jako 

je konstrukce rotoru, rychlost otáčení a průtok plynu na hydrodynamiku vodního fyzikálního 

modelu odplyňovací jednotky hliníku vybavené rotačním rotorem byla v této práci 

analyzována pomocí měření PIV. Hlavní závěry z této práce jsou následující:  

1) Při absenci vstřikování vzduchu vykazují rychlostní pole podobný trend: projekce 

kapaliny od rotoru ke stěně pánve, cirkulace pod a nad úrovní rotoru a tvorba víru. Navíc mají 

rotory "B" a "C" čerpací účinek na kapalinu, který neukazuje rotor "A, rotor "B" má nejvyšší 

čerpací účinek.  

2) Bez vstřikování vzduchu jsou radiální rychlostní profily podobné, s maximální 

hodnotou blízkou středu pánve a poklesem směrem ke stěně pánve. Vstřikování vzduchu 

snižuje rychlost a zplošťuje rychlostní profily podél poloměru ve všech rovinách, jak bylo 

analyzováno pro rotory "B" a "C" protože přítomnost plynových bublin zabraňuje přenosu 
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hybnosti mezi oběžným kolem a kapalinou, zatímco pro rotor "A" neexistují žádné významné 

změny s nebo bez vstřikování vzduchu.  

3) Bez vstřikování vzduchu je turbulence soustředěna na straně a pod rotorem, stejně 

jako vedle stěny pánve. Při vstřikování vzduchu vzroste turbulence a je lépe distribuována v 

pánvi.  

4) Rotory "B" a "C" způsobují vyšší turbulence než rotor "A", přičemž jsou 

heterogenně rozloženy s rotorem "B", zatímco rotor "C" poskytuje homogenní turbulentní 

strukturu po celé pánvi.  

5) Rotor "C" může být z hydrodynamického hlediska považováno za nejlepší ze všech 

tří konstrukcí zkoušených v této práci, protože podporuje nejsilnější míchání, nejlepší 

distribuci bublin a homogennější turbulentní strukturu. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST - FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ 

TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNEK RAFINACE KOVU V 

PÁNVI 

Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu hliníkových odlitků je stále větší důraz 

kladen na procesy rafinace taveniny odstraněním plynů (vodíku), kovových nečistot (sodíku, 

vápníku, lithia, atd.) a nekovových nečistot (oxidů, nitridů, boridů, karbidů atd.) v průběhu 

zpracování. Nejběžnější způsob pro odstraňování nečistot představuje metoda dmýchání 

inertního plynu. Uvedená rafinace je nejpoužívanější technologií, přičemž existují možnosti 

její optimalizace [22]. 

V provozních podmínkách je však složité provádět optimalizaci rafinační technologie, 

a proto jsou s výhodou využívány simulační metody. Modelování procesů v systému je 

metodou, jejímž cílem je co nejlépe zachytit chování reálného systému pomocí fyzikálního 

nebo matematického modelu, aniž by bylo nutné zasahovat do reálného technologického 

procesu a tím omezovat standardní proces výroby. Na základě dosažených výsledků na 

modelu pak lze zpětně předvídat chování reálného systému při různých změnách procesu. 

Další přidanou hodnotou aktivního využívání metod modelování je možnost vizualizace 

procesů, které přispívají k pochopení dějů probíhajících v reálných systémech (zařízeních). 

Podstata fyzikálního modelování spočívá v cíleném využívání podobnosti dějů, které 

probíhají na skutečném zařízení (díle) a jeho modelu. Dílo i model mají při fyzikálním 

modelování stejnou fyzikální podstatu. To znamená, že proudění tekutiny je modelováno opět 

prouděním tekutiny, avšak v určitém měřítku délek, rychlostí objemových průtoků, viskozit 

apod. Základní podmínkou přenosu výsledků z modelu na dílo je podobnost procesů 

probíhajících v díle a modelu. 

Laboratorní měření v rámci řešení této diplomové práce bylo uskutečněno na základě 

podobnosti mezi modelem a systémem, ztotožněné v souladu s Froudeho kritériem. 

Z hlediska konstrukce reaktoru představující rafinační pánev a podmínek modelování je nutné 

dodržet především podobnost geometrickou na díle a jeho modelu a rovněž podobnost 

dynamickou.  

5.1 Popis fyzikálního modelu rafinační pánve a podmínek experimentů 

Laboratorní studium procesu odplynění taveniny kovu inertním plynem bylo 

prováděno v laboratoři fyzikálního a numerického modelování na katedře metalurgie 

a slévárenství, FMMI, VŠB – TU Ostrava. V této laboratoři je umístěn fyzikální model 

rafinační pánve v měřítku 1:1 k poloprovozní rafinační pánvi ve společnosti JAP Industries, 

s.r.o. 

Vlastní model rafinační pánve válcového tvaru je zhotovena z plexiskla (neboli 

akrylátového skla), jenž je průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu. Jak už 

z obr. 44 napovídá, předností tohoto polymeru jsou zejména výborné optické vlastnosti, 

především vysoká průzračnost, jenž je při pozorování průběhu procesu rafinace velice 

důležitá.  

Nedílnou součástí je také grafitový rotor a hřídel (obr. 45). Jejich provedení a 

geometrie je, jak u modelu tak i na provozním zařízení, řešena takovým způsobem, aby hřídel 

rotoru bylo možné připojit na odplyňovací rafinační zařízení. Po stranách jsou umístěny dva 

grafitové vlnolamy, které se používají pro snížení rozvlnění hladiny během rafinace a snížení 

rotace lázně uvnitř rafinační pánve. 
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Obr. 44 Sestava fyzikálního modelu z dvou různých pohledů – rafinační pánev, grafitový 

rotor s hřídelí, vlnolamy (2x), monitorovací sondy A1 (horní), A2 (spodní) 
 

 

 

Obr. 45 Detail užívané koncovky rotoru při fyzikálním modelování 
 

 
 

Obr. 46 Sestava fyzikálního modelu doplněná hydraulickou zvedací plošinou, tlakovými 

láhvemi, průtokoměry a invertorem 
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Pokles obsahu vodíku v roztaveném hliníku během rafinace inertním plynem je na 

uvedeném fyzikálním modelu simulován poklesem obsahu rozpuštěného kyslíku v modelové 

kapalině (vodě). Hlavní výhodou použití tohoto média spočívá především v nízkých 

nákladech, svou dostupností a zejména nejvíce optimální z hlediska životního prostředí. Co se 

týče fyzikálních vlastností, lze považovat dynamickou viskozitu hliníku a vody za zcela 

shodnou. To je také uvedeno, spolu s ostatními fyzikálními parametry, v tab. 16. 

Tab. 16 Porovnání základních fyzikálních parametrů roztaveného  

hliníku a vody 

 

Fyzikální parametr 

 

Značení Jednotka Hliník Voda 

Teplota t °C 750 20 

Hustota  kg.m-3 2345 998,206 

Dynamická viskozita  Pa. s 1,20.10-3 1,002.10-3 

Kinematická viskozita υ m2. s-1 0,51.10-6 1,012.10-6 

Povrchové napětí  N.m-1 68,0.10-3 72,75. 10-3 

 

K nepřetržitému měření obsahu kyslíku v modelové lázni (vodě) bylo využito dvou 

optických fluorescenčních sond, umístěných jednak v horní části (cca 60 mm pod 

simulovanou taveninou), tak v spodní části pánve (cca 25 mm). Tyto sondy jsou schopny 

zaznamenat obsah kyslíku do 26 ppm.  

Změna hloubky rotoru byla prováděna pomocí hydraulicky ovládané zvedací plošiny 

(viz obr. 46). Mezi další zařízení, nutných k realizaci fyzikálního modelovaní, lze zahrnout 

tlakové láhve - plynný kyslík (O2) a argon (Ar). Regulace objemového průtoku Ar je 

prováděna pomocí průtokoměru a jehlových ventilů. Nastavení požadovaných otáček rotoru 

bylo zprostředkováno použitím asynchronního motoru napájeného přes invertor. 

Na obr. 47 jsou uvedeny základní rozměrové parametry laboratorního fyzikálního 

modelu rafinační pánve. 

 
Obr. 47 Základní rozměrové parametry laboratorního fyzikálního modelu 

 



48 

PRUCHNICKÝ, J. Fyzikální modelování technologických podmínek rafinace kovu v pánvi. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2018 
 

Před zahájením každého experimentu byla voda nasycována plynným kyslíkem na 

hodnotu 23 ppm (23 mg O2. 1-1 litr vody). Vlastní měření při experimentu bylo zahájeno 

v okamžiku začátku dmýchání inertního plynu (argonu) přes rotor se současným zahájením 

jeho rotace. Pro kontinuální měření obsahu kyslíku byly použity dvě optické fluoroscenční 

sondy dovolující měření obsahu rozpuštěného kyslíku do 26 ppm, které byly umístěny ve 

dvou rozdílných pozicích modelu pánve. 

5.2 Přehled provedených experimentů  

Fyzikální modelování bylo zaměřeno na proces odplynění modelové kapaliny (vody) 

dmýcháním inertního plynu (argonu) přes otáčející se grafitový rotor v modelu rafinační 

pánve. V tab. 17 jsou souhrnně uvedeny parametry, které byly použity při fyzikálním 

modelování. Provedené experimenty měly za cíl posoudit jednak vhodnost navržené metodiky 

modelování a jednak získat primární poznatky o vlivu čtyř relevantních parametrů rafinace na 

chování obsahu vodíku při rafinaci, a to: 

 průtoku inertního plynu, 

 rychlosti otáček rotoru, 

 počtu vlnolamů, 

 vzdálenosti rotoru ode dna rafinační pánve (hloubky ponoru rotoru). 

 

Tab. 17 Přehled parametrů fyzikálního modelování procesu rafinace v pánvi 

 

Průtok argonu 

[l.min-1] 

2,5 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 

10,0 15,0 10,0 15,0 10,0 15,0 10,0 15,0 

Otáčky rotoru 

[ot.min-1] 
350 500 650 800 

Vzdálenost rotoru 

ode dna pánve 

[mm] 

100 

150 

Počet použitých 

vlnolamů 

1x 

2x 

 

Experimenty byly následně vyhodnoceny a zpracovány do grafů na obr. 49 až  

obr. 54. Uvedené grafy charakterizují průběh snižování koncentrace kyslíku během rafinace 

inertním plynem přiváděným přes rotor. Kromě toho byly v průběhu experimentů pořízeny 

snímky uvedené na obr. 52, které dobře dokumentují charakter proudění kapaliny, chování a 

distribuce vznikajících bublin dmýchaného argonu. 

5.3 Laboratorní postup fyzikálního modelování v rafinační pánvi 

Prvotním krokem fyzikálního modelování je nastavení požadované vzdálenosti rotoru 

od dna pánve pomocí hydraulické plošiny, poté se model rafinační pánve naplní vodou o 

teplotě 20°C  na výšku 485 mm od dna nádoby, resp. 60 mm nad optickou sondou A1. 

Následně probíhá aktivace všech dílčích systémů, jako je spuštění invertoru, zapojení všech 

kabelů souvisejících s modelem do elektrického zdroje, spuštění programu v počítači pro 

zaznamenávání údajů.  
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 V další fázi je provedeno nasycení vody v modelu plynným kyslíkem na hodnotu 23 

ppm. Nastaví se požadované otáčky pro rafinaci, objemový průtok argon a zahájí se 

experiment a načítání dat prostřednictvím PC. Experiment je ukončen v okamžiku, kdy již 

nedochází ke změnám obsahu kyslíku ve vodě. Naměřená data jsou programem automaticky 

ukládána do souboru, poté manuálně zpracovávána ve formě grafů v prostředí MS Excel.  

Jak již bylo uvedeno, pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě bylo 

využito dvou optických fluorescenčních sond (A1 – horní sonda, A2 – dolní sonda). Při 

analýze výsledků, bylo zjištěno, že průběh změny koncentrace kyslíku snímaných těmito 

sondami je praktický identický – viz obr. 48. Toto chování se projevilo u všech experimentů, 

příčinou je vysoká míra turbulence, jenž způsobuje téměř homogenní koncentrační pole 

v celém objemu modelu rafinační pánve. Vzhledem k tomuto chování byly při dalším 

hodnocení využívány hodnoty ze spodní sondy A2.  

 
 

Obr. 48 Průběh změny koncentrace kyslíku snímaných oběma sondami 

5.4 Dosažené výsledky 
V následující části jsou postupně popsány dosažené výsledky z provedených 

laboratorních experimentů na modelu rafinační pánve. 

5.4.1 Vliv průtoku argonu při konstantních otáčkách rotoru  

Na obr. 49 je porovnán vliv průtoku argonu v rozmezí 2,5 – 15 l. min-1 a konstantních 

otáčkách rotoru 350, 500, 650 a 800 ot. min-1  a vzdálenosti rotoru ode dna 100 mm v grafické 

podobě.  

 
                                                                                    a) 
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                                                                                    b) 

 
                                                                                    c) 

 
                                                                               d) 

 

Obr. 49 Vliv průtoku argonu při konstantních otáčkách a) 350 ot.min-1   b) 500 ot.min-1   

 c) 650 ot.min-1   d) 800 ot.min-1 

Z průběhu změn obsahu kyslíku na obr. 49a a obr. 49b lze konstatovat, že při 

zvyšujícím se objemovém průtoku argonu (2,5 – 15 l.min-1) dochází zřetelně k rychlejšímu 

poklesu obsahu kyslíku v lázni a v důsledku toho i ke snížení doby odplynění definovaném 

dosažením koncentrace kyslíku na hodnotu blízkou 0 ppm. Pozitivní vliv zvyšujícího se 

průtoku argonu se výrazněji projevuje při nižších otáčkách rotoru (350 a 500 ot.min-1). Vyšší 

otáčky rotoru 650 ot.min-1 a zvláště 800 ot.min-1 sice přinášejí další pozitivní efekt 

v rychlejším poklesu obsahu kyslíku, ale začíná se zde uplatňovat i jejich negativní důsledky, 
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které jsou patrné zejména při nižších průtocích argonu (2,5 a 5 l.min-1) – obr. 49c a obr. 49d. 

Za těchto podmínek nedojde k úplnému snížení obsahu rozpuštěného kyslíku na hodnotu 

blízkou 0 ppm, ale odplyňování se „zastaví“ na hodnotě vyšší 2 a ž 4 ppm. Toto chování lze 

vysvětlit příliš intenzivní turbulenci v rafinační pánvi a tedy i vyšším intenzitou styku 

rozvlněné hladiny se vzdušným kyslíkem.  Protože proces odplyňováni při tomto způsobu 

rafinace je součtem dvou protisměrných dějů (odstraňování kyslíku pomocí bublin argonu a 

natékání kyslíku z okolní atmosféry do lázně) lze předpokládat, že se při vyšším stupni 

turbulence ustaví rovnováha mezi těmito dvěma ději, která nedovolí další snížení obsahu 

kyslíku pod uvedené meze.  

Z výsledků modelového studia tedy vyplývá, že existují určité optimální podmínky pro 

rafinaci lázně: 

 pro otáčky 350 ot.min-1 je nutno použit průtoky až 15 l.min-1, přičemž rychlost 

poklesu obsahu kyslíku nedosahuje ještě požadovaných hodnot 

 pro otáčky 500 ot.min-1 je rozdíl v poklesu obsahu kyslíku při použití průtoků 10 a 

15 l. min-1 již velmi malý, lze doporučit tedy průtok 10 l. min-1  

 při otáčkách 650 ot.min-1 lze dalšího zlepšení oproti předchozí variantě dosáhnout 

při průtoku 10 l.min-1, další zvýšení průtoku na 15 l.min-1 již nepřenáší žádný 

pozitivní efekt; při uvedených otáčkách 650 ot.min-1 nelze již požívat nízké 

průtoky s ohledem na nemožnost dosažení nízkých hodnot obsahu kyslíku v lázni 

 otáčky 800 ot.min-1 již nelze doporučit pro proces odplynění v podmínkách 

experimentu – je zde větší nebezpečí, že proces nebude ukončen při 

požadovaných nízkých obsazích kyslíku a to zvláště při nedostatečném průtoku 

argonu 

5.4.2 Vliv otáček rotoru při konstantním průtoku argonu 

Výše uvedené výsledky lze rovněž interpretovat v podobě vliv otáček rotoru při 

konstantním průtoku argonu – viz obr. 50, na kterém je uveden vliv otáček v rozmezí 350 až 

800 ot. min-1, při konstantních průtocích argonu 2,5; 5; 10 a 15 l. min-1. 

 

 
                                                                                           a) 
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                                                                                         b) 

 

 
                                                                                          c) 

 
                                                                                          d) 

 

Obr. 50 Vliv otáček rotoru při konstantním průtoku argonu při konstantních otáčkách  

a) 2,5 l.min-1   b) 5 l.min-1   c) 10 l.min-1   d) 15 l.min-1 
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Uvedené grafy potvrzují dílčí závěry uvedené v předchozí kapitole. Z obr. 50a a  

obr. 50b je evidentní negativní vliv zvýšených otáček 650 a zvláště 800 ot.min-1 při nižších 

průtocích, při kterých nedochází k úplnému poklesu obsahu kyslíku na hodnoty blízké 0 ppm.   

I zde je možno definovat optimální podmínky pro rafinaci lázně: 

 objemové průtoky argonu 5 a zejména 2,5 l.min-1 nepřinášejí dostatečný účinek 

pro pokles obsahu kyslíku, zvýšení otáček může být při těchto průtocích 

kontraproduktivní – nedojde k úplnému odplynění 

 průtoky argonu 10 l.min-1  při otáčkách 500 ot.min-1 jsou mnohem výhodnější, 

pokles obsahu kyslíku je velmi výrazný, další zvýšení otáček na 650 ot.min-1 

má sice ještě pozitivní efekt, ale nesmí dojít během rafinace k poklesu průtoku 

argonu – v tom případě by začalo probíhat zpětné naplanění kyslíkem z okolní 

atmosféry 

 při průtoku argonu 15 l.min-1 o otáčkách 650 ot.min-1 dochází ještě k výraznější 

rychlosti poklesu rozpuštěného kyslíku, zvýšení otáček z 650 na 800 ot.min-1  

nepřináší již pozitivní efekt k v poklesu obsahu kyslíku, naopak lze očekávat 

velmi výrazné promíchávání a turbulenci v pánvi, což může mít v praktických 

podmínkách negativní vliv na životnost vyzdívky a rotoru 

5.4.3 Vliv vzdálenosti rotoru ode dna pánve při konstantním průtoku argonu 

V rámci experimentálních studia byla věnována pozornost i posouzení vlivu 

vzdálenosti rotoru ode dna rafinační pánve na průběh změny obsahu kyslíku po zahájení 

rafinace.  

Uvedený parametr je při provozním použití této metody rafinace roztaveného hliníku 

poměrně důležitý. Při větší vzdálenosti ode dna může být efekt rafinace méně výrazný, při 

malé vzdálenosti ode dna může hrozit nebezpečí zvýšené eroze vyzdívky nadměrnou 

turbulencí a rotací lázně v blízkosti dna pánve. 

Dříve diskutované varianty byly provedeny pro vzdálenost rotoru 100 mm ode dna 

pánve, snahou bylo získat obdobné výsledky i pro vzdálenost větší. Po dohodě s provozními 

technology byla zvolena vzdálenost 150 mm. Na obr. 51a, b, c je pak souhrnně uvedeno 

porovnání vlivu vzdálenosti při různých otáčkách rotoru a konstantním objemovém průtoku 

argonu. 

 

                          a)  
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                                b) 

 

 
                                                                                                c) 

Obr. 51 Porovnání vlivu vzdálenosti rotoru ode dna pánve při různých otáčkách a konstantním 

průtoku Ar: a) 5 l.min-1 b) 10 l.min-1 c) 15 l.min-1 

 

Na obr. 51a je v grafu uveden vliv vzdálenosti rotoru při průtoku Ar 5 l. min-1. 

Charakter změn obsahu kyslíku pro obě diskutované vzdálenosti rotoru ode dna pánve je 

mírně odlišný. Pro všechny diskutované otáčky je příznivější vzdálenost 100 mm, nelze 

opomenout skutečnost, že i pro hodnotu vzdálenosti 100 mm při vysokých otáčkách 800 

ot.min-1 neklesne obsah kyslíku až na minimální hodnoty blízké 0 ppm. Obdobný trend lze 

vysledovat i při vyšším objemovém průtoku argonu – 10 a 15 l.min-1. Průběh změn obsahu 

kyslíku pro obě vzdálenosti je však téměř identický. 

Na základě dosažených výsledků lze tedy konstatovat, že zvýšení vzdálenosti rotoru 

ode dna pánve ze 100 na 150 mm výrazně neprodloužilo proces rafinace, při průtoku 10 a 

zvláště 15 l.min-1 jsou rozdíly zanedbatelné. Větší vzdálenost ode dna tj. 150 mm může být 

však v provozních podmínkách výhodnější z hlediska prodloužení živostnosti vyzdívky.   
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5.4.4 Vliv počtu vlnolamů při konstantním průtoku argonu  

Na obr. 52 je znázorněn vliv počtu vlnolamů pro dva typy ponorů (100 a 150 mm) při 

konstantním průtoku 5 a 10 l. min-1 v rozsahu otáček 350 až 650 ot. min-1. 

 

 
                                          a)  

 
                                                                                                    b) 

 

Obr. 52 Vliv počtu vlnolamů a různých otáček rotoru pro dvě různé vzdálenosti  rotoru ode 

dna pánve a průtoky argonu Ar 5 a 10 l.min-1     

Z obr. 52 je patrné, že prakticky u všech variant vedlo snížení počtu vlnolamů ze dvou 

na pouze jeden jen k mírně pozitivnímu efektu na zvýšení rychlosti změn obsahu kyslíku. 

Zároveň se však při otáčkách 650 ot.min-1 a průtoku 5 l.min-1 prokázalo, že nelze dosáhnou 

nejnižších obsahů kyslíku blízkých 0 ppm, tak jako při použití dvou vlnolamů. 

Použití jednoho vlnolamu s cílem zrychlení procesů je tak diskutabilní, navíc dochází 

k intenzivnější rotaci lázně, ke vzniku přelivů a valů s významným zvednutím hladiny, což 

může zvláště při vyšších otáčkách rotoru přinášet problémy s rozstřikem lázně. 
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Charakter proudění lázně a distribuce bublin je dobře patrný z obr. 53, na kterém jsou 

zobrazeny snímky chování lázně otáčky 350, 500 a 650 ot.min-1 při průtocích argonu 5, 10 a 

15 l.min-1 a použití jednoho vlnolamu. 

 

   

350 ot·min-1 a 5,0 l·min-1 

 

350 ot·min-1 a 10,0 l·min-1 

 

350 ot·min-1 a 15,0 l·min-1 

 

  
 

 
 

 

500 ot·min-1 a 5,0 l·min-1 

 

500 ot·min-1 a 10,0 l·min-1 

 

500 ot·min-1 a 15,0 l·min-1 

 

   
 

650 ot·min-1 a 5,0 l·min-1 

 

 

650 ot·min-1 a 10,0 l·min-1 

 

 

650 ot·min-1 a 15,0 l·min-1 

 

Obr. 53 Charakter proudění lázně a distribuce bublin při otáčkách rotoru 350, 

500 a 650 ot.min-1 a průtocích argonu 5, 10 a 15 l.min-1 a použití jednoho 

vlnolamu 
 

Na těchto fotografiích je zřetelný vliv zvyšujících se otáček v rozmezí 350 ot·min-1 až 

650 ot·min-1 (při použití jednoho vlnolamu), kdy dochází k intenzivnějšímu rozdělování bublin do 

celého objemu rafinační pánve, ale rovněž i vyšší míře rozvlnění hladiny lázně v rafinační pánvi.  
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5.4.5 Rafinační účinek při různých otáčkách bez průtoku argonu 

V rámci experimentálního studia byla rovněž provedena série pokusů, která byla 

zaměřena na posouzení rafinačního účinku pouze při použití rotoru s různými otáčkami ale 

bez přívodu plynného argonu. Výsledky jsou uvedeny na obr. 54. 

Bylo prokázáno, že bez přívodu inertního plynu není možné docílit odplynění na 

požadovanou úroveň obsahu kyslíku. Rychlost změny obsahu kyslíku je výrazně závislá na 

otáčkách, ale prakticky u všech testovaných otáček se proces odstraňování kyslíku zastaví při 

8 ppm kyslíku v modelové kapalině (vodě). Uvedená hodnota je hodnota, která odpovídá 

rovnováze s parciálním tlakem kyslíku v okolní atmosféře. Pouze dalším snížením parciálního 

tlaku kyslíku v rafinační pánvi lze docílit snížení této hodnoty pod rovnovážnou hodnotu. 

  

 
 

Obr. 54 Vliv otáček rotoru na proces odplynění bez použití dmýchání argonu 
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6 ZÁVĚR 

V laboratorních podmínkách byly provedeny metodické a pilotní experimenty s cílem 

testování metodiky fyzikálního modelování odplynění (odvodičení) roztaveného hliníku na 

modelu, v němž se jako modelová kapalina použila voda a jako rozpuštěný plyn kyslík. 

Výsledky byly posuzovány na základě změn obsahu tohoto rozpuštěného kyslíku, jenž byl 

měřen optickými flouroscenčními sondami během dmýchání inertního plynu přes otáčející se 

rotor.  

Na základě série experimentů byla také vytvořena metodika měření včetně způsobu 

hodnocení výsledků. Kromě toho byl vytvořen postup snímání experimentů za vhodných 

podmínek představující videosekvence a fotografie. Byl přitom prokázán výrazný vliv otáček 

a objemového průtoku inertního plynu na průběh snižování obsahu kyslíku ve vodě.  

Provedené experimenty měly za cíl posoudit jednak vhodnost navržené metodiky 

modelování a jednak získat primární poznatky o vlivu čtyř relevantních parametrů rafinace na 

chování obsahu vodíku při rafinaci a to zejména: průtoku argonu, počtu otáček rotoru, počtu 

vlnolamů a hloubce ponoru rotoru. Pozoruhodnou přílohou zde také tvoří experiment 

zabývající se odplyněním bez využití inertního plynu argonu.  

Z provedeného výzkumu fyzikálního modelování je možno formulovat následující 

hlavní poznatky: 

1) Byl zaznamenán vliv průtoku argonu při konstantních otáčkách rotoru. Pro otáčky 

350 ot.min-1 vykazoval průtok 15 l. min-1 nejvhodnější podmínky pro proces odplynění ze 

všech možných variant, avšak rychlost poklesu nedosahuje požadované hodnoty kyslíku.  Při 

zvýšení otáček na 500 ot.min-1 se ukázal pozitivní efekt při použití průtoků 10, resp. i 15 l. 

min-1, jejíž rozdíl je velmi nepatrný, avšak doporučená hodnota byla přikláněna k 10 l. min-1. 

Při otáčkách 500 ot.min-1 se prokázal průtok 10 l. min-1 za nejlepší variantu pro proces 

odplynění; další zvýšení průtoku již nepřináší pozitivní efekt. V tomto případě nelze 

doporučit nízké hodnoty průtoku pod zmíněnou variantou. Při otáčkách 800 ot.min-1 již nelze 

doporučit pro proces odplynění v podmínkách experimentu; hrozí riziku ukončení procesu. 

2) Za podmínek vlivu otáček při průtoku 2,5 a 5 l. min-1 nedochází k úplnému snížení 

obsahu rozpuštěného kyslíku ve všech případech počtu otáček. Průtok 10 l. min-1 zejména při 

otáčkách 500 ot.min-1 vykazuje oproti předchozím variantám výrazné zlepšení; lze říci, že 

proces odplynění při těchto podmínkách je účinnější při vyšších průtocích. Za podmínek vlivu 

otáček při průtoku 15 l. min-1 vykazuje ze všech naměřených variant k nejvýraznějšímu 

rychlosti poklesu rozpuštěného kyslíku. Zvýšení otáček z 650 na 800 ot.min-1 již nepřináší 

pozitivní vliv poklesu kyslíku. Důvodem zde sehrává intenzivní promíchávání a turbulenci 

v pánvi, jež se může odrážet na životnost rotoru a vyzdívky rafinační pánve 

3) Experimentálně byl proveden vliv vzdálenosti rotoru od dna pánve při průtoku Ar 5, 

10 a 15 l.min-1. Při průtoku Ar 5 l.min-1 lze konstatovat, že změna obsahu kyslíku pro obě 

diskutované vzdálenosti rotoru vykazují mírně odlišný charakter. Vzdálenost 100 mm se jeví 

pro všechny zvolené otáčky nejvíce příznivější, bez ohledu na fakt, že při 800 ot. min-1 

neklesne obsah na požadovanou úroveň blízké 0 ppm. Při vyšších objemových průtocích tj. 

10 a 15 l.min-1 lze konstatovat obdobný trend. Nicméně se ukázalo, že i v tomto případě je 

změna obsahu kyslíku pro obě vzdálenosti zcela identická. Na základě dosažených měření a 

výsledků lze říci, že proces rafinace se se zvýšením vzdálenosti rotoru od dna pánve ze 100 na 

150 mm neprodlouží. U obou průtoků tj. 10 a 15 l.min-1 se jeví rozdíly zanedbatelné. 

V reálných podmínkách z hlediska životnosti vyzdívky může být použití vzdálenosti 150 mm 

daleko příznivější. 
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4) Dalším parametrem zkoumaným v této práci byl vliv počtu vlnolamů na proces 

rafinace při konstantním průtoku Ar. Bylo zjištěno, že snížení počtu dvou vlnolamů na jeden 

vedlo prakticky u všech možných variant k pozitivnímu efektu změny obsahu kyslíku při 

zvýšení rychlosti otáček. Jedinou odlišností zde sehrály otáčky při 650 ot.min-1 a průtoku 5 

l.min-1, kde byl prokázán vliv počtu vlnolamů, přičemž použitím jednoho vlnolamu 

nepředcházelo k nízkému obsahu kyslíku, jako v případě použití dvou vlnolamů.    

5) V rámci tohoto modelování byla provedena fotodokumentace zaměřená na 

přiblížení vlivu rychlosti otáček 350 až 650 ot. min-1 a průtoku argonu 5,0 až 15 Nl·min-1 na 

stabilitu (rozvlnění) hladiny i charakter bublin. Prokázal se zřetelný vliv zvyšujících se otáček 

v rozmezí 350 ot·min-1 až 650 ot·min-1 (při použití jednoho vlnolamu), kdy dochází 

k intenzivnějšímu rozdělování bublin do celého objemu rafinační pánve. Lze také říct, že na 

rozvlnění hladiny má určitou mírou negativní vliv zvyšujících se otáček, i v případě použití dvou 

vlnolamů. 

6) V neposlední řadě byl zkoumán z hlediska pozoruhodnosti pokus odplynění 

taveniny bez použití inertního plynu argonu. Bylo prokázáno, že bez přívodu inertního plynu 

argonu není možné docílit odplynění na požadovanou úroveň obsahu kyslíku.  Ačkoliv je 

rychlost změny kyslíku závislá na počtu otáčkách, byl proces odstraňování kyslíku u všech 

testovaných otáčkách pozastaven na hodnotě 8 ppm. Tato uvedená hodnota odpovídá 

rovnováze parciálního tlaku kyslíku v okolní atmosféře. Řešením k docílení snížení této 

hodnoty lze pouze snížením parciálního tlaku kyslíku v rafinační pánvi.  Tento pokus v jisté 

míře vyjadřuje nepostradatelnou ukázku důležitosti inertního plynu argonu v procesu 

odplynění taveniny v rafinační pánvi.  
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