
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020  Martin Niemczyk 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

ABSTRAKT 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice emulgaci strusky do taveniny 

během mezipánvové rafinace oceli na zařízení plynulého odlévání. Práce je rozdělena do tří 

hlavních částí. První část bakalářské práce je věnována teoretickým základům plynulého 

odlévání oceli. Druhá část se věnuje úloze a technologiím mezipánvové metalurgie oceli  

a problematice emulgace strusky do taveniny oceli během zpracování oceli v rámci rafinačních 

pochodů sekundární metalurgie. Třetí stěžejní částí bakalářské práce je analýza celosvětových 

literárních poznatků z oblasti minimalizace emulgace strusky do taveniny oceli během 

plynulého odlévání. Literární rozbor je detailně zaměřen na jevy spojené s emulgací strusky 

v rámci přechodných období, kde dochází k přenosu oceli z licí pánve do mezipánve  

a rovněž možnosti minimalizace rizika stržení strusky do taveniny oceli z pohledu regulace  

a usměrňování proudění (toku) taveniny oceli v mezipánvi prostřednictvím různých 

technologických prvků. 

Cílem předkládané bakalářské práce je tedy především analýza literárních poznatků, 

která je zaměřena na možnosti a přístupy, které dokáží eliminovat emulgaci strusky do taveniny 

oceli během mezipánvové rafinace oceli na zařízení sekundární metalurgie. 

Klíčová slova: ocel, plynulé odlévání, mezipánev, emulgace strusky, proudění oceli, stínící 

trubice, dopadové místo 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is dedicated to the issue of slag emulsification into the melt during 

the tundish refinement of the steel on the device of continuous casting. The work is divided into 

three main parts. The first part of the bachelor thesis is dedicated to the basic theoretical 

principes of steel continuous casting. The second part is dedicated role and technologies of 

tundish metallurgy and the issue of slag emulsification into molten steel during refining on 

secondary metallurgy. Third part is the analysis of worldwide literature in the field of 

minimizing the slag emulsification into molten steel during continuous casting. The literature 

analysis is focused in detail on the phenomena associated with slag emulsification during the 

transition periods, where the steel is transferred from the ladle to the tundish and also the 

possibility of minimizing the risk of slag entrainment into the steel meltting trough regulation 

and flow centrol with various technological elements. The aim of the presented bachelor thesis 

is above all the analysis of literature, which is focused on the possibilities and approaches that 

can eliminate the emulsification of slag into the molten steel during the tundish refining of steel 

and during secondary metallurgy treatment. 

Key words: steel, continuous steel casting, tundish, slag emulsification, steel flow, ladle 

shroud, impact pad 
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ÚVOD 

Je mnoho otázek spojených s technologií a její inovací pro výrobu vysoko jakostní oceli 

na ZPO, které se snaží objasňovat metalurgové po celém světě. Z tohoto důvodu je jistě vhodné 

zabývat se mimopecním zpracováním oceli, jelikož v této fázi výroby oceli dochází k různým 

rafinačním pochodům, které se z majoritní části podílí na výsledné jakosti plynule lité oceli. 

V tomto směru je tedy zapotřebí hledat příčiny vzniku nečistot v oceli a současně nalézat 

a implementovat inovativní technologie vedoucí k výrobě oceli vysoké jakosti. 

Jedním z často diskutovaných témat souvisejícím s výslednou čistotou lité oceli jsou 

zařízení sekundární metalurgie (např. licí pánev, mezipánev, krystalizátor aj.), ve kterých je 

možno ovlivňovat výslednou čistotu oceli. Je třeba si uvědomit, že mezi jednotlivými 

zařízeními dochází k přenosu oceli, čímž dochází k proudění oceli, které může být příčinou 

vzniku nežádoucích vměstků v oceli mimo jiné v podobě emulgované strusky. Pojem emulgace 

strusky označuje jev, během kterého dochází vlivem interakce mezi proudící taveninou 

a struskou k vnášení částic strusky do oceli. V tomto ohledu se metalurgové po celém světě 

zabývají regulací vstupujícího proudu oceli do mezipánve a následným prouděním 

v mezipánvi, jelikož mezipánev je posledním zařízení sekundární metalurgie, na kterém je 

možno čistotu odlévané oceli ještě ovlivnit, a to zejména z hlediska vyplouvání nekovových 

vměstků a množství emulgované strusky. Emulgace strusky je považována za jeden 

z doprovodných jevů, jež zásadně ovlivňuje výslednou jakost oceli, jelikož emulgované 

vměstky do oceli dosahují převážně makroskopických velikostí, které jsou z metalurgického 

hlediska nepřípustné. 

V této souvislosti je bakalářská práce zaměřena na analýzu celosvětových poznatků 

z oblasti minimalizace emulgace strusky do taveniny v mezipánvi během plynulého odlévání 

oceli. V první kapitole bakalářské práce jsou stručně popsány teoretické základy výroby oceli 

a plynulého odlévání oceli, kde je popsáno základní rozdělení a princip výroby oceli pomocí 

radiálního typu ZPO. Druhá kapitola je pak zaměřena na poznatky z oblasti mezipánvové 

metalurgie oceli, kde jsou popsány, absorpce nekovových vměstků, základní typy 

mezipánvových strusek, problematika emulgace strusky do taveniny během plynulého odlévání 

oceli a proudění oceli v mezipánvi. Poslední kapitola je pak věnována analýze literárních 

poznatků z oblasti strhávání strusky se zaměřením na popis dějů v mezipánvi  

a způsoby regulace toku oceli během výměny licích pánví v technologickém uzlu licí pánev-

mezipánev. Na konci bakalářské práce je pak proveden závěr. 
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1 ZÁKLADY PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI 

 Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na soudobé poznatky z oblasti mezipánvové 

metalurgie v rámci, které dochází k nežádoucímu jevu pod názvem emulgace strusky.  

Důležitou částí bakalářské práce je především analýza celosvětových poznatků z oblasti 

minimalizace emulgace strusky do taveniny v mezipánvi během plynulého odlévání oceli, která 

je obsažena v kapitole 3. V návaznosti na cíl a téma bakalářské práce bylo v rámci této první 

kapitoly přistoupeno k vysvětlení teoretických základů výroby oceli. Dále pak byly popsány 

základní části radiálního zařízení plynulého odlévání oceli s popisem jeho hlavních  

částí a konec kapitoly byl věnován doplňujícím zařízením v podobě základních typů 

elektromagnetických míchacích zařízení. 

Díky své vysoké celosvětové poptávce patří ocel k nejvíce využívaným materiálům 

ve světě. Výroba oceli (obr. 1) není jednoduchá, je to složitý metalurgický proces odehrávající 

se nejčastěji v kyslíkovém konvertoru nebo v elektrické obloukové peci, na které navazuje 

sekundární zpracování oceli na zařízení pánvové metalurgie, kde dochází k úpravě chemického 

složení, čistoty a teplotní homogenizaci oceli. K odlévání oceli se v praxi využívá dvou 

technologických postupů. První technologií je plynulé odlévání oceli, které představuje 

v současné době majoritní podíl výroby. Druhý způsob odlévání oceli je založen na odlévání 

oceli do stacionárních forem, tzv. kokil [1, 2]. 

 

Obr. 1 Příklad technologického toku výroby oceli na ocelárně [2] 
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1.1 Zařízení plynulého odlévání oceli 

Zařízení plynulého odlévání oceli (zkráceně ZPO) představuje moderní a efektivní 

způsob zpracování oceli, kdy je ocel průběžně ochlazována a tím postupně transformována 

do tuhého stavu. Po ztuhnutí v celém průřezu dochází k dělení na požadovanou délku, výstupní 

kontrolu a následnou expedici k místu dalšího zpracování na finální výrobek [3-6]. Produkt 

technologie plynulého odlévání se nazývá předlitek, přičemž jeho příčný průřez může nabývat 

různých tvarů (kruh, čtverec, obdélník). Předlitek obvykle představuje polotovar určený 

k dalšímu zpracování. 

Technologií plynulého odlévání je v současné době zpracováváno majoritní množství 

oceli. Plynulým odléváním se dnes vyrábí více než 95% veškeré světové produkce oceli 

ve srovnání s odléváním oceli do ingotů. Plynule lité předlitky se vyznačují nejen vyšší čistotou, 

lepší povrchovou kvalitou a vnitřní strukturou, ale také vyšší ekonomickou efektivností 

v porovnání s klasicky litými ingoty. Odlévání oceli do kokil zahrnuje jen zlomek celosvětové 

výroby oceli, nicméně umožnuje odlévat tvary, které není možné vyrobit technologií plynulého 

odlévání. Jedná se zejména o obtížně slévatelné materiály a polotovary pro výkovky [1, 2, 6]. 

1.2 Konstrukční uspořádání ZPO 

Technologie a uspořádání systému plynulého odlévání prošlo během 20. stol. 

konstrukčním vývojem, z něhož plyne rozdělení do tří základních technologických provedení: 

radiální, vertikální a horizontální ZPO. Nejvyužívanějším technologickým postupem pro 

výrobu oceli na celém světě včetně ČR je radiální typ ZPO (obr. 2). 

 

Obr. 2 Schéma jednotlivých částí radiálního ZPO [4] 
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Vertikální typ se využívá jen ojediněle z důvodů jeho nároků na konstrukční výšku celého 

zařízení. Využití nachází u odlévání bloků o velkých průřezech. Posledním typem je 

horizontální ZPO, které však není pro výrobu oceli téměř využíváno [1]. 

1.3 Charakteristika hlavních částí ZPO  

Zařízení plynulé odlévání oceli se skládá z licí pánve, stínící trubice, mezipánve, ponorné 

výlevky, krystalizátoru (též označované jako primární chlazení) a na sebe navazujících dvou 

chladících zón (sekundární, terciární) s dalšími technologickými zařízeními jako jsou např. 

tažné válce, chladící trysky a dělící zařízení, popřípadě nějakého doplňkového zařízení 

(elektromagnetické míchače) [4].  

Při plynulém odlévání dle obr. 2 se ocel přivádí z licí pánve osazené v licím stojanu 

přes stínicí trubici do mezipánve, ze které se pomocí ponorné výlevky odlévá do krystalizátoru. 

Otočný licí stojan zajišťuje zvedání a manipulaci ve vodorovné rovině po kruhové dráze 

za účelem průběžného doplňování oceli do mezipánve z periodicky přivážených pánví. 

Jednotlivé klíčové konstrukční části ZPO budou podrobněji popsány v následujících kapitolách.  

1.3.1 Stínící trubice 

Tekutá ocel se přelévá z licí pánve přes stínící trubici (obr. 3) ponořenou pod hladinu 

oceli v mezipánvi. Hlavním úkolem stínicí trubice je zabránit nežádoucí reoxidaci okolními 

plyny [3, 4]. 

 

Obr.  3 Různé konstrukční provedení typů stínicích trubic [1] 

Další funkce stínící trubice jsou přímo závislé na konstrukci, například u některých typů 

se využívá dmýchání inertního plynu pro snížení podtlaku vznikajícího při přelévání oceli 

do mezipánve. Vlivem podtlaku může obdobně docházet k nasávání okolních plynů za vzniku 
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nežádoucí reoxidace oceli. Při dokonalém ponoření zabraňují i strhávání strusky proudem oceli 

z hladiny mezipánve do krystalizátoru [3, 4, 5]. 

1.3.2 Mezipánev 

Mezipánev slouží především k zajištění rovnoměrného a ustáleného toku oceli 

do krystalizátoru i při výměně licí pánve. Podstatně ovlivňuje stabilitu a plynulost procesu lití 

a tím i kvalitu předlitku, představuje jeden z nejdůležitějších technologických uzlů plynulého 

odlévání oceli a je zařazena mezi licí pánev a krystalizátor [3]. 

Mezipánev (obr. 4) je konstruována dle potřeb ocelárny (jak tvarově, tak i objemově). 

Mezipánev je obvykle tvořena ocelovým pláštěm, který je z vnitřní strany opatřen ochrannou 

vrstvou, obvykle ve formě dvou složek – pracovní a trvalé vyzdívky. V některých provozech 

je mezipánev opatřena víkem, které je ze spodní strany pokryto žáruvzdorným materiálem. 

Hlavní funkcí víka je zabránit úniku tepla z tekuté oceli [1, 3]. 

Z technologického a metalurgického hlediska zajišťuje mezipánev několik důležitých 

funkcí. Umožňuje např. regulaci hmotnostního toku tekuté oceli do krystalizátoru pomocí 

regulovaných výtokových otvorů. Vzhledem ke svému objemu zrovnoměrňuje rychlost licího 

proudu, minimalizuje rozstřik oceli na základě vhodně zvolené ochranné přechodové stínicí 

trubice a dopadového místa. Nižší hladina oceli vzhledem k hladině v licí pánvi snižuje 

ferostatický tlak tekutého kovu, na druhé straně příliš nízká hladina představuje nebezpečí 

stržení mezipánvové strusky do oceli. Na základě potřeb oceláren může mezipánev disponovat 

různým počtem výtokových otvorů, čímž vzniká schopnost rozdělovat ocel do jednotlivých 

licích proudů. Optimální uspořádání komponentů (technologických zařízení) v mezipánvi 

odstraňuje turbulenci licího proudu, napomáhá oddělování oceli od strusky, zrovnoměrňuje 

teplotu odlévané oceli, zabraňuje vniknutí strusky do krystalizátoru. Další důležitou funkcí 

mezipánve je sloužit jako zásobník oceli při sekvenčním lití [1, 3, 4, 8, 9]. 

Kromě plnění výše uvedených základních funkcí lze mezipánev využívat také jako 

průtočný reaktor s mícháním lázně, v němž je ještě možno upravit chemického složení oceli, 

modifikovat vměstky atd. [1, 10, 12]. Pro zajištění všech výše uvedených funkcí mezipánve je 

nutno optimalizovat vnitřní uspořádání prvků v mezipánvi na základě proudění. Mezi prvky, 

které mají vliv na proudění oceli v mezipánvi (obr. 4), lze zařadit dopadové desky, různé typy 

přepážek víceotvorová horní a dolní, hrázky a argonovací tvárnice. Počet přepážek v mezipánvi 

není přímo určen, může být závislý například na počtu licích proudů [3]. 
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Obr. 4 Příklad vnitřního upořádání mezipánve [1] 

Používané komponenty umožňují pozitivně ovlivnit charakter proudění oceli v mezipánvi 

a vytvořit podmínky pro zlepšení výsledné čistoty a struktury plynule litých předlitků 

a absorpce nekovových vměstků do mezipánvové strusky [11, 13]. Konkrétními důvody jejich 

instalace mohou být eliminace zkratových proudění, zrovnoměrnění proudění oceli, následné 

zvýšení teplotní homogenity a pozitivně ovlivňovat vyplouvání nekovových vměstků [1]. 

Dopadové desky usměrňují proud oceli vstupující do mezipánve pod stínicí trubicí. Použití 

dopadové desky umožňuje optimalizovat proudění a vyřadit některé přepážky z mezipánve 

[3, 10]. Výtok oceli z mezipánve se zajišťuje a reguluje uzavíracím mechanismem, na který 

navazuje ponorná výlevka [3, 13]. 

1.3.3 Ponorná výlevka 

Dalším důležitým segmentem na ZPO je ponorná výlevka (obr. 5), jejímž úkolem je 

ochrana odlévané oceli před nežádoucí reoxidací okolní atmosférou během transportu tekuté 

oceli z mezipánve do krystalizátoru. U ponorných výlevek mohou být využívány také různá 

konstrukční provedení dle obr. 5, např. náporové a beznáporové. Použitý typ výlevky může být 

zvolen např. na základě typu ZPO nebo chemického složení odlévané oceli [4, 5]. 

Dnes se převážně používají ponorné výlevky se zasouvacím uzávěrem v kombinaci 

s měničem trubic se zátkovou tyčí. Požadovaný průtok taveniny zajišťuje hlava zátkové tyče 

a sedlo výlevky nebo šoupátkový uzávěr. Je požadováno optimální odlévání oceli po dobu 

sekvence. Vnitřní část je pokryta ochrannou vrstvou, která zabraňuje zarůstání výlevek 

a v některých případech porézní vrstvou, která umožňující distribuci argonu přes vnitřní povrch 
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trubice do proudu oceli. Proudění v krystalizátoru mechanicky namáhá trubici v oblasti 

struskové čáry a chemicky reaguje s ocelí a licími prášky v krystalizátoru [3-6]. 

 

Obr. 5 Různé konstrukční provedení ponorných výlevek [7] 

Výhodné podmínky tuhnutí oceli jsou podmíněny hydrodynamikou licího proudu 

a tvarem ústí výtokových otvorů. Dle typu lití mohou být trubice opatřeny 1-5 výstupními 

otvory s různým směrováním otvorů, s odlišným vnějším průměrem a s různou výškou ponoru 

v závislosti na kvalitě odlévaného předlitku [4-6]. 

1.3.4 Krystalizátor 

Jednou ze stěžejních součástí zařízení pro plynulé odlévání oceli je také krystalizátor 

(obr. 6). Ocel přiváděná do krystalizátoru vytváří pevnou vnější kůru na základě vysokého 

odvodu tepla odolnou proti působení ferostatického a atmosférického tlaku pod krystalizátorem 

[4, 5].  

Krystalizátor je charakterizován geometrií, tvarem, průřezem a konicitou. Dle 

konstrukčního řešení je rozlišován na deskový, blokový a trubkový, dle průřezu na čtvercový, 

kruhový, obdélníkový, mnohoúhelníkový a profilový. Krystalizátor je možné členit i na základě 

tloušťky stěny na tenkostěnné a tlustostěnné. Materiál pro výrobu krystalizátoru musí zajišťovat 

perfektní vedení tepla. Stěny jsou obvykle vyrobeny z různých slitin mědi, např. Cu-Zr, Cu-Ag, 

Cu-Cr [1, 4, 5, 8]. 

Aby nedocházelo k zachycování licí kůrky na stěny krystalizátoru, je nutno během 

procesu lití zabezpečit optimální přísun licího prášku a neustálý pohyb mezi stěnami 

krystalizátoru a povrchem licí kůrky. K tomu účelu se využívá oscilační zařízení [4, 5, 12]. 
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Obr. 6 Schéma krystalizátoru [8] 

Licí prášky přidávané do krystalizátoru tvoří obvykle směsi na bázi CaO, MgO, SiO2 

a Al2O3, které vytvářejí na hladině oceli třívrstvý systém, jenž ochraňuje ocel před reoxidací 

a nadusičením. Další schopností tohoto systému je pohlcovat a rozpouštět vměstky, mazání stěn 

krystalizátoru, teplotní izolace hladiny oceli a zajišťovat homogenizaci přestupu tepla 

v krystalizátoru. Licí prášek vykazuje vhodné povrchové napětí, rozpouští se v úzkém 

teplotním intervalu, a proto je důležité zajistit požadovanou teplotu odlévané oceli na výstupu 

z mezipánve. Viskozita licích prášků zabraňuje zachycování oceli na stěny krystalizátoru  

a tedy i trhání licí kůry [4, 5, 12]. 

1.3.5 Sekundární zóna chlazení 

Sekundární zóna chlazení začíná ihned pod krystalizátorem a pokračuje v tzv. licím 

oblouku. Součástí sekundární zóny jsou různá technologická zařízení pro vedení předlitku 

a jeho ochlazování (např. chladicí vodní nebo vodo-vzdušné trysky a vodící systém válců), nebo 

jiné části vodícího systému. Trysky v sekundární chladicí zóně odvádějí z předlitku asi 50 % 

až 60 % veškerého tepla, které je nutné z předlitku celkově odvést [4, 12]. 

Část tepla je pak odváděna konvekcí a radiací do okolního prostředí při samovolném 

chladnutí předlitku. Sekundární chladicí zóna spolu s krystalizátorem odvádí z předlitku 

naprostou většinu tepla během jeho solidifikace, z něhož je cca 5 % teplo přehřátí, cca 20 % 

latentní teplo spjaté se změnou skupenství (tavenina-tuhá fáze) a zbývajících cca 75 % je součet 

tepel uvolněných během fázových změn v tuhém stavu a citelného tepla [12]. 
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1.3.6 Doplňující zařízení ZPO – Elektromagnetické míchače 

Elektromagnetické míchače jsou v současné době běžnou výbavou většiny zařízení 

plynulého odlévání, jelikož pomáhají zvýšit kvalitu plynule litých předlitků. Pomocí 

elektromagnetické cívky dochází v objemu kovu k indukci elektromagnetického pole, díky 

kterému pak dochází mimo jiné k míchání tekuté oceli, čímž se zabezpečuje tepelná  

a chemická homogenita, usměrnění proudění, vyplouvání vměstků a taky zabránění vzniku 

vnitřních vad předlitku [1, 4, 9]. V současné době se můžeme setkat s několika typy 

elektromagnetických míchačů, jehož tři základní varianty tvoří systémy M-EMS, S-EMS,  

F-EMS: 

• M-EMS (angl. mould electromagnetic stirrer) - jedná se o nejpoužívanější typ 

elektromagnetického míchače umístěného v krystalizátoru, který má také pozitivní 

přínos na povrchovou a podpovrchovou kvalitu odlévaného předlitku. Mezi jeho 

pozitivní účinky patří mimo jiné natavování licího prášku, zrovnoměrňuje odvod tepla 

po obvodu krystalizátoru, zabraňuje usazování vměstků v podpovrchových vrstvách 

a snižuje riziko vzniku průvalu [4, 9], 

• S-EMS (angl. strand electromagnetic stirrer) - jedná se o dnes nejméně využívaný typ 

elektro míchače. V dnešní době nachází své využití spíše jako pomocné míchací 

zařízení ve spolupráci se zařízením M-EMS, a proto je snahou umístit S-EMS  

co nejblíže krystalizátoru [4, 9], 

• F-EMS (angl. final electromagnetic stirrer) - posledním typem je elektromagnetický 

míchač F-EMS, jeho umístění je přímo závislé na určitém podílu tuhé fáze  

v jádře předlitku do tzv. zóny konečné solidifikace, což vypovídá o jeho ztížené 

instalaci hlavně u menších formátů, neboť zde dochází k velkým změnám metalurgické 

délky při různých odlévacích rychlostech. Jeho využití v licím oblouku má však velmi 

pozitivní účinky na snížení tvorby V-segregací, jelikož rozmíchává zbytkovou taveninu 

[4, 9]. 

Další kapitola bude zaměřena poznatky z oblasti mezipánvové metalurgie, jež je 

významným článkem z pohledu místa, kde k emulgaci strusky do taveniny dochází. V rámci 

pochodů sekundární metalurgie bude popsána funkce a úloha mezipánve a přiblížena 

problematika týkající se proudění oceli v mezipánvi. 
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2 MEZIPÁNVOVÁ METALURGIE OCELI 

V minulosti, když vznikala první zařízení plynulého odlévání, byla mezipánev vnímána 

spíše jako zásobník oceli před odléváním. V narůstajícím časovém údobí však docházelo 

ke zvyšujícím se nárokům na kvalitu oceli a k neustálému inovování technologií 

a technologických postupů na ZPO. Postupem času došlo k dalšímu zjištění, že mezipánev 

představuje důležitý metalurgický segment (technologický uzel) na zařízení ZPO, který je 

nedílnou součástí výroby oceli o vysoké kvalitě, jelikož právě v mezipánvi se odehrává celá 

řada důležitých dějů dnes označovaných jako mezipánvová metalurgie [1, 3, 13]. 

Pojem mezipánvová metalurgie označuje souhrn metalurgických a technologických 

opatření ovlivňujících výslednou čistotu oceli [3]. Představuje v podstatě poslední článek 

zpracování tekuté oceli, kdy lze čistotu oceli a chemické složení před odléváním ještě ovlivnit 

různými rafinačními postupy [1]. V mezipánvi tak probíhá celá řada důležitých dějů, které 

mohou být charakterizovány např. výškou hladiny oceli a dobou, kterou ocel stráví v mezipánvi 

(tzv. retenčním časem), v závislosti na nich může být ocel znečištěna vměstky vzniklými např. 

strháváním mezipánvové strusky, reoxidací oceli nebo roztavením a erozí žárovzdorných 

materiálů [1, 3]. Dalším rizikovým faktorem úzce spjatým s výslednou kvalitou lité oceli je 

proudění oceli v mezipánvi [10]. Proudění oceli je označováno za jeden z důležitých faktorů, 

jež ovlivňuje čistotu vyrobené oceli, na níž závisí její užitné a technologické vlastnosti. Na 

charakteru proudění v mezipánvi se podílí například výtok oceli z licí pánve či mezipánve, 

chování lázně v krystalizátoru atd. Mezi další technologické komponenty (zařízení) ovlivňující 

proudění v mezipánvi můžeme zařadit např. dopadové desky, přepážky, hrázky, struskové 

systémy, použité žárovzdorné materiály a jiné zařízení využívané uvnitř mezipánve. Je žádoucí, 

aby jak konstrukční, tak rafinační postupy, zajišťovaly, pokud možno, vysokou plynulost 

odlévání s řízeně ustáleným prouděním, které má zásadní vliv na výslednou čistotu předlitku. 

Vliv tohoto proudění je totiž spojen s vnášením, vyplouváním mikro a makro inkluzí a emulgací 

(stržením) strusky do taveniny oceli. Proudění v mezipánvi se snažíme ustálit i z důvodu jeho 

následného přenosu do krystalizátoru, kde má také negativní účinky ve vztahu k vyplouvání 

vměstků [1, 3, 10].  

Jeden ze základních procesů spojených s výslednou čistotou plynule litých předlitků 

odehrávajících se v mezipánvi je absorpce nekovových vměstků do strusky. V tomto směru je 

tedy vhodné pozastavit se nad principem pohlcování vměstků, který je pak přímo závislý 

na vhodně zvoleném typu struskového systému, ten při nevhodném složení může zapříčinit také 

vznik emulgačního jevu. 
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2.1 Absorpce nekovových vměstků 

Absorpce nekovových vměstků označuje děj, při kterém dochází vlivem různých 

přitažlivých a vztlakových sil na fázovém rozhraní k přesouvání a následnému pohlcování 

nežádoucích vměstků z oceli do strusky. Pro uskutečnění tohoto děje je důležité splnit 

podmínku, aby součet napětí na mezifázovém rozhraní vměstek – struska nebo kov – struska 

byl menší než mezi vměstkem a kovem [16, 17, 20]. Tento děj se tedy dá popsat do tří na sebe 

navazujících kroků: 

➢ vyplouvání nekovových vměstků v oceli, 

➢ přestup nekovových vměstků přes mezifázové rozhraní ocel-struska, 

➢ absorpce nekovových vměstků z mezifázového rozhraní do strusky. 

Vyplouvání nekovových vměstků z oceli na povrch do struskové fáze je z hlediska 

výsledné čistoty oceli podmíněno mnoha faktory. První ze základních faktorů je rozdíl hustot 

vyplouvajícího vměstku a oceli, což ve spolupráci s výškou hladiny oceli atd. ovlivňuje rychlost 

vyplouvání vměstku k hladině do mezifázového rozhraní, odkud působí tzv. mezifázové napětí 

(čím nižší mezifázové napětí, tím lépe projde vměstek do strusky). Mezi další faktory patří např. 

velikost vměstků a druh jejich fáze (tuhá, kapalná), druh proudění oceli v mezipánvi a Gibbsova 

energie absorpce vměstku. Z literatur [1, 3, 6, 21] je zřejmé, že vměstky o větší velikosti 

a vměstky v tuhé fázi rychleji vyplouvají k mezifázovému rozhraní. K tomuto procesu je také 

zapotřebí zajišťovat laminární tok tekuté oceli tak, aby docházelo k řízenému vyplouvání 

vměstků a zároveň pozitivně ovlivňuje emulgaci strusky zpět do tekuté oceli [1, 20]. 

Přestup nekovových vměstků z oceli do mezifázového rozhraní závisí na mezifázovém 

napětí na rozhraní struska-kov, které by mělo byt co největší. Bohužel se v oceli i ve strusce 

mohou nacházet povrchově aktivní látky, které negativně ovlivňují přestupy vměstků. Jedná se 

například o fosfor, síru, kyslík nebo oxidy MnO a FeO. Dle použité literatury je tedy zřejmé, 

že přestup nekovových vměstků do strusky je závislý na chemickém složení syntetické strusky 

a oceli, jelikož tito činitelé spoluurčují velikost fázového napětí v mezifázovém rozhraní. 

Dalšími činiteli ovlivňujícími přestup vměstku jsou např. viskozita kovu, vměstku a strusky, 

povrchové napětí kovu strusky a vměstku, hustota kovu, strusky a smáčivost vměstku. Dle 

literatury [20, 21] je prostup nekovových vměstků závislý na hodnotě celkové změny 

mezifázového napětí, které lze získat po odečtení tří mezifázových napětí: vměstek-struska, 

ocel-vměstek, ocel-struska. 
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To znamená, že existují různé způsoby pro vyplouvání vměstků z oceli. Bude-li 

výsledná hodnota změny fázového napětí menší než 0, mohou ve mezifázovém úseku  

ocel-struska přecházet nekovové vměstky libovolné velikosti. V opačném případě mohou 

přecházet jen vměstky kritického rozměru [6, 20]. 

Dále se předpokládá, že se vměstky přemisťují na hranici mezifázového rozhraní 

pomocí proudících polí zřetelnou a omezenou rychlostí podmíněnou vztlakovou  

a tíhovou silou tekutiny [21, 22]. Předpokládá se, že k přestupu vměstků do strusky může 

docházet dvěma způsoby. První způsob hovoří o přestupu vměstku skrz ocelovou mezivrstvu 

mezi ocelí a struskou a druhý způsob hovoří o přestupu přímému. Z toho vyplývá, že na základě 

velikosti Reynoldsova (Re) čísla je možno určit, v jaké soustavě budou nekovové vměstky při 

přestupu vyplouvat. Nastane-li případ, jehož výsledek bude Re ≥ 1, pak k separaci vměstků 

bude docházet skrz ocelovou vrstvu, naopak bude-li hodnota Re < 1, nekovové vměstky budou 

v přímém spojení na rozhraní se struskou. V tomto případě vměstky dosáhnou rozhraní 

s konečnou rychlostí, jenž bude podléhající fázové povaze vměstku (pevné nebo kapalné 

inkluze). 

Jeden z dalších zjištěných aspektů, jež ovlivňuje absorpci nekovových vměstků, je 

pohyb nekovových vměstků na mezifázovém rozhraní. Hovoří se o tzv. pohybu průchozímu, 

kolísavému a zbytkovému. Nejvýhodnějším typem pohybu je průchozí, díky němu mohou být 

všechny vměstky pohlcovány do strusky. Vměstky, u kterých dochází k pohybu zbytkovému, 

zůstávají na mezifázovém rozhraní a nepřestupují do strusky. Zbývá pohyb kolísavý, který se 

pohybuje v určitém intervalu a podobá se sinusoidě. Po určité době dochází k snižování 

velikosti rozkmitů, až dojde k uklidnění a přestupu vměstku do strusky [21, 22]. 

Proces absorpce nekovových vměstků a emulgace strusky jsou mimo jiné ovlivňovány 

typem použitého struskového systému. Další kapitola je zaměřena na mezipánvové strusky  

a nejpoužívanější struskové systémy, které jsou nezbytnou součástí při výrobě oceli o vysoké 

čistotě, jelikož vyplouvání nekovových vměstků a emulgaci strusky také ovlivňují. 

2.2 Mezipánvové strusky  

Jedním ze základních pilířů mezipánvové metalurgie tvoří mezipánvové strusky  

a jejich kombinace, které jsou situovány na hladině oceli. Struskotvorné přísady jsou nedílnou 

součástí technologického systému pro odlévání ocelí s vysokou čistotou, z čehož vyplývá, že 

optimalizace struskových systémů je jedním z hlavních požadavků mezipánvové metalurgie. 

Optimalizované struskové systémy mají za úkol absorbovat nežádoucí nekovové vměstky 
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z tekuté oceli přes mezifázové rozhraní kov-struska, dohotovit a rafinovat chemické složení 

oceli, tepelně izolovat a chránit ocel před reoxidací s okolním prostředím, neinvazivně působit 

na žárovzdorné materiály. V dnešní době může být krycí vrstva v mezipánvi tvořena mnoha 

druhy materiálů, což poukazuje na fakt, že funkcí mezipánve není jen distribuce roztavené oceli 

do krystalizátoru, ale i rafinace oceli [10]. 

Při plynulém odlévání oceli z mezipánve mohou být využívány struskové kombinace 

o různém fyzikálním a chemickém složení, které se mohou odvíjet od jakosti odlévané oceli. 

Nejčastěji se využívají tzv. vícevrstvé (dvouvrstvé) kombinace v podobě krycí a rafinační 

strusky.  

2.2.1 Krycí strusky  

Krycí struska označuje druh zásypu ocelové lázně využívaném ve dvousložkovém 

systému v kombinací s rafinační struskou. Úkolem krycích strusek je tepelná a chemická 

izolace ocelové lázně v mezipánvi. Tyto zásypy se dají dále rozdělit na základě podílů 

jednotlivých prvků obsažených v krycím struskovém systému:  

1. zásypy s vysokým obsahem křemíku, které lze dále rozdělit do dvou skupin [23]: 

• rýžové plevy jedná se o zásyp v podobě tuhého sypkého nebo granulovaného materiálu 

s vysokým obsahem křemíku. Charakteristickým rysem je vysoký obsah křemíku 

v kombinaci s organickou složkou. Rýžové plevy jsou považovány za biopalivo, jelikož 

se v peci spalují při teplotách od 700 až 900 °C za vzniku popelu, jehož zásadní část 

tvoří SiO2 (cca 80 %) a spálený C (5 až 10 %). Po dosažení teploty 850 °C začíná 

probíhat fázová přeměna oxidu siřičitého z amorfního na krystalický. Rýžové plevy jsou 

historicky nejstarší krycí materiál používaný v mezipánvi, díky jejich relativně nízkým 

pořizovacím nárokům, dobré dostupnosti, izolačním schopnosti a nízké objemové 

hustotě se využívají dosud. Jednou z nevýhod tohoto zásypu je jeho vysoká stabilita, 

díky které nedochází k vytvoření dostatečně silné vrstvy strusky, což umožňuje 

opětovnou reoxidaci na povrchu tekuté oceli, 

• granulované rýžové plevy jsou vyrobeny na podobné bázi jako sypké, jejich předností 

je větší zrnitost v rozmezí 2-8 mm, díky které splňuje vyšší nároky zdravotních 

norem, 

2. granulovaný materiál se středním obsahem křemíku vzniká v tepelných elektrárnách jako 

vedlejší produkt spalování uhlí, vyznačují se proto vyšším obsahem uhlíku (2 až 30 hm. %) 

ve směsi a nižším obsahem křemíku (30-40 hm. %), což znemožňuje jejich využití při výrobě 

vysoce legovaných ocelí. Tento zásyp je dále tvořen oxidy (SiO2, Fe2O3, AL2O3). Hustota 
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směsi se pohybuje okolo 0,7 až 0,9 kg/dm3. Na základě vyššího hmotnostního obsahu 

volného uhlíku může docházet zejména při delších sekvencích na povrchu lázně k tvorbě 

pevné sklovité strusky, proto je nutno přidávat do směsi prvky na regulaci tekutosti (Ca, 

Na, Mg). Při optimálním nastavení podílů jednotlivých složek lze tento zásyp využívat jako 

adekvátní náhrada rýžových plev [23], 

3. granulovaný materiál s vysokým obsahem hořčíku, ve kterém se obsah hořčíku pohybuje 

mezi 75 a 90 hm. %, se dále vyznačuje vysokou teplotou tavení (2000 až 2400 °C), vysokou 

hustotou v rozmezí 0,7 až 0,9 kgdm-3 a vyšší spotřebou ve srovnání s rýžovými plevami. 

Díky nízkému procentu podílu uhlíku 1 až 3 hm. % se mohou využívat při odlévání vysoce 

legovaných nerezových ocelí [23]. 

2.2.2 Rafinační syntetické strusky 

Druhou složkou dvouvrstvého systému jsou rafinační strusky, které mají zajišťovat 

například asimilaci nekovových vměstků, zdokonalovat (rafinovat) chemické složení oceli 

a zamezovat sekundární reoxidaci. V dnešní době se většinou využívají rafinační syntetické 

struskové systémy na bázi oxidů MgO a SiO2, jelikož disponují vyššími asimilačními 

schopnostmi (absorpčními) a pomáhají snižovat počet nežádoucích složek v oceli. Struska je 

aplikována na povrch ocelové lázně, kde po roztavení a pokrytí taveniny díky své afinitě aktivně 

pohlcuje vměstky a nežádoucí prvky přes mezifázové rozhraní z taveniny. Hlavní nevýhoda 

syntetických strusek spočívá v snížené izolační schopnosti, proto je zapotřebí používat krycí 

izolační strusku, nebo víko mezipánve. Vzhledem k chemickému složení je možno rafinační 

syntetické strusky rozdělovat do tří základních skupin [6, 23]:  

• strusky na bázi CaO – mezi jejich vlastnosti patří vysoká aktivita na mezifázovém 

rozhraní struska-kov, vytvářejí vhodné podmínky pro absorpci vměstků, zabraňují 

nasiřování při strhávání strusky z licí pánve, eliminují pick-up efekt (tj. nárůst) dusíku 

a vodíku v tekuté oceli atd,  

• strusky na bázi CaO.AL2O3 – mezi jejich vlastnosti patří taktéž dobrá asimilace vměstků 

a vysoká odsiřovací schopnost. U obou příkladů syntetických strusek je důležitá 

kombinace s krycí struskou, jelikož může mimo jiné docházet ke změně předpokládané 

viskozity a tím i k zatuhnutí rafinační syntetické strusky, 

• kombinované hybridní krycí a rafinační strusky – jedná se o materiály na dvoufázové 

bázi horní je SiO2 – spodní vrstva je tvořena kombinací CaO-AL2O3 a jiné (MgO). 

Výhodou tohoto struskového systému je vysoká izolace a výborná absorpce nekovových 

vměstků z oceli [23]. 
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2.3 Emulgace strusky  

Emulgace strusky neboli strhávání strusky do kovu je jeden z nežádoucích jevů, se 

kterými se lze setkat v rámci pochodů pánvové a mezipánvové metalurgie. Vlivem emulgace 

strusky do taveniny oceli dochází ke zhoršení čistoty oceli a tím i finálních vlastností oceli. 

Hnací silou emulgace je energie zajišťující ponoření částic pokrývajících hladinu oceli 

např. krycí struska. Tato energie vzniká na základě interakce mezi proudem ocelové lázně  

a tekutou struskou. Proces emulgace strusky do taveniny je obecně spojen s fyzikálními 

vlastnostmi strusky, jako jsou viskozita, hustota a mezifázové napětí, chemickým složení oceli 

a souvisí také s teplotou celého systému a vlastnostmi spojenými s dynamikou tekutin. Proces 

emulgace je rovněž významně ovlivněn prouděním oceli (i jeho rychlostí), tloušťkou vrstvy 

strusky na hladině oceli [16]. 

Například literatura [24] udává, že pro emulgaci strusky do kovu je zapotřebí určité 

rychlosti a směru prodění oceli. Minimální úhel α je dán mezifázovým povrchovým napětím, 

proto chemické složení strusek hraje tak významnou roli (obr. 16) [24]. 

 

Obr. 7 Schéma znázorňující vliv roje bublin na emulgaci strusky [24] 

V metalurgické praxi se lze s emulgačními jevy setkat mimo jiné při výtoku tekuté oceli 

z licí pánve do mezipánve a také i při odlévání oceli z mezipánve do krystalizátoru [3, 16]. 

Při odlévání oceli na ZPO je nezbytné optimalizovat podmínky vstupu oceli do mezipánve 

například pomocí řízeného vstupu oceli z licí pánve do mezipánve pomocí stínící trubice. 

Analogicky lze postupovat v rámci optimalizace výstupních podmínek na výtokovém uzlu 

z mezipánve za pomocí mimo jiné regulace výtoku oceli a ponorné výlevky. Dalším 

z potenciálních faktorů spojených s možnou emulgací strusky do taveniny je udávána například 

injektáž inertního plynu realizovaná rychlostí překračující kritickou úroveň proudění 



16 
 

NIEMCZYK, Martin. Emulgace strusky do taveniny během mezipánvové rafinace oceli na blokovém 
zařízení plynulého odlévání, Bakalářská práce VŠB-TU Ostrava, FMT, 2020. 

injektovaného plynu a nepravidelný pohyb např. vlivem víření mezi jednotlivými vrstvami 

na rozhraní struska-kov [16, 17]. 

2.4 Proudění oceli v mezipánvi 

Neustálené, turbulentní proudění oceli generuje nežádoucí pohyb vměstků v průběhu 

rafinačních procesů, kdy ocel v mezipánvi po určitou dobu během jejich průběhu setrvává. 

V metalurgické praxi se lze setkat s problémy tvorby struskového oka, emulgací strusky 

do taveniny oceli v důsledku vzniku turbulentního proudění během tzv. přechodového období, 

kdy dochází k výměně licích pánví, či vznikem vměstků v důsledku reoxidace taveniny 

oceli při kontaktu s okolní atmosférou. Všechny tyto jevy mají nepříznivý dopad na výrobu 

oceli o vysoké čistotě. Tyto nežádoucí dopady lze eliminovat například vnitřním uspořádání 

mezipánve, použitím různých komponent pro usměrnění proudění oceli (dopadová místa, 

hrázky, přepážky) a také regulací toku oceli z licí pánve pomocí různých krytů a typů stínících 

trubic. Mezipánev může svou konstrukcí ovlivnit průběh a efektivitu průběhu flotace během 

vyplouvání vměstků a ovlivnit tak potenciál pro případné stržení strusky do taveniny oceli. 

Vyplouvání vměstků během neustáleného proudění oceli je obecně velmi obtížné oproti tomu, 

je-li docíleno usměrněného a ustáleného proudění oceli. [25]. Optimalizace vnitřního 

uspořádání mezipánve umožňuje efektivně řídit tok (proudění) oceli tak, aby byla dosažena co 

nejvyšší možná míra homogenity chemického složení oceli, jednotných teplot v celém objemu 

oceli a došlo k odstranění nekovových vměstků. Obecným přístupem ke zlepšení výkonu 

mezipánve je mimo výše uvedené samozřejmě prodloužení doby setrvání roztavené oceli 

v mezipánvi a tím vytvoření optimálního časového prostoru pro vyplouvání vměstků [25, 26]. 

Průběh těchto jevů je možné sledovat právě pomocí různých fyzikálních  

a numerických modelů, nebo jejich kombinací. Tyto metody umožnují mimo jiné analyzovat 

nestabilní proudění taveniny oceli a pohyb vměstků v mezipánvi, čímž představují efektivní 

nástroj ke zlepšení, řízení a navrhování postupů pro výrobu oceli s vysokou kvalitou [26]. 

S využitím těchto metod lze nalézt přístupy, které umožní identifikovat kritická místa, snížit 

počet kritických situací vznikajících v důsledku nestabilního či turbulentního proudění  

a eliminovat tak vznik vměstků v oceli. 

V současné době je možno studovat tyto jevy například pomocí softwaru ANSYS 

FLUENT, který je umožnuje studovat vlivy různých přístupů k regulaci proudění oceli, 

například i ve srovnání s jinými dříve vyvinutými technologiemi zaměřenými na snížení podílu 

neustáleného proudění ve studovaném systému mezipánve [25]. 
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Studium proudění oceli v mezipánvi v rámci různých specifických aplikací lze provádět 

i v laboratorních podmínkách s využitím metod fyzikálního modelování. Často využívané jsou 

zejména fyzikální modely využívající kapalná média simulující ocel a strusku [25, 27]. 

Fyzikální modely umožnují studovat a porozumět vlivům spojeným s dynamikou tekuté oceli 

v mezipánvi na základě, kterých lze získat statistiky týkající chování, charakteru či rychlosti 

proudění [26].  

Základem funkčního systému plynulého odlévání oceli se v posledních letech stává 

studium (analýza) proudění oceli prostřednictvím metod modelování proudění, jež umožňuje 

odhalit a eliminovat projevy spojené s emulgací strusky do taveniny a efektivně ji řídit [3, 16]. 

Následující kapitola je zaměřena na analýzu celosvětových literárních poznatků 

z oblasti minimalizace emulgace strusky do taveniny oceli v mezipánvi během plynulého 

odlévání oceli. 

3 MOŽNOSTI MINIMALIZACE EMULGACE STRUSKY DO 

TAVENINY V MEZIPÁNVI BĚHEM PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ 

OCELI  

V souladu se zadáním bakalářské práce je tato kapitola věnována přehledu literárních 

poznatků zahraničních vybraných zahraničních zdrojů a zaměřuje se konkrétně na možnosti 

minimalizace emulgace strusky do taveniny oceli v mezipánvi v rámci konkrétních aplikací, 

které byly za tímto účelem využívány. 

V přehledu jsou uvedena konkrétní řešení týkající se problematiky regulace proudění 

toku roztavené oceli v místě, kde ocel vstupuje z licí pánve do mezipánve a aplikace využívající 

různé modifikace korigování a usměrňování proudění oceli v tomto technologickém uzlu a další 

různá řešení vnitřního uspořádání mezipánve či využití inovativních řešení stínící trubice. Jedná 

se také o zdroje využívající metod fyzikálního a numerického modelování.  

3.1 Proudění oceli a jeho vliv na chování vměstků v mezipánvi během 

výměny licích pánví  

Plnění mezipánve proudem oceli z licí pánve je periodicky doprovázeno výměnou licí 

pánve. Při této výměně licích pánví dochází mimo jiné ke změnám směru a rychlosti proudění 

a také změně výšky hladiny oceli jak v licí pánvi, tak v mezipánvi. Řízení a optimalizace 

(stabilizace) proudění oceli v průběhu této výměny licích pánví je v souvislosti s nežádoucím 

znečištění oceli zásadní.  
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Možností, jak usměrnit, stabilizovat proudění roztavené oceli a pohyb vměstků  

v mezipánvi v období výměny lících pánví je využití kombinace vodního a numerického 

modelu rozšířeného o matematický výpočet, který umožnil vytvoření simulace proudění oceli 

a vlivu charakteru tohoto proudění na pohyb inkluzí (vměstků) v mezipánvi během výměny 

licích pánví. 

Na obr. 8 jsou schematicky znázorněny jevy v oblasti technologického uzlu licí pánev-

mezipánev během výměny licích pánví s měnícími se výškami hladiny v licí pánvi, 

a mezipánvi pomocí čtyř po sobě jdoucích fází. První fáze:(1) ukazuje na ustálený stav oceli, 

hladina v oceli v mezipánvi je na optimální úrovni a licí pánev dodává ocel. Ve druhé fázi (2) 

nastal neustálený stav oceli, došlo k ukončení lití a snižování hladiny oceli v mezipánvi, ze 

které se stále odlévala ocel do krystalizátorů. Ve třetí fázi (3) pokračoval neustálený stav oceli, 

prázdná licí pánev byla nahrazena plnou a začalo přelévání do mezipánve za zvýšeného 

hmotnostního průtoku. Čtvrtá fáze (4) ukazuje na ustálený stav oceli, rychlost na výstupu z licí 

pánve se snížila, jelikož hladina mezipánve dosáhla optimální výšky. Tyto 4 fáze jsou 

označovány jako přechodové období [25]. 

  

Obr. 8 Schematický pohled na výměnu licí 

pánve v rámci přechodového období 1-4:  

(1) ustálený stav předchozí pánve,  

(2) změna pánve,  

(3) začátek lití z nové licí pánve,  

(4) ustálený stav nové pánve [25] 

Obr. 9 Časová závislost provozních 

podmínek během výměny licí pánve: 

a) hmotnostní průtok z pánví do mezipánve, 

b) hmotnost roztavené oceli v mezipánvi [25]  

Příklad přechodných změn hmotnostního průtoku z pánví do mezipánve a množství 

roztavené oceli v mezipánvi, v závislosti na čase je znázorněn pomocí dvou grafů na obr. 9. [2]. 
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Z grafů a) a b) na obr. 9 je tedy patrné, že hmotnostní průtok z pánve do mezipánve a množství 

roztavené oceli v mezipánvi se dynamicky mění v období výměny licích pánví, tok roztavené 

oceli a chování vměstků v mezipánvi se během období změny pánve stávají extrémně složité 

[25]. 

Pro výpočet byl použit matematický model toku roztavené oceli a pohybu vměstků za 

pomocí dynamiky tekutin. Pro zjednodušení a lepší objasnění nestabilních jevů byl vytvořen 

zjednodušený obdélníkový model jednoproudé mezipánve bez vnitřních inhibitorů (obr. 10). 

Vstupní okrajové podmínky byly dány stínící trubicí, hmotnostní průtok na vstupu se měnil 

s časem (obr. 9). Teplota na vstupu byla konstantní a průtok na výstupu z mezipánve byl také 

konstantní (5 t·m-1). Pohyb vměstků se počítal pomocí Lagrangiánské metody sledování částic. 

Pro zjednodušení problému se předpokládal kulový charakter částic o průměru 100 μm. Účinky 

shlukování a vzniku inkluzí v mezipánvi byly zanedbány [25]. 

Během experimentu došlo k injektáži vměstků do vstupního otvoru stínící trubice, 

udržované na konstantní hodnotě. Účinnost odstranění vměstků mezipánve v období změny 

pánve je kvantitativně vyhodnocena podle časové závislosti rychlosti odtoku vměstků. Autoři 

dále uvádějí, že tento simulační model je vhodný pouze pro vyhodnocení odstranění vměstků 

flotací [25]. 

 

Obr. 10 Zjednodušený model mezipánve [24] 

V další fázi byl spočítán výpočet metody tokových charakteristik pomocí nově 

navrženého modelu, použitelného pro operaci výměny licích pánví (přechodové období). Tento 

model byl pak porovnán s metodou kombinovaného výpočtu modelu navrženou společností 

Sahai, která se běžně využívá pro vyhodnocení tokových charakteristik v ustáleném stavu 

mezipánve [25]. 
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První část studie se zaměřuje na numerické výsledky chování vměstků v období změny 

pánve ve třech fázích (obr. 11), z čehož lze vyhodnotit časové závislosti odtokové rychlosti 

z licí pánve na množství vměstků o velikosti 100 μm (obr.  12) zjištěném na výstupu  

z mezipánve. Čísla v kulatých závorkách odpovídají číslům, jež popisují průběh studovaného 

modelu v čase (na obr. 8 a 9. Obr. 11 (1) popisuje přenos vměstků v ustáleném stavu, v této 

fázi (obr. 11 (1)) byla největší koncentrace vměstků v mezipánvi okolo stínící trubice, jejich 

počet se, ale během transportu k odtokové výlevce pomalu snižoval, jelikož docházelo k jejich 

vyplavování na povrch. Po ukončení lití se počet vměstků v mezipánvi ještě snížil, vlivem 

přerušení toku oceli (i toku vměstků) a současného vyplouvání zbylých vměstků (obr.  11 (2)). 

Po výměně licích pánví, resp. po začátku lití z nové pánve se vlivem zvýšené rychlosti přelévání 

podíl vměstků v mezipánvi na vstupu prudce zvýšil (obr. 11 (3)), oblast vměstků s vysokou 

hustotou se rychle šířila po proudu, což bylo detekováno i na výstupu z mezipánve [25]. 

 

Obr. 11 Simulace pohybu vměstků v modelu v různém čase odpovídající jednotlivým 

stavům během výměny licí pánve:(1) ustálený stav [0 min], (2) výměna licích pánví  

[3 min], (3) začátek lití z nové pánve [3 min 35 s] [25] 

Výše zmíněné informace ukazují, že proud oceli sebou strhává vměstky shromažďující 

se v oblasti pod vstupní výpustí ze stínicí trubice. Tento jev je dále doprovázen strháváním 

strusky v licí pánvi, jež nastává na konci lití vlivem poklesu hladiny roztavené oceli v licí pánvi, 

což je zároveň doprovázeno snižující se tloušťkou struskové vrstvy mezipánvi. Do mezipánve 

tedy teče určité množství pánevní strusky. Kromě toho je také strusková vrstva mezipánve 

strhávaná a míchána v roztavené oceli na počátku lití z nové pánve [25]. 
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Druhá část popisuje charakteristiky toku v období změny pánve. Časové závislosti 

charakteristických objemů během výměny licí pánve jsou vyhodnoceny grafem na (obr. 12). 

Tyto objemy jsou vyhodnoceny na základě objemů pozorovaných v ustáleném stavu [25]. 

Ze zjištěných objemových charakteristik (obr. 13) lze konstatovat, že dolévání zbytku 

tavby je doprovázeno zvyšováním podílu objemu s pístovým tokem a snížením podílů objemů 

smíšeného a mrtvého vlivem snížení odtokové rychlosti. Po výměně licí pánve a začátku lití 

z pánve nové se podíl objemu s pístovým tokem snížil a podíly smíšeného a mrtvého objemu 

se zvyšují vlivem zvýšené odtokové rychlosti z nové pánve. Zvýšení těchto objemů ukazuje 

na silný turbulentní tok v mezipánvi, čímž dochází mimo jiné ke snížení počtu odstraněných 

vměstků flotací a možnému strhávání strusky do oceli. Časové závislosti charakteristických 

objemů získané během výměny licí pánve (obr. 13) byly vypočteny s využitím 

rozšířeného výpočtového kombinovaného modelu. 

 

 
Obr. 12 Časová závislost odtokovém 

rychlosti na množství vměstků o velikosti 

100 μm [25] 

Obr. 13 Časové závislosti charakteristických 

objemů během výměny licí pánve: (a) objem 

s pístovým tokem, (b) dobře promíchaný 

objem, (c) mrtvý objem [25] 

Z porovnání tokových charakteristik v ustáleném a neustáleném stavu také vyplývá, že 

vypočítané charakteristické objemy metodou rozšířeného výpočtu jsou ekvivalentní Sahaiho 

výpočtové metodě v ustáleném stavu oceli, což ukazuje, že Sahaiho výpočtová metoda je 

přiměřenou metodou pro zkoumání toku roztavené oceli v přechodovém období. 
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Dílčí diskuse a závěry  

Byla vytvořena numerická simulace, která měla charakterizovat nestabilní tok oceli  

a pohyby vměstků v mezipánvi během výměny licích pánví ze, které byly zjištěny následující 

skutečnosti: 

• odtok vměstků do krystalizátoru dramaticky vzroste okamžitě po začátku lití z nové 

pánve (obr.  12), 

• Sahaiho výpočtová metoda přiměřenou metodou pro zkoumání toku roztavené oceli 

v přechodovém období, 

• podíly promíchaného a mrtvého objemu narůstají současně s odtokem (obr.  13) 

• zvýšení podílu promíchaného objemu a mrtvého objemu na začátku lití z nové pánve 

má za následek zhoršení účinnosti odstraňování vměstků. 

Z výše uvedených poznatků je tedy zřejmé, že zajištěním řízeného toku oceli na začátku 

odlévání z nové licí pánve je účinným opatřením ke snížení počtu vměstků a zvýšení výkonnosti 

mezipánve. 

3.2 Využití inovativního typu stínící trubice pro optimalizaci proudění 

oceli v mezipánvi  

V předchozí studii nestability proudění, která vzniká v důsledku výměny licích pánví 

lze řešit usměrnění toku pomocí zařízení pro jeho regulaci. Ukázalo se, že tento děj doprovází 

vznik a přenos nežádoucích turbulencí, které se snaží metalurgové po celém světě eliminovat 

za pomocí různých inovativních technologií.  

Autoři studie [26] se v tomto směru pokusili vyvinout nový typ stínící trubice pro přenos 

oceli z licí pánve do mezipánve, jež by eliminoval nežádoucí projevy turbulentní energie 

vyvolávající emulgaci strusky. Nový typ stínící trubice, jehož anglický název je dissipative 

ladle shroud (dále jen DLS), který je schematicky znázorněn na obr. 14 d). Tato práce se proto 

zabývá studiem jevů strusky a strhávání vzduchu během výměny licích pánví (neustálený stav) 

za použití stínících trubic (DLS) a běžně používané stínící trubice, označované zkratkou CLS. 

Projet DLS byl tedy studován a porovnáván se klasickým řešením přenosu oceli 

do mezipánve pomocí CLS (conventional ladle shroud). Pomocí kombinace analogového, 

Reynoldsova stresového a objemu tekutinového modelu bylo umožněno sledování rozhraní 

voda-olej, voda-vzduch a olej-vzduch. 
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Obr. 14 Schématické znázornění zkoušených stínících trubic v (mm): 

a) CLS a b) DLS [26] 

Statistiky rychlostí tekutin a turbulence proudění tekutin během této nestabilní operace 

byly zaznamenány ultrazvukovou velocimetrickou sondou, ve již zmíněném analogovém 

modelu, kde byla použita již zmíněná média, voda nahrazující ocel, olej nahrazující strusku  

a vzduch. Na obr. 14 jsou zobrazená schémata zkoušených trubic CLS (c) a DLS (d). Průběh 

experimentu byl také zaznamenáván, konvenční videokamerou umístěnou před použitým 

modelem (obr. 15) [26]. 

Experiment byl prováděn, podle Froudeho kritérií, docházelo ke změnám rychlosti 

proudění na vstupu do mezipánve a změnám hladiny. Měření rychlosti proudění byla prováděna 

pomocí ultrazvukové sondy (UVP), obr. 15, která zaznamenávala pohyb neutrálních 

vznášejících se částic přiváděných do lázně v horní oblasti pánve. K tomuto horizontálnímu 

měření rychlosti docházelo v šikmé rovině pod úhlem 30°vzhledem ke dnu mezipánve ve třech 

výškových úrovních 50 mm (L50), 186 mm (L186) a 300 mm (L300) ode dna mezipánve 

(obr. 14) [26]. 

 

Obr. 15 Použitý model mezipánve, umístění snímače UVP [26] 
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Z jištěné skutečnosti se pak staly předmětem diskuse a byly rozděleny do dvou částí. 

První část byla zaměřena na experimentální měření. Na obr.  16, jsou pomocí dvou grafů 

zobrazeny měření rychlosti podél šikmé roviny pod úhlem 30°vzhledem ke dnu mezipánve 

v různých vzdálenostech od dna mezipánve u zkoušených variant a) CLS, b) DLS, kde je vidět 

posledních 100 sekund z operace v ustáleném stavu; poté se spustí výměna pánví a končí  

v 260 s, poté nastává obnovení ustáleného stavu. 

Z měření horizontálních rychlostí toku ve třech výškových úrovních pomocí CLS  

a DLS před a po výměně pánví lze pozorovat podobné výsledky kolísavé rychlosti, avšak 

v době, kdy dochází k doplňování snížené hladiny oceli v mezipánvi vzniká silná turbulentní 

kinetická energie, jelikož v této časové relaci je přepážka vypouštěcího ventilu licí pánve plně 

otevřena a to do dosažení provozní výšky hladiny oceli v mezipánvi (obr 16 a)). 

 

Obr. 16 Srovnávací grafy stínících trubic znázorňující proměnlivou intenzitu 

horizontálních rychlostí proudění v šikmé rovině pod úhlem 30°vzhledem ke dnu 

mezipánve ve třech výškových úrovních (50, 186 a 300 mm) od spodní části mezipánve, 

 a) konvenční stínící trubice CLS a b) stínící trubice DLS [26] 
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Obr. 17 Záznamy z matematického modelu za použití CLS v neustáleném období: (a) 1 s, 

(b) 2 s, (c) 3 s, (d) 4 s, (e) 7 s, (f) 11 s, (g) 14 s, (h) 15 s, (i) 20 s, (j) 30 s, (k) 40 s, (l) 60 s 

[26] 

 

 
 

Obr. 18 Záznamy z matematického modelu za použití DLS v neustáleném období: (a) 1 s, 

(b) 2 s, (c) 3 s, (d) 4 s, (e) 7 s, (f) 11 s, (g) 14 s, (h) 15 s, (i) 20 s, (j) 30 s, (k) 40 s, (l) 60 s 

[26] 
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Takto silně vstupující proud vody do mezipánve produkuje velký podíl kinetické energie 

za vzniku neustálených vícefázových toků, jež vytvářejí emulzi (olej-voda-vzduch), která je 

strhávána do vodní lázně. Oproti tomu u charakteristiky toku varianty DLS dochází ke snížení 

silné turbulentní energie vytvářející se na začátku lití z nové pánve (obr 16 b), na základě 

vířivého efektu vznikajícího v DLS díky, kterému dochází k vysokému rozptylu kinetické 

energie vícefázového toku a nižší intenzitě kolísavých rychlostí toku. Tyto výsledky jsou dle 

autorů Moralese a Higa důsledkem efektu poskytovaného DLS vstupním proudům 

do mezipánve [26]. 

Druhá část byla věnována záznamům z matematických simulací, kde modrá barva 

označovala vzduch, zelená olej. Obr. 17, 18 popisují emulgační analýzu během výměny licích 

pánví, sekvencí matematických záznamů za použití CLS (obr 17) a DLS (obr.18). 

Na záznamech z matematického modelu (obr. 17), který využíval pro přenos média 

do mezipánve klasickou variantu CLS, bylo detekováno, že první a poslední rovina vykazují 

vyšší povrchové rychlostí. Dále lze konstatovat, že u systému DLS dochází ke stržení 

vzduchových bublin a oleje do vody jako u simulace s trubicí CLS, ale s podstatně menší 

intenzitou, což odpovídá tvorbě menšího množství bublin s menšími velikostmi. Díky výše 

zmíněným efektům vířivým a rozptylovým efektům se pak stržené olejové kapičky rychle 

oddělují od nosné fáze a snadno se dostanou zpět k olejové vrstvě (obr 18) [26]. 

Dílčí diskuse a závěry  

V této studii byly zkoumány jevy vícefázového toku vznikající v neustáleném období, 

Pro tento případ byly použity dvě technologické varianty regulace toku, inovativní technologie 

DLS a klasická CLS. Za pomoci fyzikálních a numerických metod pak došlo k analýze 

účinnosti jednotlivých zařízení z hlediska rychlosti proudění a emulgačních jevů v mezipánvi 

ze kterých lze vyvodit následující skutečnosti: 

• z měření horizontálních rychlostí toku ve třech výškových úrovních pomocí CLS  

a DLS vykazují před a po výměně pánví podobné výsledky kolísavé rychlosti, 

• v období výměny pánve DLS výrazně snižuje tok turbulence vyvolávající menší 

kolísavé rychlosti, 

• u DLS na začátku lití z nové pánve také dochází ke stržení vzduchových bublin a oleje 

do vody jako u simulace s trubicí CLS, ale s podstatně menší intenzitou, což odpovídá 

tvorbě menšího množství bublin s menšími velikostmi, které se pak rychle oddělují 

od nosné fáze a snadněji se dostanou zpět k olejové vrstvě (obr 18), 
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• použitím inovovaného typu regulace (DLS) došlo ke snížení silné turbulentní energie 

vytvářející se na začátku lití z nové pánve (obr16 b), 

• ze záznamu fyzikálního modelu jasně vyplynulo, že za použití DLS bude docházet 

k menšímu podílu emulgované strusky do oceli, 

• záznam fyzikálního modelu také potvrzuje relativně velký rozptyl kinetické energie 

ve směru toku, díky účinkům vířivých efektů snižuje přenos hybnosti ve svislém směru. 

V důsledku toho klesá také kinetická energie na rozhraní olej-voda, která způsobuje 

emulgaci strusky, z důvodu omezeného množství prostoru však tento záznam nebyl do 

práce zařazen. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že zkoušená stínící trubice by měla mít pozitivní 

vliv na optimalizaci proudění a emulgaci strusky. Je ale nutno dodat, že úspěšnost tohoto 

procesu v praxi bude vyžadovat další optimalizace v závislosti, např. na konstrukci mezipánve. 

3.3 Fyzikální modelování proudění oceli a strusky pro různé konfigurace 

mezipánve 

Proudové charakteristiky mezipánve, jako jsou flotace vměstků a strhávání strusky, jsou 

ve značné míře ovlivňovány proudem tekoucí oceli a strusky [27]. 

Předmětem této studie byly změny v proudění oceli při transportu z licí pánve 

do mezipánve pomocí nově navrženého designu stínící trubice. Byl tedy studován nový design 

tzv. výše zmíněné rozptylové (disipativní) stínící trubice (DLS) pro přenos oceli pomocí 

vodního modelu mezipánve ve tvaru trojúhelníku, opatřené čtyřmi licími proudy. Výsledky 

byly porovnány s výsledky dosaženými pomocí obvyklé stínící trubice (CLS).  

V další části studie byla analyzována proudění tekutiny za použití stínící trubice DLS  

a stávající technologie CLS, při změnách vnitřní konfigurace mezipánve s dopadovou deskou 

a bez desky. Analýza fyzicky prováděných experimentů byla prováděna pomocí velocimetrie 

částicového obrazu (PIV) a techniky měření vodivosti. Technika PIV měřila okamžité rychlosti 

na výstupu z DLS a CLS při změnách rychlostí průtoku a prezentovala podrobné charakteristiky 

proudění media opouštějícího oba typy stínících trubic (CLS a DLS). 

Na obr. 19 lze vidět schématické znázornění horního pohledu mezipánve, který 

popisuje jednu ze zkoušených variant (s dopadovou deskou) v mezipánvi, umístění 

jednotlivých licích proudů umístění dopadového místa a stínící trubice směřující nad dopadové 

místo [27]. 
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Obr. 19 Schématické znázornění studovaného modelu mezipánve  

v poměru 1:3 (pohled shora) [27] 

Ve sledované studii byly použity dvě experimentální sestavy. První sestava sledovala 

pohyby stopovací látky injektované do mezipánve přes zkoušené stínící trubice v kombinaci 

s mezipánví opatřenou dopadovým místem a bez dopadového místa. Během experimentu byla 

sledována kvantifikace průtoku vody a injektovaného barviva pomocí průtokoměru umístěného 

v horní části zkoušených trubic a na výstupy z mezipánve byly upevněny sondy elektrické 

vodivosti, které zajišťovaly měření změn vodivosti vody v čase po injektáži barviva. Změřené 

analogové hodnoty pak byly digitalizovány, aby pomocí softwaru pro získávání dat (DAS), 

změřily změny vodivosti v čase. Výsledkem byl vznik časové křivky během distribuce média 

(RTD), čímž byly také získány informace o proudění během různých uspořádání systému 

v různých časových intervalech [27]. 

Jak bylo výše zmíněno, tak pokusy probíhaly na základě různého systémového 

uspořádání: 1) konvekční stínící trubice CLS bez použití dopadového místa, 2) rozptylová 

stínící trubice DLS bez použití dopadového místa, 3) konvekční stínící trubice CLS za použití 

dopadového místa, 4) rozptylová stínící trubice za použití dopadového místa [27].  

Následně došlo k diskusi, jež posuzovala výsledky proudění. Například v jedna z částí 

výzkumu popisuje vizualizace fyzikálního pokusu s injektáží červeného barviva do vody  

u variant 1 a 2 (obr. 20 a), b)), kde je zaznamenán stav rozptylu injektovaného barviva po 

32 s od injektáže. 

  



29 
 

NIEMCZYK, Martin. Emulgace strusky do taveniny během mezipánvové rafinace oceli na blokovém 
zařízení plynulého odlévání, Bakalářská práce VŠB-TU Ostrava, FMT, 2020. 

 

Obr. 20 Vývoj směšování indikátorů po 32 s, injektáž barviva pro variantu 1 a variantu 2 [27] 

Z vizualizace fyzikálního pokusu s injektáží červeného barviva do vody (obr. 20) lze 

konstatovat, že po 32 s od injektáže za použití DLS bez dopadového místa docházelo 

k rovnoměrnému radiálnímu rozptylu od povrchu lázně až ke dnu a k mírnému zpoždění 

postupu stopovací látky, což ukazuje na nižší rychlost proudění tekutiny na rozdíl od první 

varianty (CLS bez dopadového místa), obr 20 a), kde docházelo navíc k nerovnoměrné příčné 

difúzi barviva vzhledem k hladině a posun barviva u povrchu lázně oproti DLS mírně byl mírně 

opožděn. Toto ukazuje v případě DLS bez dopadového místa na rovnoměrnější 

promíchání sytému, mírné prodloužení retenčního času a větší počet vměstků odstraněných 

flotací [27]. 

V další části diskuse bylo komentováno měření vodivosti na výstupech z mezipánve 

pomocí křivky RTD, jež byla rozdělena na základě hmotnosti značícího roztoku protékajícího 

každým licím proudem podle vzorce navrženého Mazumdarem a Guthriem [27]. 

Vypočtené křivky C nebo RTD pak byly použity pro výpočty podílů jednotlivých 

objemů tekutiny v mezipánvi (mrtvého objemu, objemu s pístovým tokem a smíšeného objemu 

tekutiny). Tyto informace pak mohou být důležitou součástí pro úspěšné nastavení proudění 

toku media v mezipánvi, jelikož optimální podíly objemů jsou provázány s retenčními časy 

a vyplouváním nekovových vměstků. 

Ze zjištěných podílů jednotlivých objemů tekutiny v mezipánvi vyplývá, že u první 

varianty, bez dopadového místa za použití CLS, bylo pozorováno silné zkratové proudění, 

jelikož tekutina vypouštěná CLS dopadá na dno mezipánve s relativně vyšší hybností.  
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V důsledku toho směřuje k vnitřnímu licímu proudu nesenému recirkulací, který zvyšuje 

zkratové proudění, jež negativně ovlivňuje podíl dobře smíšeného objemu a tím i výslednou 

homogenitu media v modelu. 

 

Obr. 21 Simulace proudění vystupujícího z obou stínících trubic v radiálním směru, v oblasti 

vstupu média do mezipánve pro průtok 30 l·min-1. Červené a modré barvy představují vznik, 

směr a intenzitu proudění [27]. 

Dílčí diskuse a závěry  

V této studii byla analyzována zkoušená stínící trubice jako zařízení pro zjednodušení 

konfigurace mezipánve a výsledky byly porovnávány s konvekční (klasickou) stínící trubicí 

(CLS). 

Za tímto účelem byla provedena experimentální studie, která zahrnuje fyzikální 

modelování pomocí vodního modelu s injektáží červeného barviva na vstupu do zkoušených 

trubic. Výsledné zjištění vedlo k určení tokových polí zjištěných technikami PIV.  

Ze získaných informací lze vyvodit následující závěry [27]: 

• u první varianty, bez dopadového místa za použití CLS, bylo pozorováno silné zkratové 

proudění, 

• po 32 s od injektáže za použití DLS bez dopadového místa docházelo k rovnoměrnému 

radiálnímu rozptylu od povrchu lázně až ke dnu a k mírnému zpoždění postupu 

stopovací látky, 
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• po 32 s od injektáže za použití CLS bez dopadového místa docházelo k nerovnoměrné 

příčné difúzi barviva vzhledem k hladině a posun barviva u povrchu lázně oproti DLS 

mírně byl mírně opožděn, 

• vstup média do mezipánve za pomocí CLS (varianta 1) poskytuje jednofázový přímý 

proud s malými interakcemi s okolním tokem o vyšší rychlosti než DLS (obr. 21), 

• za použití DLS dochází k radikálnímu snížení kinetické energie ve směru toku média, 

snížení rychlosti toku tekutin a zvýšení rychlosti rozptylu energie pomocí vznikajících 

turbulentních vířivých proudů generovaných DLS, které jsou výsledkem deformujících 

se proudových pohybů (obr. 20). 

Při hledání zjednodušeného a efektivního systému pro regulaci průtoku ve čtyřpramenné 

mezipánvi ve tvaru trojúhelníku je zřejmé, že DLS zvyšuje možnost používat pouze toto 

zařízení k regulaci toku oceli bez nutnosti využití dalších elementů (dopadové místo, hrázky 

přepážky atd.) na řízení toku v mezipánvi. Je nutno také doplnit, že výsledky této studie 

zabývající se charakteristickými rysy DLS vykazují vysoké procento podobnosti se studií [26], 

v této studie byl navíc detailněji osvětlen princip vířivosti, rychlosti a síly vznikající v DLS 

pomocí vektorových ukazatelů [27]. 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářské práce je zaměřena na literární poznatky z oblasti emulgace strusky 

do taveniny během mezipánvové rafinace oceli na blokovém zařízení plynulého odlévání oceli. 

První část byla zaměřena na teoretické základy plynulého odlévání oceli. Dále byl popsán 

princip plynulého odlévání oceli za použití majoritního způsobu odlévání pomocí radiálního 

ZPO s popisem jeho hlavních částí. V tomto směru byla popsána mezipánev její charakteristiky, 

funkce, konstrukce a popis vnitřního uspořádání. Následující podkapitola popisuje teoretické 

základy mezipánvové metalurgie, která je posledním článkem zpracování tekuté oceli, kde lze 

čistotu oceli před odléváním ještě ovlivnit. V této souvislosti byly uvedeny metody 

sekundárního zpracování oceli a jejich prvky. Došlo také k seznámení s pojmem čistota oceli, 

základním popisem různých typů vměstků a popisu jejich odstraňování z oceli do rafinačních 

materiálů v podobě různý typů strusek. 

Z analýzy literárních zdrojů [16-27] je zřejmé že hlavní důvody vzniku emulgace 

při výrobě oceli mohou být zapříčiněny: 

• proudem oceli v době přelévání z licí pánve do mezipánve,  

• výměnou licích pánví, kdy dochází k neustálenému stavu oceli, 

• odlévání do krystalizátoru, 

• injektáží inertního plynu rychlostí překračující kritické hodnoty dmýchání. 

Z analýzy celosvětových poznatků zabývající se prouděním v mezipánvi a regulaci toku 

média vstupujícího do mezipánve během ustáleného a neustáleného stavu pomocí různých 

technologických zařízení (stínících trubic a dopadového místa) lze shrnout takto: 

1) pomocí fyzikálních a numerických modelů lze definovat a porovnávat účinnost 

jednotlivých zařízení ovlivňujících proudění v mezipánvi a tím nalézat a eliminovat 

kritické oblasti emulgačních jevů (struskového oka atd.), 

2) při dolévání zbytku tavby ze staré pánve dochází k poklesu odtokové rychlosti media  

a transportu vměstků do mezipánve vlivem nízké hladiny oceli v pánvi, což ukazuje 

na strhávání pánvové strusky, 

3) na začátku lití z nové pánve dochází k prudkému nárůstu odtokové rychlosti média  

a navýšení turbulentního chování oceli v mezipánvi a zvýšené koncentraci vměstků 

okolo stínící trubice vlivem nového ponoření stínící trubice a již zmíněné turbulence, 

která může zapříčinit strhávání strusky, 
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4) zvýšení podílu promíchaného objemu a mrtvého objemu na začátku lití z nové pánve 

ukazuje na vznik silného turbulentního proudění, které vzniká vlivem zvýšené odtokové 

rychlosti a je doprovázeno snížením odstraňování vměstků a strháváním strusky z licí 

pánve, 

5) DLS vlivem nižších turbulencí na výstupu a účinnějšímu procesu rozkladu turbulence, 

výrazně snižuje tok turbulence vyvolávající menší kolísavé rychlosti, což je důsledkem 

vířivého efektu poskytovaného DLS vstupním proudům do mezipánve, 

6) u DLS na začátku lití z nové pánve také dochází ke stržení vzduchových bublin a oleje 

do vody jako u simulace s trubicí CLS, ale s podstatně menší intenzitou, což odpovídá 

tvorbě menšího množství bublin s menšími velikostmi, které se pak rychle oddělují 

od nosné fáze a snadno se dostanou zpět k olejové vrstvě, 

7) použitím CLS v neustáleném stavu v mezipánvi generuje vysoký podíl kinetické energie 

za vzniku neustálených vícefázových toků, jež vytvářejí emulzi (olej-voda-vzduch), 

která je strhávána do vodní lázně, 

8) DLS umožňuje relativně velký rozptyl kinetické energie ve směru toku, tím se snižuje 

přenos hybnosti ve svislém směru a snížení rychlosti toku v oblasti nárazu u dna 

mezipánve. V důsledku toho dochází k poklesu kinetická energie na rozhraní olej-voda, 

která způsobuje emulgaci strusky. 

Z analýzy konkrétních problémů řešených v rámci literárního rozboru vyplývá, že 

zkoušená trubice DLS je schopna pozitivně regulovat hmotnostní tok oceli, což by mohlo vést 

ke zjednodušení vnitřního uspořádání mezipánve, zvýšení účinnosti z pohledu vyplouvání 

vměstků a snížení podílu emulgované strusky do oceli. 

Emulgace strusky je jeden z doprovodných nežádoucích jevů při výrobě oceli 

v ocelárnách, kterým je třeba se zabývat, jelikož vměstky tohoto původu zpravidla dosahují 

makroskopických velikostí, což značně snižuje kvalitu odlévané oceli. V tomto směru je tedy 

vhodné zabývat se možnými místy vzniku emulgace a eliminovat je například mimo jiné 

pomocí studované stínící trubice DLS, která by dle výsledků této studie mohla mít pozitivní 

vliv její minimalizaci. 
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