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ABSTRAKT 

V současné době je celosvětovým trendem úspora energie a s ní spojené sníţení 

produkce skleníkových plynŧ, především CO2. Jednou z moţností šetření energiemi je 

pánvová metalurgie. Tato diplomová práce se zabývá pouţitím nové izolační vrstvy ve 

vyzdívce licí pánve v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. a jejími následnými výhodami. 

Jedná se o jednu z cest vedoucí k optimalizaci tepelné práce licí pánve vyuţitím tepla oceli 

akumulovaného ve vyzdívce s cílem sníţení energetické a ekologické zátěţe procesu výroby 

oceli. 

Za účelem ověření nového typu izolace licí pánve byly provedeny čtyři provozní 

zkoušky. Jejich vyhodnocení včetně vyčíslení úspor energií a následného sníţení výskytu 

emisí CO2 je součástí mé diplomové práce.  

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, energy savings and accompanying reduction of greenhouse gases, mainly 

CO2, are the worldwide trend. One of the possibilities of energy savings is the ladle 

metallurgy. This thesis is concerned with application of new insulating layer into the ladle 

lining at ArcelorMittal Ostrava a.s. steel plant and its subsequent benefits. It is one of the 

ways leading to the optimization of the ladle thermomechanical process by utilization of steel 

heat which is accumulated in the ladle lining with the aim of reduction of energy and 

environmental intensity of steel production process.  

For the purpose of verification of the new type of ladle insulation were conducted four 

operation tests. Their evaluation including accounting of energy savings and subsequent 

carbon dioxide emissions reduction is the constituent of my thesis. 
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1  ÚVOD 

Naše planeta je chráněna tenkou „pokrývkou“ rŧzných plynŧ. Oxid uhličitý (CO2) je 

jedním z nejdŧleţitějších plynŧ obsaţených v atmosféře, protoţe napomáhá zachycovat 

sluneční světlo jako střecha skleníku. Lidstvo svou činností neustále zvyšuje mnoţství 

skleníkových plynŧ v atmosféře. Přitom tyto plyny mají zcela zásadní vliv na podnebí na 

Zemi. Jejich nárŧst zaviněný lidmi se nazývá antropogenní změna nebo také skleníkový efekt. 

Vše začalo před 200 lety prŧmyslovou revolucí, kdy se v parních strojích začalo 

spalovat uhlí a do ovzduší se jako vedlejší produkt uvolňoval oxid uhličitý. Dnes se uhlí stále 

pouţívá jako palivo v tepelných elektrárnách. Mnohem větší emise oxidu uhličitého se však 

uvolňují při spalování dalších fosilních paliv, totiţ zemního plynu a hlavně ropných produktŧ, 

jako je benzín či nafta. Největší díl viny tedy nese doprava, chemický a energetický prŧmysl. 

Vyuţívání fosilních paliv včetně uhlí tvoří 75% emisí CO2. Zbylou čtvrtinu přírŧstku oxidu 

uhličitého zpŧsobily činnosti jako je intenzivní vyuţívání pŧdy či kácení a vypalování 

pralesŧ, při kterých se rovněţ uvolňuje oxid uhličitý. Při likvidaci lesŧ, které se týká hlavně 

amazonského pralesa a pralesŧ rozkládajících se v zadní části Indie a na přilehlých ostrovech, 

nejenţe vypouštíme do atmosféry další zásoby CO2, ale navíc se zbavujeme pomocníkŧ v boji 

proti globálnímu oteplování. Mnoţství oxidu uhličitého v atmosféře se zvýšilo z 285 na 

368 ppm. V současnosti se do ovzduší vypouští 7 miliard tun CO2 ročně a jeho koncentrace za 

tu dobu stoupá o 1,5 ppm. Mnoţstvím emisí CO2 se Česká republika podílí na celkovém 

objemu ve světě více neţ jedním procentem. Na kaţdého obyvatele naší republiky připadá 

ročně 4,1 tuny těchto emisí, zatímco např. ve Francii je to jen 2 tuny a v Japonsku dokonce 

1,9 tuny [1].  

Oxid uhličitý je povaţován za plyn, který se největší měrou podílí na vzniku 

skleníkového efektu. Metalurgický prŧmysl produkuje velké mnoţství tohoto neţádoucího 

plynu, coţ často vede ke zjednodušeným úvahám, ţe redukci CO2 je moţné docílit zřetelným 

omezením těţkého prŧmyslu. Je nezpochybnitelné, ţe ocel patří mezi materiál budoucnosti 

a to nejenom s pohledu celkové spotřeby, energetické náročnosti, či recyklační schopnosti. 

Z tohoto dŧvodu je kladen dŧraz na sníţení měrných emisí CO2 při výrobě oceli zlepšením 

technologie její výroby.  

V současné době je společnost ArcelorMittal největším producentem oceli na světě 

(viz. obr. 1). 
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Obr. 1  Největší producenti oceli [2] 
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Celková výrobnost oceli v závodě ArcelorMittal Ostrava a.s. v letech 2006 aţ 2009 je 

následující:  

 2006 - 3,06 milionŧ tun oceli 

 2007 - 3,20 milionŧ tun oceli 

 2008 - 2,62 milionŧ tun oceli 

 2009 – 1,60 milionŧ tun oceli 

Jednou z moţností sníţení emisí CO2 je vyuţití tepla akumulovaného ve vyzdívce licí 

pánve. Za tímto účelem byla vyzdívka licí pánve opatřena novou izolační vrstvou s cílem 

sníţení mnoţství topného média před 1. tavbou a mezi následujícími tavbami. Sníţení 

tepelných ztrát má následně vliv na ţivotní prostředí v tom, ţe se sniţuje mnoţství spalin. 

K dalšímu nepřímému sníţení emisí CO2 nastane úsporou elektrické energie potřebné pro 

ohřev oceli elektrodami v pánvové peci. 
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2  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

S termínem ekologie se poprvé v historii setkáváme v roce 1869, kdy ho pouţil 

německý filosof a biolog Ernst Haeckel. Ekologii definoval jako vědu, která se zabývá 

vztahem organismŧ k okolnímu světu. V dnešní době je nejvíce pouţívaná definice, ţe 

ekologie je věda o vztazích mezi organismy a jejich prostředím. 

Obecně je ţivotní prostředí praktickou aplikovanou částí ekologie a zahrnuje vnější 

faktory prostředí, ve kterém ţijí organismy a které na ně pŧsobí. Sloţky ţivotního prostředí se 

dělí na ţivé a neţivé. Mezi ţivé (organické) sloţky řadíme organismy (biosféra, biocenóza) a 

mezi neţivé (anorganické) sloţky patří voda (hydrosféra), pŧda (pedosféra), ovzduší 

(litosféra). 

Ţivotní prostředí nepříznivě ovlivňují a znečišťují některé látky nebo sloučeniny, které 

se do prostředí dostávají buď naší lidskou zásluhou, nebo následkem přírodních dějŧ. Tyto 

látky označujeme jako znečišťující látky. Jsou to tuhé, kapalné a plynné látky, které buď 

přímo, a nebo po chemické či fyzikální přeměně nebo po spolupŧsobení s jinou látkou 

nepříznivě ovlivňují ţivotní prostředí, ohroţují a poškozují zdraví lidí, organismŧ nebo 

majetek.  

Znečišťující látky se nejčastěji dělí podle: skupenství, chemického sloţení a míry 

škodlivosti. Z hlediska chemického sloţení se dělí do skupin podle sloučenin jednotlivých 

prvkŧ. Mezi sloučeniny, které se nejčastěji vyskytují, patří sloučeniny síry, dusíku, uhlíku 

a sloučeniny, které obsahují halogenové prvky. Dále je ve vzduchu celá řada plynŧ, par 

a aerosolŧ. 

Znečišťování ovzduší začalo lidstvo znepokojovat aţ jako dŧsledek technického 

rozvoje. Od doby, kdy se jako zdroj tepla začalo pouţívat uhlí, historikové zaznamenávají 

zvyšující se nespokojenost obyvatel. Lze říci, ţe od začátku 14. století je znečištěné ovzduší 

problémem. Ale teprve aţ kolem roku 1850, lze sledovat vědecký a technický nástin historie 

znečišťování ovzduší. V dnešní době je známo několik tisíc látek, které znečišťují ovzduší.  

V oblasti ochrany ovzduší se pouţívají dva základní pojmy: Znečišťování a znečištění 

ovzduší. Vypouštění, neboli vnášení látek do atmosféry (emise), které znečišťují ovzduší se 

nazývá znečišťování ovzduší (tj. činnost nebo děj). Znečištění ovzduší lze chápat jako obsah 

(imisi) těchto látek v ovzduší v takové míře a době trvání, ţe se projeví nepříznivé 

ovlivňování ţivotního prostředí.  

Skleníkové plyny jsou radiačně aktivní plyny, které vznikají antropogenní činností. 

Dnes je jich známo několik desítek. Za nejvýznamnější se povaţují CO2, CH4, N2O, freony 

troposférický ozon z hlediska moţných rozhodujících vlivŧ na změnu klimatu. Koncentrace 

CO2 dosahuje hodnot přes 690 mg/m
3
 a je asi o 25 % vyšší neţ v předindustriální době. 

Kaţdoročně narŧstá jejich koncentrace přibliţně o 0,5 %. Roční celosvětová emise 

(především spalováním fosilních paliv) se odhaduje na 22 ± 2 Gt CO2, další zvýšení je     

2,2 – 9,2 Gt v dŧsledku odlesňování. Bylo by zapotřebí sníţit emise CO2 o 60 – 70 %, coţ 

vyplývá z numerické metody dlouhodobého vývoje světových emisí, aby došlo ke stabilizaci 

současného stavu [5], [11].  
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2.1  Kjótský protokol 

Kjótský protokol o změně klimatu byl přijat na Třetí konferenci smluvních stran 

v Kjótu dne 11. 12. 1997. Do 8. 6. 2006 protokol podepsalo 84 státŧ Úmluvy a ratifikovalo jej 

163 státŧ ze státŧ Dodatku I 35. Jedná se o tyto státy: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, 

Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, 

Maďarsko, Island, Itálie, Irsko, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Monako, 

Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, 

Španělsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie (viz tab. 1). 

Celkové emise ratifikujících státŧ jsou 61,6 %. Česká republika tento protokol podepsala 

23. 11. 1998 na základě Usnesení vlády č. 669 ze dne 12. 10. 2001 [3].  

Protokol se zaměřuje na stanovení kvantitativních redukčních emisních cílŧ smluvních 

státŧ a zpŧsoby jejich dosaţení. Kromě preambule také obsahuje 28 článkŧ a 2 dodatky. 

Státŧm Dodatku I ukládá, aby se do prvního kontrolního období tj. 2008 - 2012 sníţily 

jednotlivě nebo společně emise skleníkových plynŧ nejméně o 5,2 % v porovnání se stavem 

v roce 1990. 

Redukce se týkají bilancí emisí oxidu uhličitého, metanu, oxidu dusného, 

hydrogenovaných fluorovodíkŧ, polyfluorovodíkŧ a fluoridu sírového, které jsou vyjádřeny 

ve formě agregovaných emisí CO2. Výsledná hodnota emisí jednotlivých plynŧ se zohledňuje 

na celkovou změnu klimatického systému Země.  

Tab. 1  Stanovení redukčních cílŧ jednotlivým státŧm Dodatku I Protokol 

Hodnota emisní redukce Státy 

8 % Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Evropská Unie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Monako, 

Nizozemí, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 

7 % USA 

6 % Japonsko, Kanada, Maďarsko, Polsko 

5 % Chorvatsko 

0 % Nový Zéland, Ruská federace, Ukrajina 

- 1 % Norsko 

- 8 % Austrálie 

- 10 % Island 

Pozn.: Záporné hodnoty redukce znamenají Protokolem povolený nárŧst emisí [3]. 

V Bruselu byly uzavřeny dohody, týkající se nových směrnic, které zmírňují 

klimatické změny. Ty by měly vejít v platnost od roku 2012, takţe se jedná o nástupce 

Kjótského protokolu. V úvahu byla brána i nynější finanční krize a poměrně špatná finanční 

situace některých členských státŧ. Unie se zavázala sníţit do dvaceti let mnoţství emisí 

o 20 % neţ bylo v roce 1990 a k tomu zvýšit mnoţství energie vyrobené z obnovitelných 

zdrojŧ na 20 %. Přesto si ale mnohé státy vyjednaly výjimky a úlevy, včetně České republiky, 

která získala úlevu na výrobu elektřiny z uhlí [4]. 
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2.2  Emise CO2 

Oxid uhličitý vzniká jako produkt dýchání, vulkanickou činností, rozkladem 

organických látek, pŧsobením kyselin na horniny, ale hlavně vzniká při spalování uhlíkatých 

paliv. Část oxidu uhličitého se váţe fotosyntézou v rostlinách a část v oceánech.  

Oxid uhličitý (CO2) spolu s CH4, N2O, freony a troposférickým ozónem patří mezi 

nejvýznamnější skleníkové plyny. Podle míry záření jednotlivých plynŧ nemá CO2 nejvyšší 

schopnost zpŧsobovat skleníkový efekt (při stejné teplotě a koncentraci jsou na nejvyšší 

úrovni N2O a CH4), ale CO2 je zatím největší skleníkový plyn z dŧvodu objemu jeho emisí 

pohlcujících obrovské mnoţství infračerveného záření ve srovnání s ostatními skleníkovými 

plyny a měrná hmotnost CO2 je 1,53x větší neţ vzduch, coţ usnadňuje pokrývání Země. 

Nejvíce emisí CO2 vypouštějí do ovzduší USA. Ovšem předpokládá se, ţe do deseti 

let bude největším producentem CO2 Čína. Toto vyplývá z nové globální databáze přibliţně 

50 000 elektráren po celém světě, kterou vytvořila americká nezávislá organizace Středisko 

pro globální rozvoj. V Austrálii je pětinásobek emisí na jednoho obyvatele oproti Číně. Na 

druhém a třetím místě jsou USA, a Indií. V celkové tabulce vedou USA před Čínou 

a Ruskem. USA vypouští ročně do ovzduší skoro 2,8 miliardy tun CO2 a Čína 2,7 miliardy. 

Do deseti let má podle odhadŧ Čína vypouštět 4,3 miliardy tun oxidu uhličitého, coţ bude 

nejvíce na světě a USA 3,4 miliardy [8].  

Do desítky největších znečišťovatelŧ ovzduší CO2 patří čtyři čínské elektrárny. Jedna 

z nich patřící firmě Huaneng Power Internatinal vypouštějící nejvíce CO2 na světě. Do první 

desítky patří dále dvě americké a dvě německé elektrárny včetně jedné z Indie a jedné 

z Jihoafrické republiky.  

Rozhodující vliv na vznik emisí CO2 ve světě, ale i v České republice má energetika - 

velké mnoţství spalujících fosilních paliv. V ČR je navíc ještě spalováno hnědé uhlí 

s vysokým obsahem síry. Pro vznik emisí CO2 má ve fosilním palivu rozhodující vliv obsah 

uhlíku. Z 1 kg C vznikne 3,66 kg CO2 s měrnou hmotností 1,977 kg/ m
3
 CO2. V našem 

hnědém uhlí se obsah uhlíku podle druhu uhlí pohybuje mezi 30 – 42 %. 

Podle Davida Wheelera z CGDEV (Středisko pro globální rozvoj) tato data ukazují, ţe 

i přes mezinárodní snahu o sníţení emisí, které přispívají ke globálnímu oteplování, bude 

vypouštění škodlivin do ovzduší ještě deset let stoupat. I kdyţ jsou zavedeny nové ekologické 

trendy, je současná investiční politika svázána s uhelnými elektrárnami, které vypouštějí 

nejvíc CO2 oproti jiným typŧm elektráren [6], [7], [8].  

2.3  Způsoby snižování CO2 v ČR 

Ochrana klimatu patří mezi priority ČR, proto se v tomto směru realizuje velká řada 

opatření ke sníţení emisí skleníkových plynŧ. Řada opatření byla zavedena v energetice, 

v oblasti výroby a spotřeby energie včetně podílu elektřiny z obnovitelných zdrojŧ na hrubé 

spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010. Podporují se energeticky 

úsporné projekty. Je především kladen dŧraz na zlepšení spalovacích technologií vozidel 

s vyuţíváním alternativních paliv. EU chce zároveň podporovat větší zapojení ţelezniční 

dopravy a veřejné hromadné dopravy ve větších městech.  

Současným trendem je, aby se dosáhlo sníţení emisí co nejefektivnějším zpŧsobem. 

Přechází se od administrativních nástrojŧ (příkazy, zákazy, limity, aj.) směrem 

k ekonomickým nástrojŧm (emisní obchodování, ekologické daně, atd.). Významný vliv na 

sníţení emisí mělo obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynŧ. Největší vliv to 
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má v energetice, ve kterém dochází ke sniţování emisí díky moţnosti ovlivnění palivového 

mixu.  

Česká republika v současnosti s rezervou plní své závazky vŧči Kjótskému protokolu, 

v porovnání s ostatními srovnatelně vyspělými zeměmi však vykazuje vyšší energetickou 

náročnost.  

V roce 2008 vypustila Česká republika do atmosféry 141 miliónŧ tun emisí 

skleníkových plynŧ. Oproti roku 2007 kleslo mnoţství emisí o 4,1 %. V porovnání s rokem 

1990 jsou emise skleníkových plynŧ niţší o 27,6 %. V odvětví energetiky, včetně dopravy, se 

emise fosilních paliv sníţily o pět milionŧ tun a další milion tun emisí ušetřil prŧmysl [7], 

[12]. 
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3  TECHNOLOGIE VÝROBY ŽELEZA A OCELI 

Vlastnosti surového ţeleza a tedy i oceli jsou určovány obsahem doprovodných prvkŧ, 

především C, Mn, Si, P a S, které si surové ţelezo přináší ve značném mnoţství z vysoké 

pece.  

Slitiny, ve kterých převládá prvek Fe, se označuje souhrnným názvem technické 

ţelezo. Přechází – li technické ţelezo v ţáru do plastického stavu a lze – li ho v určitém 

rozmezí teplot pod bodem tání mechanicky tvářet, pak se takový druh technického ţeleza 

označuje jako ocel (viz obr. 2).  

 

 

Obr. 2  Diagram ţelezo – uhlík [13] 

3.1  Výroba surového železa 

Vysokopecní pochod je soubor fyzikálněchemických, tepelných a mechanických dějŧ, 

které se vzájemně prolínají. Pro úspěšnou práci vysokých pecí je potřebná vhodná úprava 

ţelezorudných surovin, která se zaměřuje na spékání a peletizaci.  

Ţelezné rudy rozdělujeme z chemického hlediska na čtyři skupiny: 

 Bezvodé oxidy: Fe2O3, Fe3O4 

 Hydratované oxidy ţeleza: Fe2O3 . nH2O 

 Uhličitany: FeCO3 
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 Křemičitany: [Fe, Mg]15Al10Si11O52.16H2O 

Aţ 93% ţeleza se vyrábí z ţelezných rud oxidického charakteru. Výroba surového 

ţeleza ve vysokých pecích je energeticky nejnáročnější částí cyklu koksovna – aglomerace – 

vysoká pec – ocelárna.  

Z fyzikálněchemických pochodŧ, které probíhají ve vysoké peci má základní význam 

redukce oxidŧ ţeleza. Základními redukčními látkami jsou oxid uhelnatý a uhlík koksu, ale na 

redukci se podílí i vodík z vlhkosti dmýchaného větru a z uhlovodíkŧ přídavných paliv. 

Celkový stupeň redukce ţeleza z jeho oxidŧ je obvykle vyšší neţ 99,5 % a jen nepatrná část 

přechází do strusky v podobě FeO.  

Redukce ţeleza probíhá postupně od vyšších oxidŧ k niţším podle podmínek:  

 Při teplotách nad 570 
o
C: Fe2O3 → Fe3O4 → Fe1-yO → Fe 

 Při teplotách pod 570 
o
C: Fe2O3 → Fe3O4 → Fe 

Redukce oxidŧ kovŧ oxidem uhelnatým se nazývá nepřímou redukcí a redukce 

uhlíkem se nazývá přímá redukce.  

Přímá redukce uhlíku koksu s tuhými oxidy kovŧ je velmi omezena, protoţe je 

nedokonalý styk obou tuhých fází, a proto přímou redukci nad teploty 900-950 
o
C je potřeba 

chápat jako výsledek Boudouardovy reakce (1) a nepřímé redukce (2). Aţ při teplotách, kdy 

tuhé oxidy přecházejí do strusky a zvětšuje se styčná plocha fází, dochází k přímé reakci mezi 

uhlíkem koksu a oxidem. 

Boudouardova reakce:  

C + CO2 → 2CO                (1) 

Exotermická souhrnná redukce Fe2O3 oxidem uhelnatým: 

Fe2O3 (s) + 3 CO = 2 Fe (s) + 3 CO2 (g)          (2) 

Vodík se do vysoké pece dostává s přirozenou a nebo záměrně zvyšovanou vlhkostí 

dmýchaného větru a s přídavnými uhlovodíkovými palivy: 

Fe3O4 (s) + p´H2 (g) = 3Fe (s) + 4H2O (g) + (p´- 4) H2 (g)        (3) 

Surové ţelezo obsahuje kromě ţeleza také mangan, křemík, fosfor, síru a uhlík. 

Mangan, křemík a fosfor se redukují ze vsázky a rozpouští se v surovém ţeleze. Přechod 

uhlíku a síry do surového ţeleza s redukčními pochody nesouvisí. Ve vysoké peci mohou být 

redukovány i některé další prvky, kdyţ jsou obsaţeny ve vsázce, např: titan, vanad, chrom, 

nikl, arsen, antimon. Vápník, hořčík a hliník, pokud jsou přítomny ve vsázce, se nemŧţou 

redukovat, protoţe teplota v peci nestačí [10].  

3.1.1  Přímý způsob výroby železa 

Přímá výroba ţeleza z rud má hodně společné s pŧvodní přímou výrobou oceli z rud, 

která v dávných dobách předcházela dnešnímu dvoustupňovému zpŧsobu výroby surové 

ţelezo – ocel.  

Zpŧsob úpravy ţelezorudných surovin pro přímou výrobu ţeleza záleţí především na 

tom, jaký se pouţije typ redukčních zařízení. Ţelezné rudy se v přírodním stavu pouţívají 

velmi málo a obvykle se předem obohacují. Produkty se po sušení buď zpracovávají přímo ve 

fluidizačních reaktorech, nebo se peletizují. Tuhá paliva se upravují jen v nutných případech. 

Hnědé uhlí a lignity se suší a polokoksují, aby se zbavily části prchlavých látek a jen 
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vyjímečně se zplyňují. Kapalná paliva se upravují vysokoteplotní nekatalytickou konverzí 

směsí kyslíku a vodní páry. Získaný redukční plyn, který je bohatý na vodík a CO obsahuje 

zbytky CO2 a malé mnoţství metanu a sazí. Z plynných paliv se nejčastěji pouţívá zemní 

plyn, kde je metan málo účinným redukovadlem, proto se vţdy upravuje konverzí a ve 

zvláštních případech pyrolýzou.  

3.2  Princip ocelářských pochodů 

Základním materiálem, ze kterého se vyrábí ocel, je většinou surové ţelezo a ocelový 

odpad. Základní kovová sloţka obsahuje větší mnoţství příměsí např: Si, Mn, P, S, C atd., neţ 

je normou přípustné. Proto se ocel vyrábí především pomocí oxidačních pochodŧ, při nichţ 

tyto příměsi přechází do struskové nebo plynné fáze [10].  

Převáţná část ocelářských pochodŧ je provázena přenosem kyslíku z atmosféry přes 

strusku do kovu a přechodem ţeleza v podobě oxidu kovu do strusky.  

Oxidační ocelářské pochody probíhají mezi třemi fázemi: kovovou, struskovou 

a plynnou. Rozdělení kyslíku v tomto systému nedosahuje v podstatě nikdy rovnováhy. 

Jedním z hlavních úkolŧ tavby je tedy udrţet rychlost přechodu kyslíku na poţadované výši.  

3.2.1  Struskový režim 

Skoro všechny ocelářské pochody probíhají za aktivní účastí strusky, která má za úkol 

nejen pokrývat souvislou vrstvou kovovou lázeň (tepelná izolace), ale také vázat zplodiny 

rafinačních reakcí, vytvářet optimální podmínky pro přenos tepla a zajišťovat potřebný zdroj 

kyslíku.  

Struska se skládá ze zplodin oxidace příměsí surového ţeleza a ocelového odpadu 

(SiO2, MnO, P2O5, Cr2O3 a oxidŧ ţeleza), dále z nečistot, které jsou přinesené z částí 

vyzdívky pracovního prostoru metalurgického agregátu (tavicí pec, licí pánev) a z vlastních 

struskotvorných a oxidačních přísad (vápna, kazivce, okují, rudy aj.).  

Fyzikálně-chemické pochody mezi roztavenou kovovou lázní a struskou patří mezi 

nejdŧleţitější reakce, které probíhají při výrobě oceli. Na chemickém sloţení, fyzikální 

povaze a mnoţství strusky závisí nejen prŧběh zkujňovacího nebo rafinačního pochodu, 

a tedy i doba tavby, ale i spotřeba dezoxidovadel, ţárovzdorného materiálu a výtěţek oceli. 

Struktura roztavených strusek je vysvětlovaná molekulární respektive iontovou teorií. 

Podstatou molekulární teorie je představa, ţe roztavené strusky jsou roztoky zásaditých, 

kyselých a amfoterních oxidŧ, které se navzájem slučují na sloţitější sloučeniny (křemičitany, 

fosforečnany, ţelezitany atd.). Reakční schopnost strusky ve vztahu ke kovu je určována 

koncentrací „volných“ oxidŧ, které jsou schopny reagovat s příslušnými sloţkami kovové 

lázně. V souladu s iontovou teorií se roztavená struska skládá z kationtŧ a aniontŧ. I kdyţ 

iontová povaha stavebních částic ocelářských strusek byla experimentálně prokázaná, je 

moţno výklad problematiky výroby oceli provést s pouţitím poměrně jednoduchých 

a názorných představ, které vyplývají z hypotézy o molekulární povaze struktury roztavené 

ocelářské strusky. Roztavené ocelářské strusky jsou podle této teorie pokládány v podstatě za 

roztok molekul oxidŧ a jejich sloučenin, přičemţ je předpokládaná existence rovnováh např. 

typu, viz rovnice (4):  

2(FeO) + (SiO2)  (2FeO.SiO2)           (4) 



 

 

 

18 

V roztavené strusce se předpokládá také existence sulfidŧ (CaS, MnS, FeS apod.), 

síranŧ, fluoridŧ (CaF2) apod.  

Oxidy, které se  vyskytují v ocelářských struskách se dělí na:  

 Zásadité: CaO, MgO, FeO, MnO, Na2O, K2O, ZnO, NiO, PbO 

 Kyselé: SiO2, P2O5, TiO2, V2O5, Sb2O3, Sb2O5, As2O3, As2O5   

 Amfoterní: Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, V2O3  

Míra zásaditosti a kyselosti jednotlivých oxidŧ klesá ve směru uvedených řad, 

amfoterní oxidy v zásaditých struskách nabývají slabě kyselého charakteru. Za nejpevnější 

(s rovnováhou posunutou silně doprava) jsou pokládány sloučeniny nejsilnějších zásad 

a kyselin. Přísada silných zásad (CaO) vede k vytěsňování slabších zásad ze sloučenin 

kyselými oxidy, coţ lze vyjádřit vztahy (5), (6):  

(2FeO. SiO2) + 2(CaO)  (2CaO. SiO2) + 2(FeO)         (5) 

(3FeO. P2O5) + 4(CaO)  (4CaO. P2O5) + 3(FeO)         (6) 

 

Všechny ocelářské strusky musí mít optimální chemické sloţení a poţadované 

fyzikální vlastnosti (hustotu, viskozitu, tekutost, elektrickou a tepelnou vodivost, teplotu tání, 

entalpii, tepelnou pohltivost). K posouzení základních kriterií ocelářské strusky stačí 

zpravidla zásaditost viz vztah (7), obsah FeO a P2O5 a viskozita. 

Nevýraznější vliv na povahu ocelářských strusek mají oxid vápenatý a křemičitý. 

Zásaditost strusek se v tomto případě vyjadřuje vztahem (7): 

 
2SiO

CaO
B       [1]         (7) 

Podle stupně zásaditosti lze strusky rozdělit na: 

 strusky kyselé, kde B = 1,3 – 1,5 

 strusky středně zásadité, kde B = 1,8 – 2,2 

 strusky zásadité, kde B  2,5 

Viskozita roztavených strusek, především kyselých, roste s obsahy oxidŧ SiO2 a P2O5, 

které mohou tvořit sloţité komplexní aniony. Pŧsobením kationtŧ Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Mn
2+

, 

Fe
3+

, Na
+
, K

+
 viskozita těchto strusek naopak klesá stejně jako s rostoucí teplotou.  

Pojmem oxidační schopnost strusky se rozumí mnoţství kyslíku, které je struska 

schopná předat do kovové lázně. 

3.2.2  Oxidační pochody 

Kyslík přechází do lázně jednak ze strusky, jednak z oxidačních přísad – ţelezné rudy 

a okují, nebo přímo z plynné atmosféry. Část kyslíku přináší vlastní kovová vsázka a určitý 

podíl kyslíku mŧţe dodávat i pŧda pracovního prostoru, obsahující oxidy ţeleza. 

Oxidace uhlíku představuje při výrobě oceli rozhodující pochod, jelikoţ na jeho 

prŧběhu a intenzitě v kovové lázni závisí teplotní a chemická homogenita, obsah plynŧ 

a vměstkŧ v kovu i intenzita ohřevu strusky a kovové lázně. 
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Reakci uhlíku s kyslíkem lze vyjádřit rovnicemi (8) a (9): 

[C] + [O] → CO(g)             (8) 

CO(g) + [O] → CO2(g)            (9) 

Do vsázky přichází mangan ze surového ţeleza a z ocelového odpadu. Mangan se 

oxiduje jiţ v počáteční fázi ocelářského pochodu – rovnice (10). Oxidace manganu je proces 

exotermický:  

[Mn] + (FeO) → (MnO) + Fe(l)         (10) 

Obsah manganu v roztavených struskách závisí na zásaditosti strusek.  

Hlavním nositelem křemíku ve vsázce je surové ţelezo. Při zásaditém procesu 

přechází všechen křemík do strusky a vytváří rŧzné křemičitany či křemičitanové komplexy 

v závislosti na stupni asimilace vápna ve strusce. Jestliţe je mnoţství křemíku ve vsázce příliš 

velké, zvětšuje se tím mnoţství strusky, neboť vzhledem k odfosfoření a odsíření je nutno 

dodrţovat určitou zásaditost strusky.  

Prŧběh oxidace křemíku lze vyjádřit v následujících rovnicích (11), (12) a (13): 

[Si] + 2 (FeO) → (SiO2) + 2 Fe(l)         (11) 

[Si] + O2(g) → (SiO2)           (12) 

[Si] + 2 [O] → (SiO2)           (13) 

Fosfor výrazně zhoršuje mechanické vlastnosti oceli a zpŧsobuje křehkost za studena. 

Výjimkou jsou oceli automatové, kde fosfor představuje legovací prvek. V tuhém ţeleze je 

fosfor v podobě fosfidŧ Fe3P, Fe2P a jiných, jejichţ vznik je provázen uvolňováním tepla.  

Princik odfosfoření oceli je vyjádřen v následujících rovnicích (14), (15), a (16): 

2 [P] + 5(FeO) → (P2O5) + 5 Fe(l)         (14) 

(P2O5) + 3 (CaO) → (Ca3P2O8)         (15) 

(P2O5) + 4 (CaO) → (Ca4P2O9)         (16) 

Zbytkový obsah fosforu v kovu při dané teplotě závisí na společném vlivu CaO, FeO 

a P2O5 ve strusce. Vysoký stupeň odfosfoření podmiňuje vysoká aktivita iontŧ kyslíku 

a ţeleza ve strusce, nízká hodnota aktivity ( PO
3
4
  ) ve strusce a nízká teplota [10].  

3.2.3  Dezoxidace oceli 

Protoţe převáţná část oceli je vyráběna oxidačními pochody, v závěru tavby zŧstává 

v kovové lázni určité mnoţství rozpuštěného kyslíku. Úkolem dezoxidace je sníţit obsah 

kyslíku v tekuté oceli na poţadovanou výši. Obsah kyslíku, který zbývá po oxidaci 

doprovodných prvkŧ v kovové lázni, závisí na sloţení kovu (obsah uhlíku) a strusky a na 

teplotě lázně. K dezoxidaci se pouţívají prvky, které se vyznačují vysokou afinitou ke 

kyslíku. Pro dezoxidaci oceli se nejčastěji pouţívají mangan, křemík, hliník a vápník. Vápník 

je velmi účinný dezoxidační a odsiřující prvek a má vysokou afinitou k dusíku. 

Zpŧsoby dezoxidace se dělí na sráţecí a difúzní. 

3.2.3.1   Srážecí dezoxidace 

Prŧběh sráţecí dezoxidace se vyjádří rovnicí: 

m[X] + n[O] → XmOn(s,l,g)          (17) 



 

 

 

20 

[X] ……dezoxidační prvek v kovu 

XmOn …zplodina dezoxidace v tuhém, kapalném či plynném stavu 

Pokud se týká výběru dezoxidačních prvkŧ, je nutno přihlíţet ke zbytkovým obsahŧm 

kyslíku v tekuté oceli po provedené dezoxidaci a k moţnosti reakce dezoxidačního prvku. Pro 

sráţecí dezoxidaci oceli se pouţívá nejčastěji feromangan, ferosilicium a kovový hliník. Při 

výrobě legovaných ocelí se pouţívají další feroslitiny, např: ferotitan, ferovanad, ferochrom, 

které především ocel legují. Feroslitiny je nutno do tekutého kovu přidávat v takovém pořadí, 

aby se dosáhlo tekutých zplodin dezoxidace. Silné dezoxidační prvky jako jsou: hliník, titan, 

prvky vzácných zemin a komplexní dezoxidační slitiny se přidávají do oceli poslední. 

3.2.3.2  Difúzní dezoxidace 

Při difúzní dezoxidaci dochází při styku kapalné kovové a struskové fáze 

k vzájemnému přechodu iontŧ či atomŧ a molekul, které jsou rozpustné v obou fázích. 

Nejčastěji se pouţívá koks, Fe-Si, popř. Al. Má-li reakce mezi dezoxidačním prvkem 

a kyslíkem ve strusce probíhat co nejrychleji, je potřeba dosáhnout co největšího reakčního 

povrchu. Nezbytné je, aby pouţité dezoxidovadlo mělo niţší hustotu neţ ocel a tím se 

zabránilo jeho přechodu do kovové lázně. Nevýhodou difúzní dezoxidace je její pomalý 

prŧběh. 

3.2.4   Odsíření oceli 

Síra je povaţována za neţádoucí prvek v oceli, protoţe má nepříznivý vliv na její 

plastické a mechanické vlastnosti. Při tuhnutí oceli se síra vylučuje z roztoku ve formě 

sulfidŧ, které většinou vytvářejí na hranicích zrn řetízky, a tím sniţuje její plasticitu při 

tváření. Proces odsíření při zásaditém pochodu se provádí většinou přechodem síry z kovu do 

strusky a dále vázáním síry v kovové lázni na prvky, které umoţňují vznik stabilních sulfidŧ 

(Mg, Ca) [10]. 

Síra se vyznačuje značnou povrchovou aktivitou, a proto proces odsíření probíhá 

převáţně na mezifázovém rozhraní struska – kov.  

Proces odsíření mŧţeme vyjádřit takto:  

Fe(l) + [S] + (CaO) → (CaS) + (FeO)        (18) 

Rovnováţná konstanta je dána vztahem: 

][)(

)()(

.

.

sCaO

CaSFeO

aa

aa
Ks       [1]       (19) 

a(FeO)……aktivita oxidu ţeleznatého 

a[S]……...aktivita síry 

3.3  Výroba oceli ve světě a v ČR 

V roce 2008 se ve světě vyrobilo 1 329 milionŧ tun oceli. Prvních deset největších 

výrobcŧ oceli je uvedeno v tabulce 2. V České republice se vyrobilo 6,4 milionŧ tun 

a zařadila se tak do první třicítky producentŧ [2]. 
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Tab. 2  Největší výrobci oceli v roce 2008  

Pořadí Země Mil. tun/rok % světové produkce 

1 Čína 550,5 37,6 

- Evropská Unie (27) 198,6 14,9 

2 Japonsko 118,7 8,9 

3 USA 91,5 6,9 

4 Rusko 68,5 5,2 

5 Indie 55,1 4,1 

6 Jiţní Korea 53,5 4,0 

7 Německo 45,8 3,5 

8 Ukrajina 37,1 2,8 

9 Brazílie 33,7 2,5 

10 Itálie 30,5 2,3 

11 Ostatní 101,2 7,3 
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4   ŽÁROVZDORNÝ MATERIÁL 

Ţárovzdorný materiál se definuje jako nekovový materiál anebo výrobek, jehoţ 

chemické a fyzikální vlastnosti umoţňují jeho pouţití při vysokých teplotách. 

Ţárovzdorné materiály se rozdělují podle obsahu hlavních sloţek, tzn. podle 

chemického sloţení na: 

a) Hlinitokřemičité materiály, ve kterých jsou hlavními sloţkami oxid hlinitý a oxid 

křemičitý. Podle obsahu těchto oxidŧ se rozdělují na vysocehlinité materiály 

(obsah Al2O3 je od 45 % do 98 %), šamotové materiály (obsah Al2O3 je 30 – 

45 %), kyselé šamotové materiály (obsah Al2O3 10 – 30 % Al2O3 a méně neţ 85 % 

SiO2), křemičité materiály (obsah SiO2 85 – 93 %) a dinas (obsah SiO2 nad 93 %). 

b) Bazické materiály, které obsahují méně než 7 % zbytkového uhlíku. Zde jsou 

hlavními sloţkami oxid hořečnatý a případně oxid chromitý. Tyto bazické 

materiály rozdělujeme na magneziové materiály (80 – 90 % MgO), 

magneziodolomiové materiály (40 – 90 % MgO a do 50 % CaO), dolomiové 

materiály (< 40 % MgO a > 50 % CaO), vápenaté materiály (< 30 % MgO            

a > 70 % CaO), magneziospinelové materiály (20 – 80 % MgO), forsteritové 

materiály (40 – 50 % MgO), magneziochromité materiály (30 – 80 % MgO), 

chromité materiály (< 30 % MgO a > 30 % Cr2O3), magnezio – zirkoničito - 

křemičité materiály (70 - 90 % MgO a < 15 % ZrO2 a < 5 % SiO2). 

c) Bazické materiály, které obsahují 7 – 30 % zbytkového uhlíku. Hlavními 

sloţkami jsou oxid hořečnatý, uhlík a případně také oxid vápenatý. Rozlišujeme 

magneziouhlíkové materiály (80 – 98 % MgO po vyţíhání, obsah C 7 – 30 %), 

magnezio – dolomiovo – uhlíkové materiály (40 – 90 % MgO, 10 – 50 % CaO po 

vyţíhání, obsah C 7 – 30 %), dolomiouhlíkové materiály (40 % MgO, > 50 % CaO 

po vyţíhání a obsah C je 7 – 30 %).  

d) Speciální materiály: Zde řadíme výrobky, které jsou na bázi méně pouţívaných 

oxidŧ, rŧzně kombinované materiály, které obsahují oxidické a neoxidické sloţky. 

Do této skupiny patří materiály z oxidu hlinitého a chromitého (50 – 90 % Al2O3, 

5 – 50 % Cr2O3), materiály z oxidu chromitého (50 – 90 % Cr2O3, 10 – 50 % 

Al2O3), zirkoničité materiály (70 – 95 % ZrO2), a jiné.  

4.1  Zkoušení a vlastnosti žárovzdorných materiálů 

Mezi základní sledované vlastnosti ţárovzdorných materiálŧ lze zařadit mechanické 

vlastnosti, vlastnosti tepelné a termomechanické. Jednou z dŧleţitých vlastností je tzv. 

kritérium hutnosti, které vyjadřuje stupeň zaplnění prostoru tuhými fázemi. Vyjadřuje se 

v procentech objemu tuhých fází, a nebo jako podíl objemové hmotnosti a hustoty. 

Nezaplněné prostory v ţárovzdorném výrobku sniţují hmotnost objemové jednotky, zvětšují 

povrch tuhých fází a tím ovlivňují mechanické a tepelné vlastnosti. Při hodnocení tohoto 

kritéria se stanovuje: mnoţství pórŧ, velikost pórŧ a spojitost pórŧ.  

4.1.1  Mechanické vlastnosti 

Pŧsobením vnějších sil vzniká v tuhých tělesech napětí, díky kterému dochází 

k deformaci tělesa. 
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a) Pevnost – ţárovzdorný výrobek musí mít takovou pevnost, aby bez porušení 

odolával napětí, které vzniká při jeho výrobě, při transportu a při pouţití. 

U ţárovdorných materiálŧ se nejčastěji provádí tlakové a ohybové zkoušky. 

Zkoušky: pevnost v tlaku za studena je definována jako maximální moţné 

zatíţení na jednotku plochy, kterému při teplotě okolí odolá výrobek bez 

porušení. Pevnost v ohybu při normální teplotě, největší napětí, kterému odolá 

zkušební těleso stanovených rozměrŧ při trojbodovém uspořádání. Pevnost 

v krutu, znamená, ţe dochází k pŧsobení smykového napětí na výrobcích. Tato 

zkouška se vyuţívá při stanovení smykového modulu a relaxaci napětí při 

vyšších teplotách. Pevnost v tahu se běţně u ţárovzdorných výrobkŧ 

nestanovuje.  

b) Pružnost je dŧleţitá materiálová konstanta ţárovzdorných výrobkŧ. Jsou 

dynamické metody stanovení modulu pružnosti, které se zakládají na měření 

rychlosti šíření vlnění měřeným výrobkem. Statické metody stanovení modulu 

pružnosti, kdy se měří závislost napětí na deformaci. Mohou se vyuţít zkoušky 

stanovení pevnosti v tlaku, ohybu, zkušební zařízení však musí přesně měřit 

deformaci.  

c) Otěruvzdornost patří mezi mechanické vlastnosti ţárovzdorných výrobkŧ. 

Jedná se o empirickou zkoušku v rŧzných variantách. Na měrný povrch 

zkušebního tělesa daných rozměrŧ se z dané vzdálenosti na výrobek pŧsobí 

stlačeným vzduchem pod úhlem 90
o
 a stříká se předepsaný siliciumkarbid  

předepsaným tlakem. Otěruvzdornost se pak hodnotí jako úbytek objemu 

zkušebního tělesa. Tato zkouška se vyuţívá pro výrobky, které jsou vystavené 

pŧsobení proudícího média (např. v kotlích) [9].  

4.1.2  Tepelné vlastnosti 

Vlastnosti, které jsou vyvolané pŧsobením zvýšených teplot na ţárovzdorný materiál, 

bez vlivu vnějších sil, které vyvolávají v materiálu napětí. 

a) Žárovzdornost se stanovuje pomocí zkušební a referenční ţároměrky. Ţároměrky 

se zahřívají předepsanou rychlostí aţ na teplotu, při které se ohnou tak, ţe se 

ţároměrka dotkne podloţky, na které je umístěná. Ţárovzdornost se určuje 

porovnáváním zkušební a referenční ţároměrky. Podle ţárovzdornosti nelze 

posuzovat teplotu pouţitelnosti ţárovzdorných materiálŧ. Ta je vţdy podstatně 

niţší. Pouţívá se jen při hodnocení hlinitokřemičitých surovin, nebo některých 

výrobkŧ.  

b) Rozměrové změny. Zahřívání vyvolává vratné nebo nevratné rozměrové změny. 

Vratné změny jsou zpŧsobeny především změnou vzdálenosti jednotlivých atomŧ 

v tuhé látce dŧsledkem přírŧstku energie, nebo vratné fázové přeměny. Zjišťují se 

stanovením teplotní roztaţnosti. Nevratné rozměrové změny jsou zpŧsobeny 

slinováním a nevratnými fázovými přeměnami. Stanovují se trvalými délkovými 

změnami v ţáru.  

c) Tepelná vodivost se definuje jako hustota tepelného toku při daném teplotním 

gradientu. Jednotka je watt na metr na kelvin a tato jednotka představuje mnoţství 

tepla, které projde za jednotkový čas jednotkovou vrstvou materiálu 

s jednotkovým prŧřezem při jednotkovém rozdílu teplot. Tepelná vodivost 

ţárovzdorných materiálŧ při vyšších teplotách se stanovuje pomocí metody, která 

je zaloţená na měření tepelného toku. Tyto metody se dělí na absolutní, kdy se 
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tepelný tok měří přímo a nebo na porovnávací, kdy se tepelný tok měří pomocí 

porovnávacího tělesa se známou tepelnou vodivostí. Další metoda je stacionární, 

kdy měření probíhá při konstantním tepelném toku a nestacionární, kdy se tepelný 

tok mění s časem. Nejznámější je metoda vyhřívaného drátu, která je 

nestacionární. Zkušební celek se skládá se dvou nebo tří zkušebních těles, ohřívá 

se v peci na zvolenou teplotu a udrţuje se při této teplotě. Pak se zahřívá lineárním 

tepelným vodičem, který je vloţený mezi dvě zkušební tělesa a připojeným 

zdrojem elektrického proudu s konstantním výkonem.  

4.1.3  Termomechanické vlastnosti 

Ţárovzdorné materiály se obvykle při vysokých teplotách nechovají jako pruţné 

tělesa, takţe je není moţné vyjádřit lineární závislostí mezi napětím a deformací. Se zvyšující 

se teplotou se projevují nevratné změny. Termomechanické chování ţáruvzdorných materiálŧ 

je nutné hodnotit na základě těchto veličin: napětí, deformace, teploty, času.  

Termomechanické vlastnosti jsou ovlivněny strukturou a sloţením. Nevratné změny 

při niţších teplotách jsou zpŧsobeny heterogenní strukturou. Při vysokých teplotách 

vytvářením tekuté fáze. Z toho vyplývá, ţe při pouţití velmi čistých surovin s co nejniţším 

obsahem sloţek, které přispívají ke vzniku taveniny, lze dosáhnout vysokých 

termomechanických parametrŧ.  

Termomechanické zkoušky:  

Při rovnoměrném zvyšování napětí za konstantní teploty ve zkušebním tělese 

se stanovuje pevnost.  

Při rovnoměrném zvyšování teploty a konstantním zatíţení se zjišťuje závislost 

deformace na teplotě, která vede ke stanovení únosnosti v žáru. Toto je základní 

postup hodnocení jakosti ţárovzdorných výrobkŧ.  

Měřením deformace, která je závislá na čase, při konstantním zatíţení 

a konstantní teplotě se zjistí tečení. Takto se stanoví velikost nepruţných deformací při 

dlouhodobém mechanickém zatíţení při vysokých teplotách.  

Podobná zkouška na měření závislostí napětí na čase při konstantní deformaci 

a konstantní teplotě je měření relaxace napětí. Umoţňuje stanovit reologické sloţení 

ţárovzdorných materiálŧ.  

Stanovení pevnosti při rovnoměrně se zvyšující deformaci je uţitečná zkouška, 

pomocí které se mŧţe posoudit deformovatelnost materiálu, tzn. schopnost se 

deformovat při zachování soudrţnosti.  

Další zkoušky se mŧţou vykonávat pŧsobením rŧzných napětí: tlakových, 

tahových, smykových, a nebo kombinací těchto napětí. Kromě statických zkoušek se 

uplatňují dynamické zkoušky, při kterých se programovaná veličina mění s určitou 

frekvencí při určité amplitudě [9].  

4.2  Periklas (oxid hořečnatý) 

Kubický MgO se v přírodě vyskytuje ve formě periklasu. Umělý periklas se připravuje 

tavením v elektrickém oblouku nebo slinováním amorfního práškového MgO. Periklas je 

jedinou stabilní modifikací MgO. Ţárovzdorné výrobky z MgO odolávají pŧsobení bazických 

látek a tavenin, které obsahují oxidy ţeleza. MgO tvoří s FeO plynulou řadu tuhých  roztokŧ 
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magneziowüstitu (Mg, Fe) O. Je – li obsah FeO 45 %, vzniká tekutá fáze aţ při teplotě 

2000°C. Při obsahu Fe2O3 70 % vzniká první tavenina při teplotě 1713°C. Toto je dŧvod, proč 

se ţárovzdorné materiály z oxidu hořečnatého pouţívají k výrobě a zpracování kovŧ, oceli, 

jako vyzdívky pecí a nádob, ve kterých při vysokých teplotách pŧsobí ţelezité strusky. 

Kdyţ se MgO nahradí oxidem vápenatým, který je také silně zásaditý a v technicky 

čisté formě lehko dostupný oxid s teplotou tání 2625°C, tak v soustavě CaO – FeO vznikne 

tavenina jiţ při teplotě 1153 °C.  

4.2.1  Slinutý magnezit 

V obchodní i prŧmyslové praxi se také nazývá pálený magnezit nebo jen magnezit. Je 

hlavní formou oxidu hořečnatého, který se pouţívá na výrobu ţárovzdorných materiálŧ. 

Výpalem kusových surovin a výrobkŧ z oxidu z mokrých chemických výrob nad teplotami 

1600°C se získá slinutý magnezit. Je to polykrystalický materiál, který obsahuje zrna 

periklasu, na hranicích zrn jsou minerály a sloučeniny, jejichţ obsah a sloţení určuje 

termomechanické vlastnosti a kvalitu finálních výrobkŧ.  

4.2.2  Magnezit  

Minerál magnezit je uhličitan hořečnatý MgCO3, který teoreticky obsahuje 47,81 % 

MgO a 52,18 % CO2. Hrubokrystalické typy vznikly pŧsobením hořečnatých roztokŧ na 

kalcit nebo dolomit:  

CaCO3 + Mg(HCO3)2 → MgCO3 + Ca(HCO3)2         (20) 

CaCO3 . MgCO3 + Mg(HCO3)2 → 2MgCO3 + Ca(HCO3)2                                       (21) 

Celistvý magnezit, někdy špatně označovaný jako amorfní, vznik rozkladem 

serpentínu nebo forsteritu uhličitými vodami.  

Mg3Si2O7 . 2H2O + 2H2O + 3CO2 → 3MgCO3 + SiO2 + 4H2O                              (22) 

Mg2SiO4 + H2O + 2CO2 → 2MgCO3 + SiO2 + H2O 

4.2.3  Výroba slinutého magnezitu, výpal magnezitu 

Výpalem magnezitu nad teplotami 1500 °C se získává slinutý magnezit. Technicky 

nejjednodušší je jednostupňový výpal kusových koncentrátŧ v rotační nebo šachtové peci. 

Chemické sloţení a hutnost slinutého produktu odpovídá poţadavkŧm v následujícím 

zpracování na tvarovky nebo se mŧţe zajistit další úpravou. Při nejniţší teplotě se vypaluje 

ţeleznatý hrubokrystalický nízkokřemičitý magnezit. Celková pórovitost při výpalu je         

6 - 9 %. Malým zvýšením teploty nebo prodlouţením pobytu při vyšší teplotě poklesne 

pórovitost aţ ke cca 3 %, ale smršťováním slinutého materiálu a zmenšováním a zaplněním 

objemu otevřených pórŧ se dostane do stavu, kdy začne tavenina na povrchu pŧsobit jako 

tmelivo. V rotačních pecích se vytvoří slepence a sbalky, v šachtových pecích kompaktní 

a neprŧdušné bloky. V obou případech dojde ke sníţení funkce pecí. Proto se výpal ukončí po 

dosáhnutí uvedené pórovitosti.  
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4.2.4  Tvarové výrobky z magnezitu 

Tvarovací směsi se skládají ze dvou aţ čtyř zrnitostních tříd s exponentem zrnitosti 

q = 0,35 – 0,44, nebo je potlačen obsah střední frakce respektive se úplně vynechá. 

Dodrţování zrnitosti a její rovnoměrnosti je prvořadým předpokladem pro rovnoměrné 

vlastnosti výrobkŧ. Tvarovací směs se připravuje v mísičích, přidává se voda a organické 

přísady, které zabezpečují dostatečnou manipulační pevnost výliskŧ, přičemţ vlhkost směsi je 

cca 2 %. Přidávají se přísady na zamezení vzniku trhlin, kdyţ dochází k hydrataci volného 

oxidu vápenatého při sušení výliskŧ. Nejpouţívanější je síran nebo chlorid hořečnatý.  

Při výrobě tvarových staviv z magnezitu, který je získaný výpalem přírodního hrubého 

krystalického magnezitu se postupuje tak, ţe se magnezit navlhčí a nechá se několik dní 

uleţet při zvýšené teplotě, aby došlo k hydrataci CaO.  

Příprava zrnitostních tříd základních materiálŧ probíhá osíváním a uskladněním 

v jednotlivých zásobnících. Příprava matrixu, doprava a dávkování do mísiče je dnes plně 

automatizovaný proces.  

Směsi se tvarují v hydraulických lisech s lisovací silou 6000 – 25 000 kN a tlakem 8 – 

15 kN na 1 cm
2
 plochy výlisku. Závislost mezi vytvářeným tlakem a docílenou pórovitostí je, 

ţe pokles pórovitosti se zvyšujícím se tlakem je efektivní do tlaku 15 kN.cm
-2

.  

Během výpalu se výlisky smršťují, klesá pórovitost. Drobné póry se zmenšují 

a zanikají.  

Výpal v tunelových pecích trvá 60 – 72 hodin při výdrţi ve slinovací oblasti 

a v stanoveném tepelném rozmezí výpalu 6 – 9 hodin.  

Vysoký koeficient teplotní roztaţnosti periklasu znamená špatnou odolnost výrobkŧ 

proti náhlým změnám teplot. 

K opotřebování bazických vyzdívek ocelářských nádob dochází korozí, erozí 

a penetrací s následným odlupováním zhutněných vrstev.  

4.2.5  Magneziouhlíkové výrobky 

Černouhelná smola nebo syntetické ţivice jsou pojivy ve výrobě tvarových staviv. 

Pyrolýzou se zanechává uhlíkový zbytek, který je vysokoteplotní vazbou a součástí uhlíkové 

sloţky výrobkŧ. Uhlík významně ovlivňuje termomechanické vlastnosti. 

a) MgO s obsahem uhlíku do 7 % 

Vlivem uhlíku dochází k menšímu opotřebení vyzdívek konvertorŧ, proto se uhlík 

navyšoval. Dehet se nahradil černouhelnou smolou, která má vyšší obsah 

zbytkového uhlíku. Přidaly se saze, protoţe jsou kompatibilní se smolou a obsahují 

vysokodisperzní uhlíkaté látky. Zavedení smoly znamenalo přizpŧsobit technologii 

přípravky tvarovacích směsí. Zrnité frakce se před vstupem do ohřívaného mísiče 

ohřívají nad teplotu 200°C, proto, aby roztavená smola co nejdokonaleji obalila 

částice magnezitu. Směsi se pak lisují při teplotě, která je nad bodem měknutí 

smoly.  

b) MgO s obsahem uhlíku 7 – 30 % 

Kombinace oxidŧ s uhlíkem v ţárovzdorných materiálech se plně zrealizoval 

v magneziouhlíkových stavivech, které obsahují uhlík ve výši 7 – 30 %. 

Podstatnou součástí uhlíkové sloţky je přírodní krystalický grafit. Stlačitelnost 
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grafitu se vyuţívá při přípravě výliskŧ. Zjistil se vliv vícenásobného zalisování na 

hutnost výliskŧ.  

Magneziouhlíkové výrobky jsou binární ţárovzdorné materiály, ve kterých dochází ke 

spojení dvou chemicky a strukturně odlišných látek. Grafit má podstatně vyšší tepelnou 

vodivost a podstatně niţší teplotní roztaţnost neţ magnezit. Grafit tvoří jako matrix uţ při 

relativně nízkém obsahu souvislou fázi. Vysokoteplotní pevnosti jsou významnou vlastností, 

která se sleduje jak ve vývoji, tak při výrobě. Stanovuje se pevnost v ohybu do teploty 

1500°C. V první řadě závisí na pevnosti uhlíkové vazby. S přibývajícím uhlíkem klesají. 

Kdyţ je obsah grafitu 10 %, mŧţe se dosáhnout pevnosti aţ 20 N.mm
-2

, při teplotě 1500 °C.  

4.2.6  Antioxidanty 

Kinetiku opotřebení magnezio-uhlíkových vyzdívek v kyslíkových konvertorech 

určuje rychlost, jakou se uhlíková sloţka oxiduje. Aby se oxidace zpomalila, tak se zavedly 

antioxidanty jako přísady do tvarovacích směsí. Antioxidanty jsou prvky kovového nebo 

nekovového charakteru, směsi nebo neoxidické sloučeniny s vysokou afinitou ke kyslíku. 

Mají schopnost samy bez přechodné pevné nebo plynné meziprodukty reagovat s CO 

v podmínkách provozu pecí a nádob za vzniku oxidu, který koexistuje s MgO, nebo který 

s ním tvoří stabilní sloučeninu. Mechanismus jejich pŧsobení je často sloţitý. Fyzikální 

projevy probíhajících reakcí v procesu ochrany uhlíku proti oxidaci často převaţují.  

Pouţívají se hlavně binární antioxidanty, např: Al/Mg, Al/Si, Al/B4C, aj. Redukce CO 

probíhá takto: 

2 Al + 3 CO + MgO = MgO.Al2O3 + 3 C                                                                 (23) 

Si + 2 CO + 2 MgO = 2 MgO.SiO2 + 2 C                                                                 (24) 

Mg + CO = MgO + C                                                                                                (25) 

B4C + 6 CO + 6 MgO = 2 (3 MgO.B2O3) + 7 C                                                       (26) 

Reakce mezi antioxidanty a sloţkami staviva závisí na sloţení okolní atmosféry. 

Atmosféra uvnitř vyzdívky je sloţena z 34,5 % CO a 65,5 % N2 po zoxidování odpovídajícího 

uhlíku vzduchem, který je uzavřený ve zdivu.  

Antioxidace se dělí do několika skupin: 

 Tvoří se relativně stálé, převáţně karbidické sloučeniny, které vysokoteplotní 

vazbou vyplňují část soustavy pórŧ v dŧsledku nárustu objemu matrixu. 

 Po zoxidování tvoří taveninu, která pokrývá částice grafitu, nebo migrují na 

rozhraní zoxidované a nezoxidované vrstvy vyzdívky a znemoţňují tak přístup 

kyslíku dovnitř střepu. 

 Vypařují se. Páry migrují k pracovní vrstvě, ve které se při dostatečném 

mnoţství kyslíku oxidují, oxid vyplní póry a zamezí tak přístupu kyslíku. 

Reakce antioxidantŧ se sloţkami výrobku i s plynným okolím se odráţí ve fyzikálních 

změnách střepu. Klesá pórovitost matrixu bez změny objemu výrobku tím, ţe produkty reakcí 

zaplnily část pórŧ. Vzrŧstá povrch pórŧ tím, ţe přibývá relativní objem pórŧ s malými 

rozměry. Tím se významně zvyšuje vysokoteplotní pevnost v ohybu [9].  
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4.3  Magneziochromité výrobky 

Základním materiálem na výrobu magneziouhlíkových výrobkŧ je magneziový slínek 

a chromová ruda (vyvřelá hornina, její rudná část je kompletový spinel).  

Střep magnezio-chromitého staviva je tvořen dvěma sloţkami s rŧznými fyzikálními 

vlastnostmi, rozdílnou teplotní roztaţností, změnou objemu při výpalu. Je protkaný sítí 

mikromezer a mikrotrhlin mezi částicemi spinelŧ a periklasovým okolím. Následkem je niţší 

modul pruţnosti v porovnání se stavivy, které jsou zhotovené z kaţdé z obou sloţek 

samostatně. Z něho pramení odolnost proti šíření trhlin a náhlým změnám teplot. Pokles 

modulu pruţnosti vnesením spinelu do okolí periklasu je pronikavý a v řadě magnezio-

chromitých výrobkŧ je maximální při obsahu chromové rudy 20 – 40 %. Heterogennost střepu 

se umocňuje ještě tím, ţe se ze základní směsi odstraní drobná frakce, nebo se její obsah 

potlačí. Toto se vyuţívá tehdy, jsou – li výrobky pouţívané na vyzdívání nádob, ve kterých 

reagují vysocebazické strusky.  

Příprava tvarovacích směsí, přídavky pojiv, které zabezpečují soudrţnost výliskŧ, 

lisování a sušení jsou operace stejné, jako při výrobě ostatních druhŧ zásaditých výrobkŧ.  

Specifickou vlastností magnezio-chromitých výrobkŧ je zvětšování objemu pracovní 

vrstvy v ocelářských pecích. Jednou z příčin je střídavý účinek atmosféry. Druhou je 

interakce spinelŧ, které jsou rŧzného strukturního typu. Dochází k nerovnoměrné difúzi iontŧ 

dvou kovŧ v protisměru a vznikem pórŧ na straně, která byla pŧvodně obsazená iotny, které 

difundují rychleji. Celkové zvětšení objemu pracovní vrstvy závisí na obsahu rudy a obsahu 

oxidŧ ţeleza. Objem se s klesajícím obsahem rudy zmenšuje a jako činitel, který ovlivňuje 

opotřebení a trvanlivost vyzdívek ocelářských pecí, které jsou zhotoveny z magnezio-

chromitých staviv s obsahem chromové rudy pod 40 % se stává méně významným.  

4.4  Dolomiové výrobky 

Dolomit je podvojný uhličitan hořečnato-vápenatý MgCa(CO3)2, je to horninotvorný 

minerál. Ţíháním se rozkládá ve dvou stupních: 1. stupeň MgCO3 a 2. stupeň CaCO3. Slinutý 

pálený dolomit je polykrystalický ţáruvzdorný materiál, který se skládá z oxidu vápenatého 

a hořečnatého, obsahuje MgO < 40 % a CaO ≥ 50 %. Při výrobě tvarových materiálŧ se 

poţaduje obsah CaO + MgO víc jako 97 % a pórovitost pod 9 %.  

Hrubokrystalický dolomit s nízkým obsahem doprovodných minerálŧ se dá vypálit na 

hutný slinutý produkt jen při teplotách nad 2 000 °C. Z tohoto dŧvodu se jako vsázka do 

vypalovacích pecí pouţívá zřídka. Se zvyšující se teplotu výpalu klesá pórovitost (smšťování 

slinutých těles). V drobnokrystalickém typu dochází od teploty cca 1 600 °C k náhlému 

poklesu pórovitosti. Dolomit se vypaluje buď v šachtových pecích, nebo rotačních pecích. 

Dolomiové výrobky se zpracovávají hlavně na výrobky nepálené, které jsou vázané 

černouhelnou smolou. Ústup smoly jako pojiva z dŧvodu hygieny práce a zdravotním rizikŧm 

je nahrazen fenolovými ţivicemi (roztok novolakŧ v nevodním rozpouštědle – etylenglykol), 

ale jinými organickými látkami, které mají necyklickou povahu. Výrobky  dolomio-

magneziového slínku jsou zhotovovány z dvojslínku, a nebo ze směsí dolomiového 

a magneziového slínku v poměrech: 70/30, 50/50, 30/70. Nejčastěji jsou v poměru 70/30, 

které odpovídají obsahu MgO v konečném výrobku cca 56 %. Výrobky se dodávají na 

paletách v obalu z polyetylénové folie s povlakem z hliníku. 

Vnesením uhlíku se oxidy ţeleza jako sloţky zredukují. Kdyţ se v soustavě drţí uhlík, 

je garance, ţe se nevyskytne Fe2O3. Funkce uhlíku je, ţe redukuje oxidy ţeleza a podstatně 
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zmenšuje obsah taveniny při kaţdé teplotě, se plně uplatnila aţ v dolomio-uhlíkových 

a dolomagnezio-uhlíkových výrobcích. Při niţších obsazích uhlíku se pouţívá jako pojivo 

černouhelná smola.  

Pálené výrobky z dolomitu: Specifikem technologie jsou opatření na zamezení 

hydratace CaO ve výliscích a jejich destrukce při výpalu. Tvarovací směsi jsou připravené 

s přídavkem vosku, ţivice nebo bitumenu jako bezvodého přechodného pojiva, které se při 

výpalu odstraní. Výpal výliskŧ je v tunelových pecích do teploty 1 500 °C, rychle probíhá 

v teplotní oblasti do 500°C, do teploty rozkladu Ca(OH)2. Vypálené výrobky se namáčejí do 

hydrofobních kapalin (např: parafín), aby nabudily odolnost proti vlhkosti a balí se do 

polyethylenových fólií s povlakem z hliníku. 

Odolnost proti náhlým změnám teplot výrobkŧ je relativně nízká, protoţe teplotní 

roztaţnosti i tepelné vodivosti CaO i MgO jsou blízko. Zlepšení se dosáhlo heterogenizací 

střepu přídavkem malého mnoţství ZrO2 (2 – 3 %). Při výpalu výliskŧ vzniká zirkonát 

vápenatý, který netvoří do teploty 1 600 °C taveninu. Ve formě, ve které se vyskytuje, 

zamezuje šíření trhlin při náhlé změně teploty.  

Výrobky z dolomitu a dolomio-magnezia se pouţívají při výrobě oceli na vyzdívky 

pánví, nádob pánvové metalurgie a transportních nádob surového ţeleza. Dále při výrobě 

cementu na vyzdívky ţárových pásem rotačních pecí. Jejich nevýhodou stále zŧstává 

hydratovatelnost při přerušování pouţívání [9].  

4.5  Netvarové bazické materiály 

Netvarové ţárovzdorné materiály slouţí ke zhotovení monolitických vyzdívek pecí, 

pro horké a studené opravy, jako malty k spojování tvarovek aj. V podstatě jde o směsi 

ţárovzdorného ostřiva s anorganickým pojivem, které materiál zpevní při normální teplotě 

a umoţní nezávazný výpal "in situ" při uvední pece do provozu [15]. 

Spotřeba ţárovzdorných materiálŧ ve výrobě oceli klesá, ale spotřeba netvarových 

směsí se v ní zvyšuje. V některých prŧmyslových zemí dosáhl 50 %. Tento nárŧst je 

v dŧsledku zlepšování vlastností směsí, zpŧsobu jejich přípravy, zařízením na jejich 

umisťování. K urychlení přispěly tixotropní a samotekoucí směsi. Prŧnik do ocelářství 

umoţnilo významné sníţení vlhkosti, zvýšení hutnosti oproti předchozím směsím, zavedení 

výkonných zařízení na umísťování v pecích a nádobách.  

Netvarové směsi jsou například: 

Ubíjející, které se zhutňují ve formách, šablonách, na vyzdívkách nístějí některých 

ocelářských pecí. Zhotovují se také bloky a panely, které mají značné rozměry. Nahrazují 

sloţité tvary tvárnic, jejichţ lisování by bylo neekonomické. Další skupinu tvoří bazické 

směsi pro indukční a vysokofrekvenční pece, pouţívané na tavení kovŧ. Podle druhu se dělí 

na materiály s vazbou keramickou, hydraulickou, organicko – chemickou a anorganicko –

 chemickou. Z netvarových materiálŧ je nejvíce rozšířeno pouţití ţárobetonŧ. Kvalitní 

ţárobetony jsou směsi hlinitanových cementŧ s hydraulickou vazbou a ţárovzdornou výplní. 

Podle mnoţství přidaného cementu se rozlišují betony: s normálním mnoţstvím 

cementu (15 – 30 %), s nízkým obsahem cementu (3 – 6 %) ozn. LCC, s velmi nízkým 

obsahem cementu (< 3 %) ozn. ULCC a bez cementu ozn. NCC [12], [14].  

Samotekoucí směsi, ozn. SFC, se vyznačují tím, ţe zaplňují prostor jen pŧsobením 

gravitace, aniţ by se musely pouţít další vnější síly a mají zásadní změny v zrnitosti. 
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Obsahují mikropřísady a speciální deflokulační činidlo. Vlhkost je 6 a více procent 

a dosahované pevnosti jsou shodné s LCC [9], [14]. 

4.6  Hlinitokřemičité materiály 

Základní sloţkou je Al2O3 a SiO2 v rŧzném poměru. Rozlišuje se pět druhŧ výrobkŧ: 

vysocehlinité (45 ≤ Al2O3 ≤ 98 %), šamotové (30 ≤ Al2O3 ≤ 45), kyselé šamotové 

(10 ≤ Al2O3≤ 30 % a SiO2 < 85 %), křemičité (85 ≤ SiO2 < 93 %), dinasové (SiO2 ≥ 93 %).  

Jedinou stálou hlinitokřemičitou sloučeninou při vysokých teplotách je mullit. Má 

proměnlivé sloţení v oblasti tuhých roztokŧ (viz obr. 3). 

 

Obr. 3  Fázový diagram soustavy SiO2 – Al2O3 

Hlinitokřemičité materiály jsou tradičním a nejrozšířenějším druhem ţárovzdorných 

výrobkŧ. Kromě velkého mnoţství tvarových výrobkŧ hutných a izolačních tvoří také bázi 

pro ţáromonolity. Mezi hlinitokřemičité materiály se zařazují svou chemickou podstatou 

ţárovzdorné vláknité výrobky.  

Výroba hlinitokřemičitých hutných tvarových materiálŧ je podle dvou základních 

technologií: 

a) z polosuchých směsí 

b) z plastických směsí 

Oba postupy se liší vzájemným poměrem základních sloţek: ostřiva, vazby a vlhkostí 

a tím konzistencí hmoty, která je určena k tvarování. Pŧvodně se vyráběla šamotová staviva 

jen z plastických směsí, přičemţ se vyuţívala schopnost jílŧ tvořit plastické těsto. Ulehčilo se 
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tím tvarování, ale projevilo se hodně negativních vlivŧ na kvalitu výrobku. Jíly se smršťují při 

sušení a při výpalu, tím se zvyšuje pórovitost, sniţuje pevnost a zhoršují se podmínky na 

dosáhnutí tvarové a rozměrové přesnosti. U polosuchých směsí je niţší vlhkost a tím 

potlačená plastická funkce jílu, který plní jen funkci jemné frakce. Smrštění po dobu sušení 

a výpalu se potlačí sníţením jeho obsahu a jeho přídavkem ve směsi s jednomletým ostřivem. 

Tím se sníţí smrštění matrixu.  

Při výrobě vysecehlinitých výrobkŧ jsou vyšší přídavky jílu neţádoucí, protoţe 

zhoršují kvalitu výrobku.  

V tabulce 3 jsou uvedené typické vlastnosti vybraných druhŧ izolačních 

hlinitokřemičitých výrobkŧ. Při pouţití izolačních výrobkŧ je dŧleţitá jejich tepelněizolační 

schopnost. Tepelná vodivost výrobkŧ závisí hlavně na pórovitosti, struktuře pórŧ a na 

fázovém sloţení. Z hlediska tepelněizolační schopnosti při vyšších teplotách jsou výhodné 

výrobky, které mají mikropórovitou strukturu. Jejich nevýhodou je menší rozměrová stálost 

při vysokých teplotách.  

Tab. 3  Vlastnosti vybraných druhŧ izolačních pálených hlinitokřemičitých tvarovaných 

             výrobkŧ [9] 

Označení 140 L–0,5 140 L–0,7 150 L–0,9 160 L–1,1 180 L-1,5 

Klasifikační teplota (°C) 1 400 1 400 1 500 1 600 1 800 

Trvalé délkové změny po 

24 hod. při klasifikační 

teplotě (%) 
- 0,3 -0,3 -1,2 -0,6 -0,8 

Objemová hmotnost 

(g . cm
-3

) 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 

Skutečná pórovitost (%) 81 73 68 65 61 

Obsah 

hlavních sloţek (%): 

                 SiO2 

                 Al2O3 

                 Fe2O3 

 

59 

38 

1,2 

 

59 

38 

1,2 

 

36 

61 

0,9 

 

25 

72 

0,3 

 

6 

93 

0,2 

Koeficient teplotní 

roztaţnosti α 20-1400°C 

(°C-1
 . 10

6
) 

6,0 6,0 5,5 5,5 8,0 

Tepelná vodivost 

(W . m
-1

 . K
-1

) při teplotě: 

               400 °C 

               800 °C 

               1 200 °C 

 

 

0,22 

0,30 

0,42 

 

 

0,31 

0,37 

0,46 

 

 

0,36 

0,42 

0,49 

 

 

0,42 

0,45 

0,52 

 

 

1,20 

0,95 

1,10 

Střední specifická tepelná 

kapacita 20 – 1 400 °C 

(J . g
-1

 . K
-1

) 

1,15 1,15 1,10 1,10 1,15 
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5  TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI V ZÁVODĚ ARCELOR 

MITTAL OSTRAVA A.S. 

Ocel je vyráběna kyslíkovým pochodem ve 4 tandemových pecích s kovonosnou 

vsázkou 235 t. Tandemová pec sestává ze 2 samostatně sklopných nístějí, kaţdé o obsahu 

200 t tekuté oceli (obr. 4). Významným znakem tandemového procesu je vyuţívání spalin 

z jedné nístěje k předehřevu pevné vsázky v nístěji druhé. Pece jsou vybaveny primárním 

i sekundárním odprášením. Primární odprašovací zařízení čistí spaliny vzniklé při procesu 

zkujňování mokrým zpŧsobem. Sekundární odprášení je určeno pro odsávání dýmŧ z haly 

pecí [16]. 

 

 
 

Obr. 4  Tandemová pec 

Po odpichu se ocel dohotovuje na cílové parametry pro odlévání na plynulém odlévání 

oceli (dále jen ZPO) v pánvových pecích. Zde se ocel chemicky a teplotně homogenizuje 

spodním dmýcháním inertního plynu, v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. se jedná o argon, 

ocel se dolegovává na přesné chemické sloţení, ohřívá na poţadovanou teplotu odlévání, 

odsiřuje a provádí se modifikace vměstkŧ plněnými profily Ca. Schéma výroby oceli ve 

společnosti ArcelorMittal, Ostrava a.s. je uvedeno na obrázku 5. 
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Obr. 5  Schéma výroby oceli ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Pánvová pec (obr. 6) je tvořena víkem se 3 elektrodami, odsávacím a filtračním 

zařízením, zaváţecím systémem legujících, struskotvorných přísad a ředidel, manipulátorem 

pro měření teploty, aktivity kyslíku a odběrem vzorkŧ, vstřelovacím zařízením pro podávání 

hliníkového drátu a plněných profilŧ, systémem pro dmýchání inertního plynu - argonu do 

dna pánve, havarijní argonovací tryskou pro dmýchání argonu do licí pánve horem 

a převáţecím vozem. Úkolem pánvové pece je připravit tavbu na ZPO (chemická a teplotní 

homogenita) s cílem zajistit odlévatelnost dané značky oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6  Pánvová pec 
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Po mimopecním zpracování se tekutá ocel odlévá v sekvencích na třech zařízeních 

ZPO (viz obr. 7) do sochorŧ, bram či bramek. Plynule lité předlitky se vyznačují oproti 

ingotŧm, které se odlévaly horem do kokil, kvalitnějším povrchem a vyšší vnitřní čistotou, 

coţ má za následek vyšší vyuţití kovu na válcovně a rourovně. Vyrábí se široký náročný 

sortiment dle poţadavkŧ zákazníkŧ, jako např. ušlechtilé uhlíkové a mikrolegované oceli pro 

výrobu bezešvých trubek dle API, mikrolegované oceli pro spirálově svařované trubky, 

hlubokotaţné oceli, oceli pro výrobu drátu i profilŧ. Zvládla se výroba tzv. "bezkřemíkových" 

ocelí pro pozinkování na všech ZPO a byla vyvinuta technologie výroby a odlévání 

dvoufázových ocelí, ocelí se zvýšenou odolností vŧči atmosferické korozi a ocelí pro 

elektrotecnický prŧmysl (dynamoocelí a trafoocelí) na bramovém ZPO. 
 

 

 

Obr. 7  Kontinuální odlévání oceli 

5.1  Pánvová metalurgie 

Spotřeba ţárovzdorných materiálŧ na vyzdívání pánví pro transport oceli v sekundární 

metalurgii tvoří asi 40 % celkové spotřeby ţárovzdorných materiálŧ. 

Po zavedení plynulého odlévání a s rozšířením sekundární výroby se stala licí pánev 

nádobou, ve které pokračuje proces výroby oceli. Kdyţ se rozšířilo pouţívání samotekoucích, 

tixotropních směsí a monolitŧ s vlastnostmi, které odpovídají tvarovým výrobkŧm, vzniklo 

tak velké mnoţství směsí o rŧzném sloţení. 

Při plynulém odlévání oceli se zvýšila teplota kovu a došlo k prodlouţení doby jeho 

pobytu v pánvích před litím. V tomto čase také dochází k dmýchání argonem dnem pánve 

prŧdušnými tvárnicemi, aby se zrovnoměrnila teplota, sloţení a aby se zmenšil obsah 

nekovových vměstkŧ. Prodlouţením pobytu kovu v pánvi, který je spojený s turbulentním 

prouděním, dochází ke zvýšení koroze a erozi vyzdívek. Proto vyzdívky z kyselého šamotu 

nebo z křemičitých monolitŧ zanikly.  

V dŧsledku tohoto vývoje pokračoval vývoj vyzdívek licích pánví přechodem na 

ţárovzdorné materiály s vyšším obsahem Al2O3. Došlo také k zavedení bazických vyzdívek, 

dolomiových a dolomio-magneziových. Docílilo se tak významného zvýšení trvanlivosti 

vyzdívek a ke sníţení měrných spotřeb. Jelikoţ je poměrně vysoká tepelná vodivost 

bazických materiálŧ, jsou pracovní vrstvy uloţené na vrstvě z tepelněizolačních 

hlinitokřemičitých materiálŧ.  
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Do sekundární výroby oceli se řadí pánvová metalurgie a speciální postupy v 

nádobách konvertorového typu. Licí pánev se stala reaktorem, ve kterém probíhá poslední 

stupeň hutnického pochodu. Do pánví se nepřemístila pouze část technologické výroby, ale 

přibyly také nové, které umoţňují zvýšit podíl ocelí se speciálními vlastnostmi, vyššími 

uţitnými vlastnostmi, rozšířit počet druhŧ ocelí, zkrátit výrobní cyklus a ušetřit náklady.  

Sekundární výroba zahrnuje několik technologických operací: homogenizaci sloţení 

a teploty, dezoxidaci, odsíření, odfosfoření, oduhličení, odplynění a legování. Kromě 

oxidických nečistot jsou vměstky v některých druzích oceli příčinou jakostních nedostatkŧ 

a sniţují pouţitelnost výrobkŧ. Pocházejí z vodíku, který se vyznačuje tím, ţe netvoří 

s legujícími prvky a ţelezem sloučeniny, ale rozpouští se v oceli. Při chladnutí roztaveného 

kovu se vodík uvolňuje a narušuje tak strukturu a homogenitu materiálu. Proto dochází 

k odplyňování oceli (sniţování obsahu vodíku při sníţeném tlaku) [9].  

5.2  Provozování licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V současné době je vyzdívka všech licích pánví zhotovena z magnezio-dolomiových 

tvarovek, pouze struskové pásmo je vyzděno magnezio-uhlíkovým stavivem.  

S ohledem na mimopecní zpracování a plynulé lití se doba kontaktu oceli s vyzdívkou 

neustále prodluţuje. Hlavním problémem je tedy „vyváţení“ oblastí vystavených 

předčasnému opotřebení pouţitím rŧzných druhŧ materiálŧ.  

Specifičnost ocelárny ArcelorMittal, a.s. je v tom, ţe dopadová oblast proudu oceli při 

odpichu se nachází z části na pŧdě pánve, ale zasahuje i její stěnu téměř po celé výšce aţ po 

struskovou čáru. Erozivní účinek oceli, a z toho vyplývající opotřebení vyzdívky v této 

oblasti, je eliminován zvětšením tloušťky vyzdívky a pouţitím materiálu vyšší jakosti. Při 

zkouškách odolnosti vŧči struskám se ukázalo, ţe nejúčinnějším zpŧsobem sníţení opotřebení 

vyzdívky v oblasti struskové čáry je pouţití magnezio-uhlíku. 

Magnezio-dolomiová vyzdívka je budována zcela nasucho. Abychom zabránili 

jakékoliv moţnosti hydratace studeného pracovního povrchu, je nutné před kladením 

tvarovek úplně vysušit izolační a ochrannou vrstvu vyzdívky. 

Licí pánev se během svého pracovního cyklu, který je dán technologickými uzly 

tvořenými jednotlivými výrobními agregáty té které ocelárny, mŧţe nacházet v následujících 

provozních stavech (viz obr. 5 a příloha č. 1): při vysokoteplotním ohřevu, při odpichu, při 

přepravě pánve naplněné ocelí, při zpracování oceli v pánvové peci, při odlévání, při volném 

chladnutí na vzduchu resp. pod víkem. Samotnému pracovnímu cyklu pánve předchází její 

příprava k provozu, která zahrnuje vyzdění, sušení izolační a ochranné vrstvy, předehřev 

pracovní vrstvy vyzdívky, nazbrojení pánve a dohřev na poţadovanou teplotu pouţitelnosti 

pánve.  

Vyřazená pánev z provozu je přejímána na zednickém pracovišti, kde je vybourána 

a očištěna. Pánev je uloţena do stojanu na opravy a zdění tak, aby opěrné patky stojanu se 

opíraly o konstrukci pánve. Vyzdívka licí pánve je tvořena  izolační, trvalou a pracovní 

vrstvou. Nejprve je pánev opatřena izolační vrstvou, která je tvořena na stěnách 

mikroporézními nebo keramickými vláknitými deskami a na dně ţárobetonem. Po vysušení 

ţárobetonu je na izolační vrstvu uloţena trvalá vyzdívka tvořená šamotovými cihlami 

s obsahem 40% Al2O3, které se zdí na maltu. Trvalá vyzdívka je následně vysušena. 

Posledním krokem je vyzdění pracovní vrstvy dolomiovým stavivem a MgO-C v oblasti 

struskové čáry [16].  
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Zbrojení a odzbrojování licích pánví se provádí na pánvařských pracovištích ve 

sklopných stojanech vysokoteplotního ohřevu. Pánve se nazbrojují jedním šoupátkovým 

uzávěrem FLOCON. Vyhřátou pánev nazbrojují pánvaři v horizontální poloze za stálého 

ohřevu zařízením VTO. Nedojde - li dříve k vyřazení kazety šoupátkového uzávěru z provozu 

(poškození, protavení), musí být cca při 50-ti litích demontována a převezena do dílny 

šoupátkových uzávěrŧ k pravidelné kontrole. 

Postup zbrojení kazety na pánev je následující:  

Nejdříve se provede vizuální kontrola montáţní desky a montáţní vloţky-povrch 

(čistota, nepoškozenost), usazení krouţkové vloţky (nesmí přečnívat přes povrch montáţní 

desky). Případné otřepy se musí odstranit bruskou. Následně se kontroluje uchycení 

chladících desek (dotaţení, případně doplnění chybějících šroubŧ), magnetŧ a jejich uloţení 

k montáţní desce, otvorŧ pro čepy závěsŧ a čepŧ. Zkontrolované části se vyčistí a vyfoukají. 

Poté se pomocí jeřábu nasadí kazeta, zasunou čepy závěsu a západky. Čepy závěsu se zajistí 

přišroubováním podloţek. Očistí se vnitřní otvor kamene. Výlevka, natřená cementem, se 

pomocí přípravku k vymezení polohy a centrity usadí do otvoru kamene. Keramický krouţek 

(spodní výlevka) se vyzkouší nejdříve „na sucho“. Pak se usadí na cement (nesmí přečnívat 

montáţní desku). Usazení horní desky se vyzkouší nejprve, „na sucho“ poté se zabuduje na 

tmel. Na otevřeném mechanismu se odzkouší stlačeným vzduchem funkčnost chlazení otvorŧ 

pro pruţiny. Vzduchem se vyčistí a vyfouká vnitřní prostor, pruţiny se usadí do mechanismu 

a zavře se šoupátkový uzávěr. Na nazbrojené pánvi musí být pruţiny chlazeny stlačeným 

vzduchem [16]. 

Magnezio-dolomiové vyzdívky, jako všechny bazické materiály, které přicházejí do 

styku s roztavenou ocelí, vyţadují před jejich pouţitím předehřev.  

Ideální teplota, kterou by měla dosahovat nová vyzdívka před prvním odpichem do 

pánve, je 1000 – 1100 °C. S ohledem na „suchou“ vyzdívku je nezbytné, aby pánev byla 

ohřívána alespoň do teploty 700 °C ve svislé poloze. Do vodorovné polohy mŧţe být pánev 

překlopena aţ po dosaţení této teploty. První předehřev by měl trvat 18 – 24 hodin, aby se 

dosáhlo dostatečné akumulace tepla ve zdivu. 

Nutnost vysokoteplotního ohřevu je samozřejmostí a předpokládá dodrţení stanovené 

křivky ohřevu pro daný materiál. Krátké doby cyklu jsou nejúčinnějším zpŧsobem, jak udrţet 

pánve ve vyhřátém stavu. Pokud je časový rozdíl mezi vylitím pánve a následujícím 

odpichem delší neţ 30 minut a pánev není opatřena víkem, musí projít mezitavbovým 

ohřevem [16]. 

5.3  Technický popis licí pánve 

Licí pánev se pouţívá k převozu tekuté oceli a k procesŧm pánvové metalurgie 

s následným litím do mezipánve na jednotlivých zařízeních pro kontinuální odlévání oceli. 

Pánev je z vnitřní strany opatřena ţárovzdornou keramickou pracovní vrstvou. Vnější strana 

pánve je tvořena ocelovým pláštěm kruhového prŧřezu s odpařovacími otvory, nosným 

systémem, klenutým dnem s otvory pro lití a argonování [16]. 

Pro zpracování a odlévání taveb na ZPO se ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

pouţívají 230 - ti tunové bazické pánve. V současné době jsou pouţívány výhradně zděné 

pánve s pracovní vyzdívkou z magnezio-dolomiového staviva s magnezio-uhlíkovými 

tvarovkami v oblasti struskového pásma. 
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Vzhledem ke změnám objemu bazického materiálu v závislosti na teplotě je nutno 

věnovat maximální pozornost tepelnému reţimu pánví od započetí vysoušení do odstavení 

pánve do opravy. Při manipulaci je třeba brát zřetel na vyšší objemovou hmotnost těchto 

materiálŧ. 

5.3.1   Popis konstrukce vyzdívky magnezio-dolomiové licí pánve  

Konstrukce vyzdívky licí pánve je znázorněna na obrázku 8. 

 
1 - struska, 2 - MgO-C tvarovky pojené pryskyřicí, 3 - hladina oceli, 4 - magnezio-spinelové tvarovky pojené pryskyřicí,    

5 –MgO-C tvarovky pojené dehtem, 6 - magnezio-dolomiové tvarovky pojené dehtem, 7 - šamotové tvarovky, 8 - vláknitá 

izolace, 9 - ocelový plášť, 10 - ţárobeton, 11 - výtokový uzel, 12  -argonovací dmyšna, 13 - výduska 

Obr. 8  Konstrukce vyzdívky magnezio-dolomiové pánve [13] 

Jak je patrné z obrázku 8 vyzdívka licích pánví je pásmová o následujícím chemickém sloţení 

(viz tab. 4): 
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Tab. 4  Chemické sloţení pásmové vyzdívky licích pánví pouţívaných v současné době 

v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Složka 
Procentuální zastoupení jednotlivých složek vyzdívky (% hm.) 

Stěna a dno Dopadová oblast Strusková čára 

MgO 50,5 83 96 

CaO 44 0,8 0,9 

SiO2 0,9 0,4 1,0 

Fe2O3 2,4 0,5 1,5 

Al2O3 - - 0,5 

Zbytkový C 3,6 5,0 12 

 

  Stěna a dno jsou zhotoveny z magnezio-dolomiových tvarovek, dopadová oblast 

z magnezio-uhlíkových tvarovek a struskové pásmo z magneziouhlíkových tvarovek  

Vláknitá izolace stěny pánve je zhotovena z materiálu značky ASFILBOARD 

o chemickém sloţení: 42,2 % Al2O3 a 55,2 % SiO2 [17]. 

5.4  Zařízení pro vysokoteplotní ohřev licích pánví 

Zařízení pro vysokoteplotní ohřev byl vyvíjen v souvislosti s technologickými 

(zavedení pánvové metalurgie) a energetickými (nutná úspora energie) poţadavky. 

Zařízení má rŧzné konstrukční provedení a zajišťuje jak vysoušení nové vyzdívky před 

první tavbou (coţ je v rozmezích teplot 600 – 700 °C), tak ohřev na vysokou teplotu (cca 

1 200 °C). Dále zajišťuje mezitavbový ohřev prázdné pánve na teplotu cca 1 000 °C, coţ je 

vysokoteplotní ohřev [18]. 

Teplota ohřevu je smluvní hodnotou a bývá určována například jako teplota 

pracovního povrchu vyzdívky ve zvoleném místě dna a stěny pánve, při dosaţení 

dostatečného prohřátí vyzdívky po prŧřezu.  

Teplota ohřevu pánve je zvolena v souvislosti: 

a) s technologickým poţadavkem na hodnotu prŧměrné teploty oceli během odlévání 

na ZPO 

b) s předpokládaným popřípadě s ověřeným poklesem teploty v oceli v prŧběhu 

jejího setrvání v pánvi 

c) s ekonomickým hlediskem 

Z bilančního hlediska vyplývá, ţe ohřev pánve z teploty 1 100 °C na 1 200 °C je aţ 

20krát levnější neţ přehřátí oceli v peci o 20 °C.  

Rozdělení vysokoteplotního ohřevu se dělí: 

1) podle pouţitého paliva - kapalné nebo plynné palivo 

-elektrická energie 

 



 

 

 

39 

2) podle polohy pánve při ohřevu - svislé, dnem pánve nahoru 

- svislé, dnem pánve dolŧ 

- vodorovné 

Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se pouţívají dva druhy zařízení pro VTO: 

a) zařízení pro svislý a vodorovný ohřev vyrobená ve Vítkovicích 

b) zařízení pro svislý ohřev od firmy MAPEKO 

VTO zařízení se mohou lišit podle pouţitého paliva (koksárenský plyn, zemní plyn) 

a topného systému. Aby se dosahovalo vysokých teplot předehřevu, je nutné praconí otvor 

výměny tepla, který je vytvořený pánví nejen uzavřít víkem nebo stěnou, ale aké dobře 

utěsnit. U moderních zařízení se tomuto věnuje zvýšená pozornost. Z ekonomického provozu 

k tomu přispívá pouţití rekuperátoru k předehřevu spalovacího vzduchu a pochopitelně 

odpovídající úroveň měření a automatické regulace [18].  

5.4.1  Zařízení pro svislý ohřev 

Dnešní typ vysokoteplotních svislých ohřívačŧ s pánví dnem dolŧ se vyvinul 

z klasických, v dnešní době jiţ zastaralých „pánvových ohňŧ“, od kterých se liší hlavně dobře 

přiléhajícím víkem, které je opatřeno výkonným hořákem. Konstrukční provedení se mohou 

lišit například zpŧsobem zvedání a sklápění víka. Spaliny unikají do haly, nebo se odvádí 

mimo ni. 

1) MAPEKO 

Vertikální vysokoteplotní ohřev slouţí k vysoušení, ohřevu a udrţování teploty 

prázdných pánví o hmotnosti 225 t. 

Hlavní části zařízení: 

 stojan s ţebříkem 

 výloţník s ochozem 

 víko s hořákem MAPEKO MGE 4-„Long Flame“ 

 regulační systém plynu, kyslíku a spalovacího vzduchu 

 hydraulický agregát s ventily, potrubím a válcem 

 elektrické zařízení s programovatelným regulátorem a SIMATICEM 

Regulační systémy obsahují všechny potřebné bezpečnostní a regulační prvky pro 

plyn, kyslík a spalovací vzduch. Elektrické řízení zajišťuje správné a bezpečné vysoušení, 

ohřev a výdrţ na teplotě pomocí programovatelného regulátoru a SIMATICU. Zemní plyn je 

přiveden rozvodem s kulovými kohouty (hlavní uzávěry plynu). 

Toto zařízení je vybaveno programovatelným teplotním regulátorem a analogovým 

programovým spínačem pro předvolbu (to umoţňuje zadání 8 programŧ s navolenými 

křivkami ohřevu a sušení).  

Moţnosti voleb programŧ podle současného stavu: 

 křivka konstantní regulace na 1000 °C, 800 °C a 450 °C 

 tři křivky sušení pro bazické vyzdívky 
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 dvě křivky sušení pro ţárobetony 

Dále je zařízení vybaveno systémem „FOEHN“, které slouţí pro foukání přídavného 

vzduchu, aby se zrovnoměrnil ohřev celého povrchu vyzdívky [18]. Pouţívá se od začátku 

sušení, kdy je největší mnoţství přídavného vzduchu, do teploty 800 °C, kdy je vzduchu 

nejméně. Pro dolomit, který je pojený smolou a podobné materiály byla programem 

stanovena temperovací teplota asi na 650 °C. Prchavé podíly škodlivin uvolňující se 

z dolomiového staviva jsou spalovány při dané teplotě s přídavkem kyslíku. Ten je přiváděn 

dýzou do spalovacího prostoru. Zařízení MAPEKO pouţívá souproudý hořák. Odvod spalin 

je odtahem do komína. Spalování u souproudého dlouhoplamenného hořáku probíhá bez 

předmísení paliva a vzduchu v difúzní oblasti. Hořáky bez předmísení patří k hořákŧm 

nízkotlakým s nuceným přívodem spalovacího vzduchu. Hořáky nejsou poměrově 

samoregulovatelné. Regulace spalovacího poměru se provádí nastavením objemového 

prŧtoku plynu a vzduchu. Kinetická energie vstupujících proudŧ je nízká, při hoření v difúzní 

oblasti bude plamen poměrně dlouhý. U souproudých hořákŧ vstupuje proud plynu a vzduchu 

paralelně.  

Výhody zařízení MAPEKO: 

 zařízení pracuje s vysokou teplotou a teplotní homogenitou spalin 

 nepatrné znečištění ţivotního prostředí, které je díky nízké energetické 

spotřebě a malému mnoţství emisí 

 automatická regulace teploty 

 hydraulický zvedák pro usazení hořákové stěny na pánev zaručuje dokonalou 

tepelnou izolaci a tím přesnou regulovatelnost na poţadovanou teplotu 

 přímo zapalovaný hořák bez samostatného zapalovacího hořáku 

2) VÍTKOVICE  

Tyto ohřevy (ozn. jako OS) slouţí k vysoušení, ohřevu nově vyzděných licích pánví 

a pánví po opravě zdiva [18]. Doba ohřevu studené pánve na poţadovanou teplotu (je min. 

1 100 °C) je aţ 24 hodin (viz. obr. 9 a 10) 

Sloţení zařízení: 

a) stojan pro licí pánve, 

b) sklopné rameno se šroubovým zvedákem, 

c) víko a jeho uchycení, 

d) plošiny pro obsluhu, 

e) topný systém, 

f) měření a regulace. 

Ad a) Stojan pro licí pánve: Na stojanech jsou navařeny střední konzoly (ve tvaru 

lichoběţníku), které zajišťují usazení pánve přesně pod víkem a tím jeho těsné dosednutí. 

Ad b) Sklopné rameno se šroubovým zvedákem: Rameno je skříňový lomený nosník. 

V dolní části je otočně uloţen v kluzných loţiscích a připojen na šroubový zvedák. Nosník 

ramene je tvořen dvěmi oddělenými komorami. V jedné proudí spalovací vzduch a ve druhé 

sekundární vzduch, který slouţí k sušení a chlazení. 
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Ad c) Víko a jeho uchycení: Víko kruhového tvaru je vyzděno vláknitým materiálem. 

K rameni je přišroubováno volnou přírubou, která je uloţená na kulové ploše a tím je 

umoţněno naklopení víka o 2,5 ° na kaţdou stranu. Spaliny odcházejí přes hubici pánve. Ta je 

překrytá poklopem, který je výkyvně uchycen k víku, nebo u novějších typŧ třemi kruhovými 

otvory ve víku. 

Ad d) Plošiny pro obsluhu: Po ţebřících lze vystoupit na dvě plošiny, které jsou po 

obou stranách ramene. Na hlavní plošinu je přístup schodištěm. Zde je umístěna kabina pro 

měření a regulaci. Z hlavní plošiny je umoţněn přístup k hlavnímu uzávěru zemního plynu 

a havarijním pracovním spínačŧm. Z této plošiny je moţno vystoupit na plošinku ramene, kde 

je přístup k hořákŧm, aparaturám pro seřízení přetlaku plynu, vzduchu a kontrolním 

manometrŧm. 

Ad e) Topný systém a rozvody: Zařízení je vybaveno jedním do víka přišroubovaným 

impulsním hořákem na zemní plyn. V tomto hořáku je zabudován stabilizační hořák na zemní 

plyn. Stabilizační hořák je napojený na hlídací soupravu a elektrický zapalovač. Tím je 

zajištěna bezpečnost provozu, protoţe hlídací souprava zaručuje uzavření přívodu plynu 

v těchto případech.: 

 zhasnutí stabilizačního hořáku  

 pokles přetlaku spalovacího vzduchu pro spalovací hořák 

 výpadek elektrického proudu 

Topný plyn je přiveden z hlavního řádu potrubím. Hlavní uzávěr plynu je tvořen 

šoupátkem, za kterým je potrubí redukováno a je napojeno na regulační soupravu. Tato 

souprava redukuje přetlak plynu. 

Ad f) Měření a regulace: Systém sleduje mnoţství plynu, tlak plynu, tlak vzduchu, 

teplotu spalin v pánví. Regulace probíhá zpŧsobem 100 % = otevřeno, 0 % = zavřeno 

s volbou tří reţimŧ: 

 ručně 

 na regulaci konstantní teploty 

 na programovatelnou regulaci 

Sušení pánví probíhá do teplot 600 -  700 °C. Potom následuje fáze ohřevu. Regulace 

spalovacího poměru je automatická podle mnoţství plynu [18]. 
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Obr. 9  Svislý vysokoteplotní ohřev Vítkovice 

 

 

Obr. 10  Řez svislým vysokoteplotním ohřevem Vítkovice 
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Impulsní hořáky dosahují vstupních rychlostí spalin od 80 do 300 m.s
-1

. Těchto 

rychlostí se dosahuje díky tomu, ţe hoření probíhá částečně nebo úplně ve spalovací komoře, 

která je součástí hořáku. V jednoduchém provedení se tyto hořáky skládají ze spalovací 

komory a injektorŧ. Injektor slouţí na přípravu homogenní směsi paliva, vzduchu a na 

zvýšení tlaku plynu. Vysoká kinetická energie proudu spalin na výstupu ze spalovacího 

hořáku zpŧsobuje intenzivní proudění spalin v pracovním prostoru. Impulsní hořáky jsou 

vhodné pro vysokoteplotní i pro nízkoteplotní procesy [18].  

5.4.2  Zařízení pro vodorovný ohřev 

Horizontální poloha pánve umoţňuje kontrolu a výměnu kazety šoupátkového 

uzávěru. Proto je tento typ zařízení často pouţíván při mezitavbovém ohřevu. Jednotlivá 

provedení ohřívačŧ „hořákových stěn“ se od sebe liší hlavně zpŧsobem přiblíţení pánve 

k hořákové stěně nebo naopak, aby se uzavřel a utěsnil pánví vytvořený spalovací prostor. Na 

ocelárně je pro vodorovný ohřev pouţité konstrukční provedení, kdy je pohyblivá hořáková 

stěna s kolmým posuvem k pánvi leţící ve stojanu (viz obr. 11 a 12). 

Zařízení pro vodorovný ohřev VÍTKOVICE: 

Tento ohřev (ozn. jako OV) slouţí k mezitavbovému ohřevu licích pánví. Jsou to 

pánve v oběhu, u nichţ se musí provést kontrola, případně výměna šoupátkového uzávěru. U 

těchto ohřevŧ je poţadováno, aby doba ohřevu teplé pánve (coţ je v rozmezí teplot 600 -

 800 °C) na potřebnou teplotu 1000 °C nepřekročila 5 hodin. 

Hlavní části zařízení: 

a) stojan pro uloţení licí pánve, 

b) převáţející vŧz s elektrickým pohonem, 

c) hořáková stěna s těsnícím zařízením, 

d) kazetový rekuperátor, 

e) topný systém, 

f) měření a regulace. 

Ad a) Stojan pro uložení pánve: Vzhledem k rozsahu operací, které se s pánví po odlití 

provádí (oprava, kontrola šoupátkového uzávěru, prohlídka stavu vyzdívky a čištění výlevek 

tzn. zbrojení pánve) jsou některá zařízení vybavena sklopným stojanem. Pánev se ve stojanu 

natáčí do vodorovné polohy, ve které je moţné po přisunutí hořákové stěny k pánvi ohřev. 

Ad b) Převážecí vůz: Vŧz je dvounápravový s celosvařovanou konstrukcí, přičemţ 

jedna náprava je poháněná elektrickým motorem přes čelní převodovou skříň. Dráha pojezdu 

vozíku je 1,3 m. Koncové polohy vozu jsou omezeny koncovým spínačem. Elektrické spojení 

elektromotorŧ na voze je pomocí kabelŧ, které jsou uchyceny na sloupech a na vŧz jsou 

převedeny prŧvěsem. 

Ad c) Hořáková stěna: Stěna je přišroubovaná k převáţecímu vozu. Nosnou 

konstrukci tvoří čtvercové trubky. Stěna je kruhového tvaru, svařena z plechu a vyzděná 

ţárovzdorným materiálem. Pod osou hořákové stěny je přišroubovaný hořák. Při ohřevu musí 

být hořáková stěna přitlačena k pánvi, aby nedocházelo k nasávání falešného vzduchu 

(k dosaţení těsného přitlačení hořákové stěny na límec pánve je stěna pánve opatřena 

odpruţenými litými segmenty, které vyrovnávají nerovnosti pánve). 
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Ad d) Kazetový rekuperátor: Ohřívaný vzduch je přiváděn do středu kazety, kde naráţí 

na vypuklou výhřevnou plochu a odchází přes štěrbinu potrubím do hořáku. Spaliny odchází 

do haly. Rekuperátory nejsou instalovány na všech zařízeních pro předehřev. 

Ad e) Topný sytém a jeho rozvod: Zařízení je vybaveno impulsním hořákem, který 

spaluje zemní plyn. Hořák je uchycen v hořákové stěně a v tomto hořáku je zabudován 

stabilizační hořák spalující zemní plyn. Tento stabilizační hořák je napojen na hlídač plamene 

a elektrické zapalování. Tím je zajištěna bezpečnost provozu, protoţe hlídač plamene zaručuje 

uzavření přívodu plynu v těchto případech: 

 změna tlaku plynu 

 zhasnutí stabilizačního hořáku 

 výpadek elektrického proudu 

Ad f) Měření a regulace: Systém sleduje mnoţství a tlak plynu i vzduchu. Teplotu 

odcházejících spalin (dvojitý termočlánek typu S). Regulace probíhá systémem 

100 % = otevřeno, 50 % = přivřeno s volbou reţimu: ručně nebo automaticky na konstantní 

regulaci. Regulace spalovacího poměru je automatická podle mnoţství plynu [18]. 

 

 

Obr. 11  Horizontální vysokoteplotní ohřev Vítkovice 
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Obr. 12  Řez horizontálním vysokoteplotním ohřevem Vítkovice 
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6  PROVOZNÍ TEST IZOLOVANÉ LICÍ PÁNVE 

Snaha o minimalizaci tepelných zrát tekuté oceli vyzdívkou pánve vedla k myšlence 

začlenění kvalitní izolační vrstvy mezi trvalou vyzdívku a ocelový plášť pánve [19], [20], 

[24], [25]. Za účelem ověření nového typu izolace byly provedeny dvě provozní zkoušky 

celoizolované (izolace stěn i dna pánve) licí pánve [21], [22], [23].  

Očekávané přínosy instalace vysoce účinného izolačního materiálu mezi trvalou 

vyzdívku a plášť licí pánve lze shrnout do následujících bodŧ: 

 Minimalizace tepelných ztrát tekuté oceli vyzdívkou 

 Vyuţití tepla akumulovaného ve vyzdívce z oceli předchozí tavby za účelem sníţení 

odpichové teploty oceli následující tavby 

 Optimalizace výjezdové teploty oceli z pánvové pece 

 Úspora topných plynŧ pro předehřev licích pánví 

 Úspora elektrické energie pro ohřev oceli v pánvové peci 

 Příznivý vliv na deformaci pláště pánve sníţením jeho teploty a tím zmenšení rizika 

úniku oceli z pánve  

6.1  Provedené provozní zkoušky 

První provozní zkouška se uskutečnila v říjnu roku 2008 s pouţitím dolomiové 

pracovní vyzdívky, druhá v květnu roku 2009 s magnezio-dolomiovou pracovní vyzdívkou. 

V roce 2008 byla navíc instalována nová trvalá vyzdívka z vysocejakostních šamotových 

tvarovek. Izolace pánve byla vţdy provedena následujícím zpŧsobem (viz  tab.  5): 

Tab. 5  Izolace pánve 

DNO STĚNA 

1. vrstva: 

PROMALIGHT 
Alu 1000,  

tloušťka 10 mm 

1. vrstva: 

PROMALIGHT 

Alu 1000,  

tloušťka 5 mm 

2. vrstva: 

PROMAPACK 

900,  

tloušťka 10 mm 

2. vrstva: 

PROMAFORM 

1260/500,  

tloušťka 10 mm 

 

Pracovní postup zdění izolované licí pánve: 

Odlišnost od zdění běţných licích pánví spočívá v těchto třech bodech: 

1) pánev je izolovaná včetně dna 

2) izolační desky jsou kladeny ve dvou vrstvách jak ve stěně, tak ve dně 

3) mezi plášť a první vrstvu a mezi obě vrstvy je aplikováno speciální lepidlo 
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Nový pracovní postup zdění pánve je tedy následující [26]: 

a) nalepení desek Promalight tloušťky 10 mm na dno pláště pánve (viz obr. 13) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Lepení desek Promalight na dno 

b) nalepení desek Promapack tloušťky 10 mm na desky Promalight na dno pánve (viz 

obr. 14) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14  Nalepení druhé izolační vrstvy na dno (Promapack) 

c) poloţení speciální fólie, která chrání obě izolační desky proti vlhkosti při 

následném betonování „kříţe“ pánve (viz. obr. 15) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15  Poloţení speciální fólie proti vlhkosti 
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d) zabetonování kříţe pánve (viz. obr. 16) a vyzdění dna pánve běţným zpŧsobem 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16  Zabetonování kříţe pánve 

e) nalepení desek Promalight tloušťky 5 mm na vnitřní stěny pláště pánve (viz. obr. 

17) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17  Instalace desek Promalight na stěny pánve 

f) nalepení desek Promaform tloušťky 10 mm na desky Promalight na stěny pánve 

(viz. obr. 18) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Instalace desek Promaform na stěny pánve 

g) vyzdění stěn pánve běţným zpŧsobem 
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Rŧzné materiály s nízkými objemovými hmotnostmi a tedy i lepšími izolačními 

vlastnostmi se vyvinuly souběţně. Syntetická vlákna jako je minerální vlna, skla, ţárovzdorná 

skelná vlákna, vápenato-křemičité a vermikulitové produkty jsou příklady tohoto vývoje. Tyto 

materiály mají pevnou strukturu s obsahem aţ 95 % pórŧ. Nicméně, póry jsou otevřené 

a nejsou schopny zastavit proudění plynu. Kromě toho jsou transparentní při radiačním 

zpŧsobu přenosu tepla. 

Struktura a sloţení mikroporézních izolačních materiálŧ jsou speciálně navrţeny tak, 

aby minimalizovaly rŧzné mechanismy přenosu tepla. Typická mikroporézní struktura 

obsahuje tři hlavní sloţky: 

 Nanočástice s vysokoteplotní odolností – obecně je to vysoce disperzní 

křemen, nebo pyrogenní oxid křemičitý, který je vytvářen více či méně 

uzavřením pórŧ s velmi malým prŧměrem. Tyto nanočástice se formují na 

aglomeráty od 30 do 40 nm. 

  Zvláštní sloţky s vynikajícími absorpčními vlastnostmi a s rozptylem 

vlastností. Tyto komponenty jsou běţně známé jako ředidla. 

 Zesílení vláken, nebo pouţití skleněných vláken. 

Mikroporézní materiály mají nízkou tepelnou vodivost díky své nízké objemové 

hmotnosti a amorfní povaze hlavních komponent. Přenos tepla vedením v plynu je značně 

sníţen, protoţe póry, které jsou obsaţeny v částicích mají podobnou velikost jako střední 

volná dráha molekul plynu. Přítomnost značného mnoţství ředidla (20 aţ 30%) o konkrétní 

velikosti a granulometrii zrna zajišťuje nízký přestup tepla zářením.  

Jsou známy rŧzné typy ředidel s rŧznou teplotní odolností. Mezi nejznámější patří 

zirkonsilikát (ZrSiO4) s dobrou absorpcí a rozptylem záření. 

Na základě těchto znalostí jsou vyráběny izolační materiály s velkým tepelným 

odporem, které minimalizují přestup tepla vedením a zářením [13]. 

Charakteristiky uvedených tepelně izolačních materiálŧ: 

PROMALIGHT Alu 1000 je mikroporézní křemičito-zirkoničitá tepelně izolační deska, 

která má chemické sloţení: 77,5 % SiO2, 20 % ZrO2 a 2,5 % CaO a klasifikační teplotu 

1000 °C. 

Součinitel tepelné vodivosti: 

Teplota (°C)  (W.m
-1

.K
-1

) 

200 0,022 

400 0,025 

 

PROMAFORM 1260/500 jsou tuhé, vakuově tvarované desky z hlinito-křemičitých 

keramických vláken. Klasifikační teplota je 1260 °C a chemické sloţení: 44% Al2O3, 56% 

SiO2. 
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Součinitel tepelné vodivosti: 

Teplota (°C) λ (W.m
-1

.K
-1

) 

200 0,070 

400 0,090 

600 0,110 

 

Hlavním tepelně-izolačním materiálem je Promalight Alu 1000. Je to mikroporézní 

deska na bázi pyrolitického oxidu křemičitého a anorganických plniv, která je potaţená 

hliníkovou fólií s nízkou tepelnou vodivostí. V tabulce … jsou uvedeny její základní tepelné, 

fyzikální a chemické vlastnosti. Protoţe je maximální povolená teplota pouţití izolačních 

desek Promalight 1000 °C, je vloţena mezi desky Promalightu a šamotové tvarovky izolační 

deska Promaform 1260 (viz tab. 6 ). Desky lze pouţívat na ţárovzdorné vyzdívky, které jsou 

vystaveny přímému kontaktu s ţárem, teplotním šokŧm, případně agresivnímu chemickému 

prostředí. 

Základem provozního experimentu bylo sledování změn teplotního pole vyzdívky 

v prŧběhu všech technologických pochodŧ, kterými pánev při svém pracovním cyklu 

prochází. Poţadavkem bylo zachytit pokud moţno všechny situace, ke kterým mŧţe dojít při 

provozu. V prŧběhu experimentu se některé situace simulovaly, např.: dlouhé chladnutí 

vyzdívky pod uzavřeným víkem zařízení pro ohřev pánví a následující ohřev [26]. 

Tab. 6  Technické údaje izolačních materiálŧ firmy PROMAT  

NÁZEV VÝROBKU 
PROMALIGHT 

ALU 1000 
PROMAFORM 

1260/500 

Klasifikační teplota (°C) 1000 1260 

Objemová hmotnost (kg.m
-3

) 280 – 350 260 – 280 

Měrná tepelná kapacita (J.kg
-1

.K
-1

) 1050 1130 

Součinitel tepelné vodivosti (W.m
-1

.K
-1

)   

při 200 °C 0,022 0,07 

při 400 °C 0,025 0,09 

při 600 °C 0,037 0,11 

při 800 °C 0,048 0,15 

při 1000 °C - 0,20 

Chemické složení (%)   

SiO2 77,5 56 

CaO 2,5 - 

ZrO2 20 - 

Al2O3 20 44 
 

 

K provozním experimentŧm (2008 a 2009) se pouţily licí pánve s vyzdívkou 

navrţenou pro nové technologické podmínky ocelárny [27], [28]. Vyzdívka byla pásmová, 

s pracovní vrstvou z dolomiových (2008) resp. magneziodolomiových (2009) staviv 

a magnezio-uhlíkového staviva v oblasti struskového pásma. Došlo k zesílení vyzdívky 
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v oblasti dopadu proudu oceli po odpichu. Navíc pro trvalou vyzdívku se v roce 2008 pouţily 

oproti klasickým šamotovým normálkám vysocehlinité tvarovky na bázi andalusitu 

(viz obr. 19). Dŧvodem výběru tohoto jakostnějšího materiálu byly očekávané vyšší teploty 

mezi pracovní a trvalou vrstvou vyzdívky. 

 

 

Obr. 19  Schéma vyzdívky licí pánve s novým typem izolace 

 

 Izolační vrstva se skládala ze speciální vláknité a mikroporézní desky s velmi nízkým 

koeficientem tepelné vodivosti. Konstrukce jednotlivých pásem je znázorněna v tabulce 7. 
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Tab. 7  Jednotlivé vrstvy vyzdívky izolované pánve 

STĚNA LICÍ PÁNVE  (mm) DNO LICÍ PÁNVE (mm) 

pracovní 

vyzdívka  

PENTABRICK T1 
179 

pracovní 

vyzdívka  

PENTABRICK T1 
250 

KOMEX DMPV KOMEX DMPV 

zásyp  
PENTAMIX E 

15 - 50 zásyp  
PENTAMIX E 

15 - 50 
KOMEX DSZ KOMEX DSZ 

trvalá  

vyzdívka  

ANDALUSIT  
80 

trvalá  

vyzdívka  

ANDALUSIT 
65 

ŠAMOT SNKI ŠAMOT SNKI 

izolace 1 PROMAFORM 10 
vyrovnání  

dna  
Ţárobeton  213 

Izolace 2  PROMALIGHT  5 izolace  PROMAPACK  10 

-  - izolace  PROMALIGHT  10 

 

U obou provozních zkoušek byly sledované licí pánve srovnávány s ostatními 

pánvemi s pŧvodní vyzdívkou (viz. tab. 8).  

Tab. 8  Konstrukce jednotlivých vrstev vyzdívky neizolované pánve 

STĚNA KLASICKÉ LICÍ 

PÁNVE  

(mm) DNO KLASICKÉ LICÍ PÁNVE (mm) 

pracovní vyzdívka –  

KOMEX DMPV  
179 

pracovní vyzdívka – 

KOMEX DMPV 
250 

zásyp – 

KOMEX DSZ 
15 - 50 

zásyp –  

KOMEX DSZ 
15 - 50 

trvalá vyzdívka –  

ŠAMOT SNKI 
80 

trvalá vyzdívka –  

ŠAMOT SNKI 
65 

izolace – Asfilboard 5 
vyrovnání dna –  

Ţárobeton ŢO 1200 
213 

 

Velmi nízký součinitel tepelné vodivosti izolačních materiálŧ předpokládá celkové 

zvýšení teplot v ostatních vrstvách vyzdívky. Mohlo by se stát, ţe teplota trvalé vyzdívky 

vzroste nad únosnou mez jejího pouţití a dojde k jejímu poškození. Za tímto účelem 

byly zvoleny tvarovky z materiálŧ vyšších ţárovzdorností a termomechanických vlastností. 

Charakteristické vlastnosti nového materiálu V-AN55 jsou uvedeny v tabulce 9. Materiál byl 

speciálně pro toto pouţití vyvinut a vyroben ve spol. s.r.o. Keravit, Ostrava [27]. 
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Tab. 9  Technické údaje tvarovek od firmy KERAVIT 

NÁZEV VÝROBKU V-AN55 

Žárovzdornost (°C) 1750 

Objemová hmotnost (kg.m
-3

) 2450 

Odolnost proti deformaci v žáru  

t0,6 (°C) 

1520 

Únosnost v žáru T0,5 (°C) 1470 

Součinitel tepelné vodivosti (W.m
-1

.K
-1

) - 

300 °C 1,96 

600 °C 1,81 

900 °C 1,82 

1100 °C 1,90 

1200 °C 1,96 

Chemické složení (%) - 

 SiO2 43,9 

 Al2O3 55 

 Fe2O3 1,1 

 

6.1.1  Předehřev nové pracovní vyzdívky pánve 

Provozní experiment  pánve č. 14 ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. začal tzv. 

sušením (předehřevem) nové vyzdívky a ohřevem před 1. tavbou. 

Teoretický prŧběh předehřevu nové dolomiové vyzdívky probíhá celkem 19 hodin, 

a to ve dvou fázích (obr. 20) [29]:  

a) 7 hodin ohřev na 1000 °C 

b) 12 hodin výdrţ na teplotě 1000 °C  
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Obr. 20  Předehřev dolomiových pánví 
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Po sušení se pánev převezla na pánvařské pracoviště a po jejím „nazbrojení“ 

k provozu následoval ohřev před 1. tavbou. Prŧběh teplot naměřený v době tohoto ohřevu je 

rovněţ patrný z tohoto obrázku. Z toho vyplývá, ţe tepelné pochody probíhají především 

v blízkosti pracovního povrchu dolomiové vyzdívky. V měřicím místě mezi dolomitovou 

a šamotovou tvarovkou a zejména v měřicím místě mezi šamotovou tvarovkou a vláknitou 

izolační deskou jsou uţ teplotní výkyvy minimální [27], [28]. 

6.1.2  Chladnutí pánve pod víkem 

  Účinek dlouhého chladnutí pánve pod víkem byl experimentálně ověřen po ukončení 

lití 7. tavby. Chladnutí bylo sledováno pod víkem zařízení pro vysokoteplotní ohřev pánví 

(VTO) ve svislé poloze [27]. 

  K přiklopení víka na VTO došlo cca 2 hodiny po ukončení lití 7. tavby. V době mezi 

uzavřením pánve víkem na VTO a předchozím odlitím na ZPO byla pánev při přejezdu 

z minihuti na pánvařské pracoviště uzavřena víkem. Doba mezi odkrytím pánve po příjezdu 

na ocelárnu a jejím zakrytím na zařízení VTO byla jen 28 minut. Následné sledované 

chladnutí pánve pod víkem trvalo 7 hodin (viz obr. 21). 

 

Obr. 21  Prŧběh teplot spalin v pracovním prostoru pánve při chladnutí pod víkem 

  Na obrázku 21 je uvedena časová závislost teploty měřené termočlánkem umístěným 

ve víku zařízení pro vysokoteplotní ohřev licích pánví. Znovu se potvrdilo, ţe není nutno 

začínat s ohřevem pánve bezprostředně po lití, a ţe tedy stačí udrţet teplo uchované ve 

vyzdívce po odlití oceli pouhým poloţením víka na pánev. Při včasném poloţení víka na 

pánev po odlití oceli teplo akumulované ve vyzdívce pobytem oceli předchozí tavby „vytápí“ 

prostor pánve uzavřené víkem. Z obrázku 21 je patrné, ţe po zakrytí pánve víkem teplota pod 

víkem prudce roste a teprve po cca 1,5 hod. začíná mírně klesat. Z grafu na obrázku 21 

vyplývá, ţe po krátkém časovém intervalu mezi zvednutím víka po předchozím lití 

a následným poloţením víka na pánev (na zařízení VTO) se maximální teplota spalin dostane 

aţ téměř 1 100 °C.  

Na obrázku 22 je uveden případ, kdy bezprostředně po poloţení víka bylo započato 

s vysokoteplotním ohřevem. Z porovnání teplotních křivek na obou obrázcích je patrné, ţe 
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v první fázi pobytu licí pánve na zařízení VTO je dostačující a zároveň výhodnější, jak 

z tepelného, tak ekonomického hlediska pouze přiloţit na pánev víko bez ohřevu, a s ohřevem 

nezačínat dříve dokud se teplota pohybuje nad 1 000 °C (v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. 

je výkon hořákŧ při mezitavbových ohřevech pánví nastaven pro ohřev na teplotu 1 000 °C).  

 

Obr. 22  Prŧběh teplot spalin v pracovním prostoru pánve při ohřevu 

6.1.3  Doby základních technologických operací 

Doby základních technologických operací v prŧběhu pracovního cyklu pánve v rámci 

celé kampaně jsou pro všechny provozní zkoušky uvedeny v tabulce 10 a na obrázku 23 

Z grafického vyjádření prŧměrných dob vybraných operací je patrné, ţe licí pánev v prŧběhu 

svého pracovního cyklu měla velmi dlouhé čekací doby – viz modře vybarvené sloupce 

s rŧzným odstínem s názvem „prázdná LP“ na obrázku 23. Jedná se o prŧměrnou dobu mezi 

koncem lití předchozí tavby a následujícím odpichem oceli do pánve. Tato skutečnost se 

projeví nejen na sníţení tepelného stavu pánve, coţ má za následek mnohem menší vyuţití 

akumulovaného tepla vyzdívky, ale především větší opotřebování pracovního zdiva, coţ 

v praxi znamená sníţení ţivotnosti vyzdívek licích pánví. Na sníţení ţivotnosti vyzdívky licí 

pánve se rovněţ negativně podílí erozivní účinek oceli při poměrně dlouhých dobách pobytu 

oceli v pánvi – viz červeně vybarvené sloupce s rŧzným odstínem s názvem „doba pobytu 

oceli“ na obrázku 23.  

  Z tab. 10 a  obr. 23 je patrné, ţe zmíněné „dlouhé“ čekací doby jsou v případě pánve 

15 a především pak pánve 20 výrazně kratší neţ u předchozích provozních měření v roce 

2008 a v roce 2009. Tato skutečnost se pozitivně projevila na spotřebách zemního plynu pro 

předehřev licích pánví a elektrické energie pro ohřev oceli v pánvové peci viz kapitola 7.1. 

Tento jev je zpŧsoben rozdílným tlakem na výrobu. Na počátku roku 2010 byl 

podstatně vyšší tlak na výrobu neţ v době ekonomické krize v předchozím období. Tento fakt 

se projevil vyšší frekvencí oběhu pánví v pracovním cyklu s dopadem na zkrácení doby mezi 

koncem lití a následujícím odpichem oceli do pánve.  
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Tab. 10  Prŧměrné doby vybraných technologických operací 

Operace 
Prŧměrné doby technologických operací (h) 

LP14 2008 LP14 2009 LP20 2010 LP15 2010 

Přetlak 1,67 1,57 1,81 1,63 

Doba pobytu oceli 4,52 4,74 4,77 4,78 

Prázdná pánev 8,38 7,03 4,29 5,44 

VTO 6,87 5,40 3,7 3,74 

Konec lití aţ VTO 1,50 1,40 1,1 1,93 

 

 

 

Obr. 23  Prŧměrné doby vybraných technologických operací 

6.2  Stanovení účinku nové izolace 

Pro ověření vlivu nového typu izolace vyzdívky licí pánve na tepelné ztráty vyzdívkou 

v podmínkách provozování licích pánví v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. ve větším 

měřítku byly počátkem roku 2010 provedeny provozní testy izolace u dalších dvou licích 

pánví (pánev č. 20 a pánev č. 15), které jsou rovněţ zahrnuty do následujícího hodnocení.  

Hodnocení účinku nového typu izolačního materiálu na tepelné ztráty oceli vyzdívkou 

licí pánve bylo provedeno dvěma zpŧsoby: 

- měření teploty venkovního povrchu pláště pánve (optickým pyrometrem resp. 

pomocí termokamery); 
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- sledováním spotřeby energií (zemního plynu pro předehřev vyzdívky licí pánve 

a elektrické energie pro ohřev oceli v pánvové peci) 

Dále byl sledován vliv izolace pánve na ţivotnost vyzdívky. 

6.2.1  Měření teploty pláště pánve 

Měření teploty vnějšího povrchu pláště licí pánve bylo prováděno jednak optickým 

pyrometrem a jednak pomocí termokamery. 

Měření optickým pyrometrem 

Měření vnějšího povrchu pláště u sledované pánve číslo 14, tzn. u prvních dvou 

zkoušek (v roce 2008 a 2009), bylo provedeno pomocí optického pyrometru. Souběţně se 

sledovanou pánví č. 14 se také měřily teploty povrchu pláště ostatních pánví, u kterých byly 

podobné podmínky jejich provozování porovnatelné s pánví č. 14 [27], [28]. 

Grafické vyjádření účinku izolace z hlediska teploty vnějšího povrchu pláště pánve, je 

uvedeno na obrázku 24, který je z měření v roce 2008 a obrázku 25, který je z měření v roce 

2009. 

Na obrázku 24 lze na první pohled vidět příznivý účinek nové izolace pánve, který se 

projevil výrazně niţší teplotou vnějšího povrchu pláště u pánve 14 v porovnání s pánví  1, 

která se měřila při stejných podmínkách provozování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24  Teploty vnějšího povrchu pláště pánví číslo 1 a 14 

Z obrázku 25 také vyplývá příznivý účinek izolace pánve, který se projevil výrazně 

niţší teplotou vnějšího povrchu pláště izolované pánve 14 v porovnání s pánví 12, která byla 

měřena při stejných podmínkách provozování. U licí pánve 9 je pokles povrchu teploty 

ocelového pláště, který byl zpŧsobený dlouhým setrváním ve stojanu vysokoteplotního 

ohřevu a nezařazováním pánve do pracovního cyklu.  

Srovnání pánve č. 14 s pánví č. 1
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Porovnání teplot ocelových plášťů licích pánví během 

pracovního cyklu v místě A
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Obr. 25  Srovnání teploty vnějšího povrchu pláště pánve č. 14 s pánvemi č. 9 a č. 12 

Termovizní měření 

 U dalších dvou provozních zkoušek v roce 2010 (pánev č. 15 a 20) bylo prováděno 

měření pláště pánve pomocí termokamery. Tento zpŧsob měření byl zvolen z dŧvodu získání 

ucelenějšího pohledu na povrch pláště licí pánve. 

Příklady termovizního měření teploty pláště licí pánve jsou uvedeny na obrázcích 26 a 

27. Na obrázku 26 je provedeno srovnání teplot vnějšího povrchu pláště izolované pánve 15 

s neizolovanou pánví 11, na dalším obrázku 27 jsou pak podobným zpŧsobem srovnány 

teploty pláště izolované pánve 20 s neizolovanou pánví 31. Z obou obrázkŧ je na první pohled 

patrná niţší teplota povrchu pláště u izolovaných pánví. Oproti měření pomocí klasických 

pyrometrŧ nám termovizní měření poskytuje mnohem ucelenější pohled na celkový povrch 

pláště pánví, díky čemuţ lze v obou uvedených případech názorně sledovat jak sníţení, tak i 

zrovnoměrnění teplot po celém povrchu v případě izolovaných pánví. Obě tyto skutečnosti 

potvrzují závěr, ţe včleněním izolační vrstvy do vyzdívky pánve bude sníţeno riziko 

deformace pláště a tím úniku oceli. 
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Obr. 26  Srovnání teplot povrchu pláště izolované a neizolované pánve (pá 15 a 11) 

 

 

Obr. 27  Srovnání teplot povrchu pláště izolované a neizolované pánve (pá 20 a 31) 
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7  SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ NÁROČNOSTI 

PÁNVOVÉ METALURGIE 

Při dlouhodobém setrvání oceli v licí pánvi v době od odpichu tavby do konce jejího 

odlévání na ZPO se ve vyzdívce akumuluje značné mnoţství tepla. Pro jeho vyuţití s ohledem 

na sníţení tepelných ztrát tekuté oceli po odpichu následující tavby je nutno optimalizovat 

tepelnou práci vyzdívky pánve. Ke koordinaci postupu odpichŧ taveb z tandemových pecí 

a poţadavkŧ plynulosti dodávek oceli pro jednotlivá ZPO je do pracovního cyklu pánví 

obvykle (ve výjimečných případech okamţité potřeby mŧţe být pánev přistavena k odpichu 

na TP bez předehřevu) zařazen předehřev jejich vyzdívek před odpichem. Pro uchování 

akumulovaného tepla ve vyzdívce však stačí v mnoha případech pouze co nejdříve po 

ukončení lití zakrýt pánev víkem. Zde se naskytla moţnost nezanedbatelné úspory topných 

plynŧ řízením vysokoteplotního ohřevu pánví za současného sníţení emisí CO2 [25]. 

Jako jedna z cest k dosaţení výše uvedeného cíle se jeví optimalizace tepelné práce 

licí pánve začleněním izolační vrstvy do vyzdívky. Ověření jejího účinku nejen na snížení 

spotřeby zemního plynu při VTO pánví, ale i na snížení spotřeby elektrické energie pro 

ohřev oceli na pánvové peci bylo rovněţ předmětem řešení výzkumu v této oblasti [22], [30]. 

7.1  Snížení spotřeb energií 

Pro stanovení rozsahu úspor, které vznikají při pouţití nové izolace bylo provedeno 

porovnání údajŧ naměřených při provozním měření s údaji získanými z běţného provozování 

stávajících licích pánví. 

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, je pouţití izolace u licí pánve 

jednoznačným přínosem. Jelikoţ pořizovací cena technologie s izolací je oproti standardně 

pouţívaným postupŧm několikanásobně vyšší, bylo nutné stanovit výši úspor, které lze 

s pouţitím této nové technologie dosáhnout. Úspory spočívají ve sníţení spotřeby zemního 

plynu pro vysokoteplotní ohřev pánví a elektrické energie pro ohřev oceli na pánvové peci. 

Při kalkulaci úspor je nutné, aby v konečném dŧsledku bylo dosaţeno ekonomického přínosu 

i při vysoké pořizovací ceně izolace. Poněvadţ se izolace nachází za trvalou vyzdívkou, lze 

její schopnosti vyuţít ve dvou aţ třech kampaních v závislosti na stavu trvalé vyzdívky. 

V podstatě to znamená, ţe s jednou aplikací mŧţe být dosaţeno úspor ve dvou aţ třech 

kampaních licí pánve, tj. cca u 80 aţ 120 taveb (1 kampaň = 40 taveb) [30], [31], [32]. 

Vyčíslené úspory u topného plynu (viz tab. 11), jsou uvedeny za hodinu a u elektrické 

energie (viz tab. 12) na tunu vyrobené oceli. 

Tab. 11  Úspory topného plynu pro předehřev licích pánví 

Měření 
Číslo LP 

LP 

s izolací ostatní LP úspora 

Pořadové 

číslo 
Rok  

 
m

3
/hod m

3
/hod m

3
/hod m

3
/rok 

1 2008 14 77,3 97,6 20,3 672.000 

2 2009 14 82,1 100,7 18,6 621.851 

3 
2010 

20 84,5 115,5 31,0 1.026.100 

4 15 96,1 115,5 19,4 644.080 
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Tab. 12  Spotřeba elektrické energie pro ohřev oceli na pánvových pecích 

Měření Číslo LP 
LP 

s izolací ostatní LP úspora 

Pořadové 

číslo 
Rok  

 
kWh/t kWh/t kWh/t kWh/rok 

1 2008 14 36,0 40,0 4,0 10,4 mil. 

2 2009 14 38,3 41,7 3,4 5,4 mil. 

3 
2010 

20 34,6 39,6 5,0 9,5 mil 

4 15 33,6 39,6 6,0 11,4 mil 

 

Úspory elektrické energie jsou vztaţeny na tunu vyrobené oceli (roční úspora za rok 

2010 je vztaţená k předpokládané výrobě).  

7.2  Dopad na ekologii 

Jak jiţ bylo uvedeno, při předehřevu licích pánví v prŧběhu dosavadních provozních 

zkoušek bylo dosaţeno nezanedbatelné úspory topného plynu a elektrické energie (viz kap. 

7.1). Tato úspora energií má přímý vliv na sníţení mnoţství emisí CO2 [30], [31]. Určení 

mnoţství emisí CO2, o které bude sníţen jejich výskyt díky výše uvedeným úsporám energií, 

bude provedeno v následujících kapitolách 7.2.1 a 7.2.2. 

7.2.1  Výpočet emisí CO2 plynných paliv 

Plynná paliva jsou sloţena z více látek (plynŧ), které obsahují uhlík kromě CO2 

(CO, CH4, C2H6, C3H8 a ostatní uhlovodíky). Na oxidaci se dále podílejí ostatní látky, které 

jsou v  palivu obsaţené (H2, H2S), ale ty nemají vliv na vznik CO2. Spalování látek 

podílejících se na produkci CO2 probíhá dle těchto chemických rovnic [18]: 

 225,0 COOCO   (27) 

 OHCOOCH 2224 22   (28) 

 OHCOOHC 2262 325,3   (29) 

 OHCOOHC 22283 435   (30) 

 OHCOOHC 222104 545,6   (31) 

 OHCOOHC 22242 223   (32) 

 OHCOOHC 22263 335,4   (33) 
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 OHCOOHC mn 222 4,26,28,3   (34) 

Z rovnice (29) vyplývá, ţe z 1 m
3
 CO vznikne 1 m

3
 CO2. Z rovnice (30) vyplývá, ţe 

z 1 m
3 

CH4 vznikne taktéţ 1 m
3
 CO2. Ale v rovnici (31) vidíme, ţe z 1 m

3
 C2H6 vznikne 

dvojnásobné mnoţství CO2. V rovnici (32) uţ je to třínásobné mnoţství atd. aţ k rovnici (34), 

kde vidíme, ţe vznikne 2,6 násobek CO2 z 1 m
3
 nenasycených uhlovodíkŧ CnHm. 

Při výpočtech mnoţství CO2, které vznikne spálením plynného paliva, se musí brát 

v úvahu, za jakých podmínek oxidace probíhá. Je tedy nutno znát tlak a teplotu. V našem 

případě je spotřeba plynu jiţ přepočtena na standardní podmínky.  

Objem oxidu uhličitého ve spalinách, který vzniká spálením 1 m
3
 paliva, vypočteme 

ze vztahu:  











paliva

mn

m

mCOHCHCHCHCHCHCCHCO
Vco

3

3
2634210483624

2
100

6,232432
   (35) 

 

CO………..mnoţství oxidu uhelnatého v plynném palivu  (%)  

CH4…………..mnoţství metanu v plynném palivu  (%) 

C2H6……...mnoţství etanu v plynném palivu  (%) 

C3H8……...mnoţství propanu v plynném palivu  (%) 

C4H10….....mnoţství butanu v plynném palivu  (%) 

C2H4……...mnoţství ethylenu v plynném palivu  (%) 

C3H6……...mnoţství propylenu v plynném palivu  (%) 

CnHm………..mnoţství nenasycených uhlovodíkŧ v plynném palivu   (%) 

CO2.¨……..mnoţství oxidu uhličitého v plynném palivu  (%) 

Přepočet objemu oxidu uhličitého ve spalinách na hmotnost získáme pomocí vzorce: 

).( 3

222
palivamkgVm COCOCO

           (36) 

VCO2………objem oxidu uhličitého ve spalinách (m
3
.m

-3
 paliva) 

ρCO2……………hustota oxidu uhličitého 1,9642 (kg. m
-3

) 

Množství emisí CO2, které by vznikly spálením uspořeného mnoţství paliva 

vypočteme ze vztahu:  

RpUmM COCO 
22

        (37) 

mCO2……………hmotnost oxidu uhličitého ve spalinách (kg . m
-3

 paliva) 

U…………..hodinová úspora zemního plynu (m
3 

. h
-1

) 

RP…………roční provoz zařízení VTO (h) 
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7.2.1.1  Výpočet snížení množství emisí CO2 zemního plynu pro VTO pánví 

Výpočet množství spalin zemního plynu pro VTO licích pánví: 

Chemické sloţení zemního plynu v procentech:  

Sloţka CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CnHm CO2 O2 N2 

% 97,155 1,288 0,405 0,066 0,8 0,159 0,5 0,816 

 

Objem mnoţství CO2 ve spalinách, který vypočteme ze vztahu (36), činí pro 

podmínky ocelárny ArcelorMittal Ostrava a.s. cca 1,04 m
3
.m

-3
 paliva. 

Hmotnost CO2 ve spalinách je 2,03 kg.m
-3

 paliva. 

Mnoţství emisí CO2, které by vznikly spálením uspořeného mnoţstvím paliva činí 

v roce 2008: 

(2,03 . 20,3 . 33103)/1000 = 1364,14 tun ročně.  

Pro jednotlivá provozní měření včetně vypočteného prŧměru je sníţení mnoţství emisí 

CO2 vlivem úspor zemního plynu uvedeno v tabulce 13. 

Tab. 13  Sníţení mnoţství emisí CO2 vlivem sníţené spotřeby zemního plynu pro 

vysokoteplotní ohřev licích pánví 

Rok LP Úspora 

ZP 

Emise 

CO2 

  (m
3
/rok) (tuny/rok) 

2008 14 672.000 1364,14 

2009 14 621.851 1262,33 

2010 
20 1.026.100 2082,98 

15 644.080 1307,48 

7.2.2  Výpočet množství emisí tuhých paliv 

Další moţností sníţení emisí CO2 nastane úsporou elektrické energie potřebné pro 

ohřev oceli elektrodami v pánvové peci. Toto sníţení emisí je nepřímé, jelikoţ mnoţství 

produkovaného skleníkového plynu se nesníţí přímo v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s, ale 

dojde k němu v elektrárně spálením menšího mnoţství černého uhlí pro výrobu odebírané 

elektrické energie. 

Pro výpočet emisí CO2 je nutné znát především mnoţství spáleného černého uhlí pro 

výrobu elektrické energie a jeho sloţení, především tedy mnoţství obsah uhlíku. Emise CO2 

spálením černého uhlí vznikají podle rovnice: 

22 COOC           (38) 

Jak je z rovnice patrné, pro spálení 12 kilogramŧ uhlíku, potřebujeme 22,4 m
3
 kyslíku 

za vzniku 22,4 m
3
 CO2. Podělením rovnice 12 a po úpravě dostaneme rovnici pro výpočet 

objemu emisí CO2: 

10012

4,22
2

C
VCO           (39) 
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VCO2………objem oxidu uhličitého ve spalinách (m
3
.kg

-1
 paliva) 

C……………obsah uhlíku v černém uhlí (%) 

Spalováním černého uhlí o obsahu 75,9 % uhlíku, vznikne 1,866 m
3
.kg

-1
 emisí CO2. 

Jestliţe pro výrobu 1kWh elektrické energie spálíme 0,449 kg černého uhlí, úsporou 10,4  

(viz tabulka 14), uspoříme 4670 tun černého uhlí (0,449 . 10,4.10
6
), z čehoţ vyplyne sníţení 

emisí CO2 ročně o 6616 tun (1,866 . 4,67.10
6
). Stejný výpočet provedeme pro rok 2009 

a 2010 (viz tabulka 14).  

Tab. 14  Sníţení mnoţství emisí CO2 vlivem sníţené spotřeby elektrické energie na pánvové 

peci  

Rok LP Ušetřená 

energie 

Celkem 

spáleného č.u. 

Emise 

CO2 

  (kWh/rok) (kg) (tuny/rok) 

2008 14 1,04E+07 4,67E+06 6615,88928 

2009 14 5,40E+06 2,42E+06 3435,17328 

2010 
20 9,50E+06 4,27E+06 6043,3604 

15 1,14E+07 5,12E+06 7252,03248 
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8  ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, ţe společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největším producentem 

oceli na světě, je vyvíjen velký tlak na sníţení emisí CO2, vznikajících při výrobě oceli 

v jednotlivých závodech. Významný podíl výroby a tím i výskytu znečišťujících látek připadá 

na ocelárnu ArcelorMittal Ostrava a.s., proto je má diplomová práce zaměřena na sníţení 

výskytu emisí CO2 vyuţitím tepla oceli akumulovaného ve vyzdívce licí pánve právě v tomto 

podniku. 

Práce byla zaměřena na sniţování energetické a materiálové náročnosti výroby oceli 

a s tím související sníţení mnoţství emisí škodlivin. Tohoto cíle lze dosáhnout optimalizací 

tepelné práce metalurgických agregátŧ se snahou o minimalizaci tepelných ztrát tekuté oceli 

v licí pánvi v celém technologickém toku od tavicího zařízení, přes mimopecní zpracování aţ 

po plynulé odlévání oceli.  

Současné technologie pánvové metalurgie a plynulého odlévání oceli kladou vysoké 

nároky na ţárovzdorné vyzdívky licích pánví. Zavedením plynulého odlévání a rozšířením 

sekundární metalurgie přestala být pánev prostým prostředkem pro dopravu oceli od 

primárního agregátu k licímu poli. Stala se reaktorem, ve kterém pokračuje hutnický proces 

po oddělení od pecní jednotky. Na licí pánve byla převedena část technologických krokŧ 

pŧvodně náleţejících primárnímu agregátu a přibyly nové, které umoţňují zvětšení podílu 

ocelí speciálních vlastností a vyšších uţitných hodnot, rozšíření počtu druhŧ oceli, zkrácení 

výrobního cyklu a zhospodárnění výroby. 

Experimentální část diplomové práce je proto věnována optimalizaci tepelné práce licí 

pánve s cílem sníţení energetické a ekologické zátěţe procesu výroby oceli. 

Snaha o minimalizaci tepelných ztrát tekuté oceli vyzdívkou pánve vedla k myšlence 

začlenění kvalitní izolační vrstvy mezi trvalou vyzdívku a ocelový plášť pánve. Za účelem 

ověření nového typu izolace byla provedena provozní zkouška celoizolované licí pánve.  

Jak jiţ bylo uvedeno, cílem provozního experimentu bylo především ověření vlivu 

nového typu izolace licí pánve na tepelné ztráty vyzdívkou s následným sníţením spotřeb 

energií s přímým dopadem na výskyt emisí CO2 v podmínkách provozování licích pánví 

v ocelárně ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Pro stanovení rozsahu úspor vzniklých při pouţití nové izolace bylo provedeno 

porovnání údajŧ naměřených při provozním měření s údaji získanými z běţného provozování 

stávajících licích pánví. Provozní měření bylo realizováno v období podzim 2008, jaro 2009 

a  jaro 2010 s pouţitím izolačního materiálu typu PROMALIGHT a PROMAFORM. 

V rámci vyhodnocení byly posuzovány veškeré hodnoty, které ovlivňují tepelný reţim 

licí pánve a podílejí se na spotřebě zdrojŧ energie, jako je zemní plyn a elektrická energie. Za 

účelem získání objektivního pohledu na výhodnost či nevýhodnost širšího vyuţití nové 

izolace byla data z provozního měření porovnána s údaji, které byly získány provozem licích 

pánví s běţnou izolací v prŧběhu roku 2008, 2009 a 2010. 

Mezi základní veličiny, které jsou sledovány a archivovány v systému ocelárny 

ArcelorMittal Ostrava a.s., patří především jednotlivé doby operací licí pánve. Z hlediska 

tepelné práce vyzdívky je nutno posuzovat operace, které probíhají v rámci jednoho cyklu licí 

pánve, ve dvou základních úsecích: 

1. V úseku mezi odpichem a koncem lití, kde jsou hodnoceny tyto časové údaje: 

• doba mezi odpichem a zpracováním oceli v pánvové peci, tzv. „přetlak“ 
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• doba zpracování oceli v pánvové peci 

• doba lití 

• doba od odpichu oceli do pánve do konce lití 

2. V úseku mezi ukončením lití oceli z pánve do následujícího odpichu jsou sledovány:  

• doba od konce lití do začátku vysokoteplotního ohřevu 

• doba mezitavbového vysokoteplotního ohřevu 

• doba od konce předchozího lití do následujícího odpichu 

• celková doba chladnutí prázdné licí pánve  

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, je pouţití izolace u licí pánve 

jednoznačným přínosem. Jelikoţ pořizovací cena technologie s izolací je oproti standardně 

pouţívaným postupŧm několikanásobně vyšší, bylo nutné stanovit výši úspor, které lze 

s pouţitím této nové technologie dosáhnout. Úspory spočívají ve sníţení spotřeby zemního 

plynu a elektrické energie při vysokoteplotním ohřevu. Při kalkulaci úspor je nutné, aby 

v konečném dŧsledku bylo dosaţeno ekonomického přínosu i při vysoké pořizovací ceně 

izolace. Poněvadţ se izolace nachází za trvalou vyzdívkou, lze její schopnosti vyuţít ve dvou 

aţ třech kampaních v závislosti na stavu trvalé vyzdívky. V podstatě to znamená, ţe s jednou 

aplikací mŧţe být dosaţeno úspor ve dvou aţ třech kampaních licí pánve, tj. cca u 80 aţ 120 

taveb (1 kampaň = 40 taveb). 

Tyto úspory mají přímý vliv na sníţení mnoţství emisí CO2. Úspory topného plynu 

vyčíslené v rámci jednotlivých provozních experimentŧ jsou uvedeny v tabulce 11 a úspory 

elektrické energie v tabulce 12. Sníţení výskytu emisí CO2 z titulu úspor topného plynu je 

vyjádřeno v tabulce 13 a sníţený výskyt emisí CO2 vzniklý úsporou elektrické energie 

v tabulce 14.  

Pouţitím nového typu izolace licí pánve došlo rovněţ k výraznému sníţení teploty 

venkovního povrchu pláště (viz obrázky 24, 25, 26, 27), coţ má příznivý vliv na jeho 

deformaci.  

Současné ocelárenské technologie se vyznačují neustálým tlakem na výrobu 

vysocejakostních ocelí, coţ se neobejde bez nejmodernějších zařízení v oblasti pecních 

agregátŧ, pánvové metalurgie a odlévání oceli. U všech těchto zařízení jsou kladeny stále 

vyšší nároky nejen na ekologii, ale i na ţivotnost jejich vyzdívek z dŧvodu nutnosti vyšších 

teplot, zpŧsobených delším pobytem oceli v jednotlivých agregátech, především v licí pánvi. 

Oba tyto nároky lze vyřešit pouţitím kvalitní izolační vrstvy ve vyzdívce licí pánve 

s odkazem na provedené provozní testy, které prokázaly jednoznačný pozitivní efekt izolace 

ve všech očekávaných oblastech.  

Na základě výsledkŧ získaných při provozních experimentech lze stanovit následující 

doporučení, která dle mého názoru přispějí k dalšímu zvýšení účinku izolace licích pánví. 

Jedná se o: 

- zakrývání pánve víkem co nejdříve po odlití oceli z pánve na ZPO 

- zkrácení doby mezi koncem lití a následným odpichem oceli do pánve sníţením počtu 

pánví v oběhu (tzn. zkrácení „čekacích“ dob prázdné licí pánve na následující tavbu). 

Výše uvedená doporučení přispějí k efektivnímu vyuţívání tepla oceli akumulovaného 

ve vyzdívce licí pánve z předchozí tavby, coţ bude znamenat další zvýšení úspor dříve 

zmíněných energií, a následné sníţení výskytu emisí CO2. 
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