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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje problematice žárovzdorných materiálů aplikovaných v licích 

pánvích v souvislosti se současnými moderními způsoby výroby oceli. V úvodní části jsou 

popsány základní postupy výroby oceli (kyslíkový konvertor, elektrická oblouková pec)  

a základní pochody mimopecního zpracování (sekundární metalurgie) realizované v licích 

pánvích. Dále se práce zabývá žárovzdornými materiály (bazické, hlinitokřemičité)  

pro vyzdívky licích pánví se základní specifikací jejich vlastností, chemické struktury  

a způsobu výroby. V závěru je uveden popis konstrukce vyzdívek licích pánví pro účely 

sekundární metalurgie a způsoby vedoucí k zvýšení životnosti vyzdívek licích pánví. 

 

ABSTRACT 

The work deals with the problem of refractory materials applied in ladles for current 

modern methods of steel production. In the introductory section it describes the basic 

processes of steel production (BOF, electric arc furnace) and basic out-of-furnace steel 

processes (secondary metallurgy) realized in ladles. The work also deals with the refractory 

materials (basic, aluminosilicate) used for ladles’ lining with a basic specification of their 

properties, chemical structure and manufacturing methods. Finally, the work describes 

construction of ladles‘ lining being used in the out-of-furnace steel processes and the means  

to increase utilization of the ladles’ lining. 

 

 

Klíčová slova: 

Ocel, mimopecní zpracování, sekundární metalurgie, licí pánev, žárovzdorné materiály, 

vyzdívka 
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1   ÚVOD 

S rozvojem mimopecní metalurgie se podstatně změnily provozní podmínky, kterým 
je pracovní vyzdívka licí pánve vystavena. Kromě změn teplotního a struskového řádu je to 
zejména podstatné prodloužení doby setrvání taveniny a strusky v pánvi. Například pokud se 

u 80t licích pánví pohybovala doba lití kolem 60 minut (nalití oceli a následné lití do ingotů), 
tak při kombinované sekundární metalurgii se doba setrvání kovu v pánvi prodloužila na 2 až 
5 hodin, ve výjimečných případech i více. Doba setrvání kovu se prodloužila i se zavedením 
kontilití. V těchto podmínkách již nejsou dříve používaná šamotová staviva schopna 
dosáhnout dostatečné trvanlivosti. Dále se šamotovými a kyselými vyzdívkami vůbec nelze 
při teplotách nad 1600 °C, případně při sníženém tlaku dosáhnout požadované čistoty oceli.  

Z výše uvedených důvodů a s ohledem na provozní podmínky a pochod, který se v licí 
pánvi uskutečňuje, se do pracovních vyzdívek prosadila bazická staviva. Bazická staviva 
svými vlastnostmi (vysoká tepelná vodivost, vyšší měrná hmotnost) dávají prostor 
v nepracovních částech vyzdívky licí pánve pro využití dalších materiálů – tepelně izolační 
vláknité materiály, šamotové materiály, lehčené šamotové materiály, vysocehlinité materiály. 
Tyto materiály kompenzují nepříznivé vlastnosti bazických materiálů a komplexně s nimi 

vytváří funkční celek pro požadované provozní podmínky.  
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2   VÝROBA OCELI 

Ocel je v současné době jedna z nejpoužívanějších slitin ve všech oblastech života. 
Je to dáno jejími všeobecně příznivými vlastnostmi jako jsou například vysoká pevnost, 
přijatelná životnost a velmi příznivá cena.  

Současná světová produkce oceli je převážně vyráběna v kyslíkových konvertorech 
(cca 70 %), druhým nejrozšířenějším způsobem je výroba oceli v elektrických pecích  
(cca 30 %), kde má dominantní pozici elektrická oblouková pec. [1] 

2.1   Kyslíkový konvertor 

První zásaditá pec s dmýcháním kyslíku (kyslíkový konvertor) byla postavena v Linci 
v polovině 20. století. Tento konvertor se nazývá LD (Linz-Donawitz) a kyslík je zde vháněn 
do surového železa tryskou shora přes strusku. Další variantou je konvertor OBM (Oxygen-

Bottom-Maxhütte), který se liší tím, že dmýchání kyslíku se provádí tryskami ve dně. [2]  

V současné době existují kromě těchto dvou základních typů další typy 
s kombinovanými technikami dmýchání (viz obr. 1). To umožňuje např. dmýchání kyslíku  
na taveninu, která je homogenizována inertním plynem přiváděným přes dno, případně  
v průběhu fáze dmýchání se provádí přes trysky injektáž čistého kyslíku nebo jiných látek. [3] 

Obr. 1  Typy některých modifikací kyslíkových konvertorů. [4] 
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Z konstrukčního hlediska představuje konvertor nádobu hruškovitého tvaru,  
kde spodní část pláště tvoří sférické dno, střed je válcový a horní část uzavírá komolý kužel 
(viz obr. 2). Vyzdívka je bazická ve sférickém provedení, dno je vyměnitelné. Počet trysek 
instalovaných ve dně závisí na typu konvertoru. Velikost kyslíkových konvertorů (kapacita) 
se pohybuje do 400 t. Doba tavby podle velikosti konvertoru a použité technologie je 20 až 40 
minut. Pohyb (naklápění) konvertoru je realizován na čepech podle horizontální osy  
a zabezpečuje výrobní operace (sázení šrotu, nalévání surového železa, měření, odpich, 
oprava vyzdívky). [5] 

Obr. 2  Schéma kyslíkového konvertoru. [5] 

Výchozími surovinami pro výrobu oceli v konvertoru je surové železo (podmíněno 
dostupností vysoké pece) a ocelový šrot (běžný podíl do 30%). Účelem výrobního procesu je 
získat ze surového železa, které má výchozí chemické složení a nevyhovující vlastnosti 
(křehké, nižší pevnost, netvárné), tzv. zkujňovaním (úprava obsahu C a ostatních prvků) ocel 
o požadovaném chemickém složení s odpovídajícími mechanickými a technologickými 
vlastnostmi. Odstranění nežádoucích prvků z taveniny se dosáhne oxidačním procesem,  

který se uskuteční pomocí dmýchání kyslíku do kovu. Produkty oxidace jsou plynné (C se 
váže na CO a probubláváním z taveniny provádí i odplyňování vodíku a dusíku) a pevné 
(vytváření oxidů – např. SiO2, MnO, P2O5). Pak následuje další fáze, která má za úkol 
odstranit kyslík rozpuštěný v tavenině. Této dezoxidace dosáhneme feroslitinami obsahující 
prvky (Mn, Si, Al), které vážou na sebe kyslík a vzniklé sloučeniny přejdou do strusky. [5] 

Výroba oceli v kyslíkových konvertorech je samozřejmě plně automatizovaná 
(manipulace se vsázkou, dávkování přísad, manipulace s tryskami atd.), což umožňuje 
urychlení tavicího pochodu a zvýšení výrobnosti (viz obr. 3).  
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Obr. 3  Výroba oceli v kyslíkovém konvertoru. [6]  

2.2   Elektrická oblouková pec 

Dalším rozšířeným výrobním agregátem pro výrobu oceli je elektrická oblouková pec 
(EOP), která představuje vysoce výkonnou a efektivní tavicí jednotku. Výrobní pochod  
v EOP je využíván především pro produkci speciálních ocelí. Charakteristickým prvkem je 
elektrický oblouk, který vzniká mezi elektrodami a vsázkou a následným působením 
vzniklého tepla dochází k roztavení vsázky. Rozlišení typů může vycházet z výkonu – HP 

(high power) nebo UHP (ultra high power) – anebo z typu používaného proudu – střídavý 
(AC) nebo stejnosměrný (DC). Obvykle používaná varianta je elektrická oblouková pec 
s grafitovými elektrodami na třífázový střídavý proud. Vývoj směřuje k pecím  
na stejnosměrný proud, které by měly mít nižší spotřebu elektrické energie, žárovzdorných 
materiálů, měrnou spotřebu elektrod a méně by měly zatěžovat životní prostředí. [7] 
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Konstrukce elektrické obloukové pece je tvořena sférickou nístějí, válcovým pláštěm  
a chlazeným odnímatelným víkem, ve kterém jsou uchyceny tři grafitové elektrody  

(viz obr. 4). Velikost (kapacita) EOP se pohybuje do 400 t. Doba tavby záleží na výkonné 
jednotce EOP, obvykle se pohybuje od 45 minut do 2 hodin. [4] [5] 

Obr. 4  Schéma elektrické obloukové pece. [5] 

Výchozí vsázkou je především ocelový šrot, případně železná houba nebo houskové 

surové železo. Počáteční fáze – oxidační – je podobná jako u kyslíkového konvertoru, kdy se 
pomocí železné rudy a CaO vytvoří podmínky pro odstranění nežádoucích prvků (C, Si, Mn, 
P). Další fáze je redukční, kdy se snižuje pomocí feroslitin obsah kyslíku rozpuštěného 
v tavenině. Po dezoxidaci je možné provést legování (např. Cr, Ni, Mo, Ti, V). [5] 

Požadavek intenzifikace výroby v EOP přináší inovační úpravy, např. zabudování 
dmýchací tvárnice do nístěje za účelem homogenizace taveniny, půdní či excentrický odpich, 
úspora energie – větší uplatnění kyslíku, případně přídavných palivoenergetických hořáků. 
Jak je zřejmé z těchto kroků, budoucnost spočívá v uplatnění zařízení reprezentující symbiózu 
konvertoru a obloukové pece, které bude využívat shodné metalurgické efekty pro různou 
vsázku.  
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3   MIMOPECNÍ ZPRACOVÁNÍ OCELI 

Zvyšující se požadavky na kvalitu ocelových výrobků a trend vedoucí ke snižování 
nákladů na výrobu oceli zásadním způsobem přispěly k zavádění specifických metalurgicko–
technologických uzlů do současných moderních oceláren. 

3.1   Význam mimopecního zpracování oceli 

Mimopecní zpracování představuje velký počet typů a variant metalurgicko–
technologických procesů, které probíhají mimo tavicí agregát. V současnosti tavicí agregát 
(primární výrobní jednotka) slouží pouze k tavení a případně k dalším nezbytným 
metalurgickým operacím, což vede ke zvýšení výrobnosti tavicího agregátu. Následující 
metalurgické operace – teplotní a chemická homogenizace, dezoxidace, odsiřování, legování  
a vakuování (odplyňování) oceli – probíhají v sekundární výrobní jednotce, z čehož plyne 
pojem sekundární metalurgie. Zavedení mimopecního zpracování oceli přináší možnost 
dosažení vyšší kvality oceli a výrobu širokého sortimentu oceli se speciálními vlastnostmi.  

3.2   Agregáty sekundární metalurgie 

V současné době existuje velké množství různých technologických prvků sekundární 
metalurgie reprezentujících jednotlivé způsoby mimopecní rafinace oceli. Pro základní 
rozdělení metod sekundární metalurgie lze vycházet z podmínek, za kterých jsou tyto 
pochody provozovány. 

Pochody probíhající za atmosférického tlaku: [8] 

AP (Argon Pouring)    – dmýchání argonu 

SL (Scandinavian Lancers)   – dmýchání prachových přísad 

LF (Ladle Furnace)    – pánvová pec 

 

Pochody probíhající ve vakuu: [8] 

DH, RH      – vakuování oceli 

(Dortmund Hütteunion, Rührstahl Heraeus) 

VD (Vacuum Degassing)   – odplyňovaní oceli vakuováním 

VOD (Vacuum Oxygen Decarburisation) – vakuové oxidační oduhličení oceli 

VAD (Vacuum Arc Degassing)  – vakuové odplyňovaní oceli s příhřevem 

ASEA–SKF     – vakuové odplyňovaní oceli s příhřevem 

 

Pochody bez příhřevu oceli: 

AP, SL, DH, RH, VD a VOD 

Pochody s příhřevem oceli: 

LF, VAD, ASEA–SKF 

Výše uvedené rozdělení je pouze orientační a vychází z historie vzniku jednotlivých 
pochodů. V současnosti se jednotlivé metalurgicko–technologické pochody kombinují  
a neustále se rozvíjejí. Ve výrobních podmínkách oceláren se zpravidla aplikuje 
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technologický postup jednotlivými uzly sekundární metalurgie v závislosti na požadované 
jakosti oceli. [8] 

3.2.1   AP – dmýchání argonu 

Dmýchání argonu představuje nejjednodušší pochod sekundární metalurgie, kterým je 
dosaženo teplotní a chemické homogenity oceli v licí pánvi. Tento proces se realizuje 
dmýchací tvárnicí, která je zabudovaná ve dně licí pánve (viz obr. 5). Následkem intenzivního 
pohybu tekuté oceli je také dosaženo zvýšené mikročistoty. Nedostatkem je zvýšení obsahu 
vodíku a dusíku při styku s atmosférou. Tento pochod je součástí některých dalších způsobů 
zpracování oceli ve vakuu nebo při ohřevu oceli. [8] 

Obr. 5  Schéma pochodu AP (dmýchání argonu). [5] 

3.2.2   SL – dmýchání prachových přísad 

Tento proces využívá dmýchání prachových přísad na bázi silikokalcia pomocí shora 
zaváděné keramické trysky do taveniny v licí pánvi (viz obr. 6). Dochází ke snižování obsahu 

síry a kyslíku, modifikaci vměstků a lze také provádět přesné dolegování. Nedostatek je 
v poklesu teploty oceli a růstu obsahu dusíku a vodíku. [8] 

Obr. 6  Schéma pochodu SL (dmýchání prachových přísad). [5] 
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3.2.3   LF – pánvová pec  

Prioritním úkolem pánvové pece je příhřev tekuté oceli v licí pánvi elektrickým 
obloukem (viz obr. 7) a krytí teplotní ztráty předchozích či následných pochodů zpracování 
oceli. Současně zde probíhá rafinace syntetickou struskou, která umožní hlubokou dezoxidaci, 

odsíření oceli a zvýšení mikročistoty oceli. Současné dmýchání argonu dnem licí pánve 
vytváří dobré podmínky pro teplotní a chemickou homogenizaci, případně přesné dolegování. 
Nevýhodou je, že vlivem dmýchání argonu může docházet k zvýšení obsahu vodíku a dusíku. 
[8] 

Obr. 7  Schéma pánvové pece LF. [5] 

3.2.4   DH, RH – vakuování oceli 

Tyto procesy slouží k oduhličení a snížení obsahu vodíku i dusíku. U pochodu DH 
(zdvižný způsob – viz obr. 8) je ocel nasáta z licí pánve do vakuové komory, kde proběhne 

oduhličení a odplynění a ocel po zvednutí komory (případně snížení licí pánve) následně 
přeteče zpět do licí pánve. Opakováním zdvihu a nasávání oceli je ocel postupně 
odplyňována. Pro dokonalé odplynění musí vakuovací komorou projít obsah licí pánve 
minimálně třikrát. [8] 

V případě pochodu RH (oběžný způsob – viz obr. 8) ocel cirkuluje přes vstupní hrdlo 
do vakuovacího prostoru a po odplynění a oduhličení teče tavenina výstupním hrdlem zpět  
do licí pánve. I zde pro dosažení odplyňovacího efektu musí být celý objem taveniny 
několikrát nasát do vakuovací komory. [8] 
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Obr. 8  Schéma pochodů DH a RH (vakuování oceli). [5] 

3.2.5   VD – odplyňovaní oceli vakuováním 

Tento proces využívá hermeticky uzavřený prostor – keson, do kterého se umísťuje 
licí pánev (viz obr. 9). Po uzavření kesonu se pomocí vývěv sníží tlak nad hladinou oceli  
a dochází ke zvýšení aktivity uhlíku ke kyslíku. Tento jev nastartuje uhlíkovou reakci mezi 
kyslíkem a uhlíkem v tavenině a během této reakce dochází k hluboké dezoxidaci a snížení 
obsahu vodíku a dusíku. Zvýšení účinku odplynění se dosáhne dmýcháním argonu dnem licí 
pánve, kterým se také zabezpečí teplotní a chemická homogenizace a zlepšení přechodu 
nekovových vměstků do strusky. Po dezoxidaci je možno ocel nalegovat. Vysoký stupeň 
dezoxidace dále usnadňuje během vakuování realizování hlubokého odsíření. Problémem 
zůstávají tepelné ztráty, proto je nutné ocel před procesem přehřát. [8] 

Obr. 9  Schéma pochodu VD (vakuové odplynění). [5] 

3.2.6   VOD – vakuové oxidační oduhličení oceli 

Tato metoda také využívá vakuovaný keson, kde je umístěna licí pánev s taveninou,  

a navíc je doplněna tryskou umístěnou ve víku kesonu, která slouží k dmýchání kyslíku  
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na hladinu kovu (viz obr. 10). Dmýcháním kyslíku se dosahuje velmi nízkých hodnot uhlíku. 
I zde je pro chemickou a teplotní homogenizaci prováděno dmýchání argonu dnem licí pánve, 
což také zlepšuje odplynění taveniny. Použití kyslíku při tomto procesu způsobuje vyšší 
aktivitu kyslíku v oceli, což má za následek zhoršení podmínek pro odsíření oceli. V případě 
výroby oceli s nízkým obsahem uhlíku a síry, je tento pochod technologicky kombinován 
s pánvovou pecí. Tento způsob zpracování oceli je využíván pro hluboké oduhličení 
vysokolegovaných korozivzdorných ocelí při nízkém propalu chrómu. [8] 

Obr. 10  Schéma pochodu VOD (oxidační oduhličení ve vakuu). [5] 

3.2.7   VAD – vakuové odplyňovaní oceli s příhřevem 

Tento pochod pracuje na stejném principu jako proces VD, ale umožňuje současně 
s vakuováním oceli v licí pánvi ohřev pomocí elektrického oblouku (viz obr. 11). Tímto 
procesem se dosahuje v oceli vysoké oxidické a sulfidické čistoty, snížení obsahu vodíku  
a dusíku. Dmýcháním argonu dnem licí pánve se zajišťuje chemická a teplotní homogenizace 
a již výše zmíněným ohřevem přesné řízení teploty oceli. [8] 

Obr. 11  Schéma pochodu VAD (vakuové odplynění s ohřevem). [5] 
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3.2.8   ASEA–SKF – vakuové odplyňovaní oceli s příhřevem 

Tento proces je obdobný jako pochod VAD – dezoxidace, odsíření, odplynění 
s příhřevem elektrickým obloukem. Homogenizace taveniny v licí pánvi je zajištěna 
indukčním mícháním. [8] 

Obr. 12  Schéma pece ASEA–SKF (vakuové odplynění s ohřevem). [9]  
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4   ŽÁROVZDORNÉ MATERIÁLY PRO VYZDÍVKU LICÍ 
PÁNVE 

Materiály pro vyzdívku licí pánve nejsou tvořeny pouze jedním univerzálním typem, 
ale soustavou žárovzdorných materiálů. Kombinace těchto materiálů a jejich specifických 
vlastností umožňuje splňovat náročné požadavky kladené na provoz licích pánví při výrobě 
oceli. V těchto provozních podmínkách se uplatňují především bazické a hlinitokřemičité 
žárovzdorné materiály.  

4.1   Bazické žárovzdorné materiály  

Hlavní složkou žárovzdorných materiálů označovaných jako bazické, je oxid 
hořečnatý (MgO) – periklas. Základní rozlišení bazických materiálů vychází z obsahu 

přítomných složek a je specifikováno normou ČSN EN ISO 10081–2 (zásadité výrobky 
obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku) a ČSN EN ISO 10081–3 (zásadité výrobky 
obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku). 

 

Bazické materiály s obsahem uhlíku do 7% 

Tyto bazické materiály (hlavní složky – oxid hořečnatý, oxid vápenatý a případně oxid 
chromitý) se dělí podle obsahu MgO, případně podle obsahu CaO anebo Cr2O3. Kromě toho 
se uvádí stav základní suroviny, povaha vazby, případně dodatečné zpracování.  

Magneziové materiály – označení M (magnezia) – obsah od 80 až 98 % MgO; obsah  

nad 98 % MgO. 

Magnezio–vápenné materiály – označení ML (magnesia lime) – obsah 40 až 90 % MgO  

a CaO od 10 až nad 50 %. 

Magnezio–dolomiové materiály – označení MD (magnesia doloma) – obsah 40 až 90 % 

MgO a CaO od 10 až nad 50 %.  

Dolomiové materiály – označení D (doloma) – obsah do 40 % MgO a nad 50 % CaO. 

Magnezio–spinelové materiály – označení MSp (magnesia spinel) – obsah od 20 až 80 % 

MgO; obsah nad 80 % MgO. 

Forsteritové materiály – označení F (forsterit) – obsah od 40 až 50 % MgO; obsah nad 50 % 

MgO. 

Magnezio–chromité materiály – označení MCr (magnesia chromite) – obsah od 30 až 80 % 

MgO; obsah nad 80 % MgO.  

Chromité materiály – označení Cr (chromite) – obsah do 30 % MgO a nad 30 % Cr2O3. 

Vápenné materiály – označení L (lime) – obsah do 30 % MgO a nad 70 % CaO. 

Magnezio–zirkoničito–křemičité materiály – označení MZ (magnesia zirconia), případně 
MZS (magnesia zirconia silica) – obsah nad 90 % MgO a do 10 % ZrO2; obsah od 70  

do 90 % MgO a nad 10 % ZrO2; obsah od 70 do 90 % MgO, obsah 5 % až 10 % ZrO2  

a do 5 % SiO2. 

Základní suroviny pro výše uvedené skupiny mohou být přírodní (surové  
nebo slinuté); syntetické, slinuté; dvojslínkové (magnezio–chromité, magnezio–vápenné) 
nebo tavené. Vazba může být keramická (vzniká slinováním při výpalu), organicko–chemická 
(vzniká při teplotě okolí, případně za zvýšených teplot), anorganicko–chemická (vzniká 
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chemickou reakcí) nebo je vytvořena tavením. Dodatečné zpracování je buď temperování  
(při teplotě do 800 

o
C) nebo impregnace. [10] 

 

Bazické materiály s obsahem uhlíku od 7% do 50 % 

Tyto bazické materiály (hlavní složky – oxid hořečnatý, uhlík a případně oxid 
vápenatý) se klasifikují podle obsahu MgO a obsahu uhlíku po karbonizaci. Kromě toho  
se uvádí stav základní suroviny, povaha vazby a případně dodatečné zpracování.  

Magnezio–uhlíkové materiály – označení MC (magnezia carbon) – obsah od 80 až 98 % 

MgO a obsah C od 7 do 50 %; obsah nad 98 % MgO a obsah C od 7 do 50 %. 

Magnezio–vápenno–uhlíkové materiály – označení MLC (magnezia lime carbon) – obsah 

50 až 90 % MgO, obsah CaO od 10 až nad 50 % a obsah C od 7 do 50 %. 

Magnezio–dolomio–uhlíkové materiály – označení MDC (magnesia doloma carbon) – 

obsah 40 až 90 % MgO, obsah CaO od 10 až nad 50 % a obsah C od 7 do 30 %. 

Dolomio–uhlíkové materiály – označení DC (doloma carbon) – obsah do 40 % MgO  

a nad 50 % CaO, obsah C od 7 do 30 %.  

Suroviny mohou být pro výše uvedené druhy výrobků přírodní (surové nebo slinuté); 
syntetické, slinuté; dvojslínkové (magnezio–vápenné) nebo tavené. Vazba je organicko–
chemická (vzniká při teplotě okolí, případně za vyšších teplot – do 800 

o
C) anebo s uhlíkovou 

vazbou (vytvořena výpalem za teploty nad 800 
oC), případně anorganicko–chemická 

(vytvoření chemickou reakcí). Dodatečné zpracování je buď temperování (do 800 
o
C), 

vypálení (nad 800 
o
C) anebo impregnace. [11] 

4.1.1   Magneziové materiály 

Magneziové (hořečnaté) materiály mají vysoký podíl MgO – periklasu (více než 80 %) 

a další oxidy – Fe2O3, CaO, SiO2 a Al2O3. Tyto materiály se vyznačují následujícími 
vlastnostmi: 

· vysoká žárovzdornost (vliv MgO), 

· vysoká pevnost, 

· odolnost proti mechanickému namáhání, 

· odolnost proti působení tavenin obsahujících oxidy železa a zásaditým struskám, 

· vysoká únosnost v žáru, 

· nízká odolnost proti teplotním změnám (velká tepelná roztažnost MgO), 

· náchylnost k hydrataci.  

Základní surovinou pro výrobu MgO je magnezit MgCO3. Z magnezitu se vypálením 
v rotační nebo šachtové peci (teploty do 1900 °C) připravuje slínek (slinutá magnézie),  
který je základem pro výrobu žárovzdorných magneziových materiálů. Požadován je slínek 

s nízkým obsahem CaO, SiO2 a Al2O3, čehož lze dosáhnout volbou suroviny a efektivností 
úprav po těžbě. MgO je vyráběn i jinými způsoby, a to z mořské vody, pyrohydrolýzou 
chloridu hořečnatého anebo nitrátovým postupem výroby magnézie. [3] [12] 

Pro výrobu magneziových staviv se používá zpravidla více druhů slínků,  
aby se kombinací jejich vlastností optimalizovaly termomechanické vlastnosti výsledného 
výrobku. Pracovní směs je tvořena dvěma až čtyřmi zrnitostními frakcemi, aby bylo dosaženo 
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co největší hutnosti. Tato směs se mísí s vodou a pojivy, aby se zabezpečila manipulační 
pevnost tvarovek v surovém stavu. Výrobky se lisují na hydraulických lisech tlakem  
nad 100 MPa. Pak následuje výpal v tunelových pecích při teplotě 1450 – 1750 °C. 
Vypalovací proces trvá 60 až 70 hodin, při výdrži ve vypalovací zóně 6 až 9 hodin. Takto se 
získávají pálená magneziová staviva s keramickou vazbou. [3] [12] 

Pokud se při výrobě magneziových staviv do pracovní směsi přidají chemické 
sloučeniny, získají se po lisování a následném vytvrzení sušením nepálená magneziová 
staviva s chemickou vazbou (např. sulfátová, fosfátová). [3] [12] 

4.1.2   Magneziouhlíkové materiály 

Výrobky z magneziouhlíkových materiálů představují napálená magneziová staviva 
vázaná organickými pojivy s obsahem uhlíku do 7% anebo 7 až 50 %. Pojivem u těchto 
výrobků je černouhelná smola nebo syntetické pryskyřice (na bázi fenolu a formaldehydu). 
Toto pojivo po karbonizaci zanechává zbytkový uhlík, který vytvoří povlak na zrnech 
magnezie, spojuje jich a pozitivně ovlivňuje termomechanické vlastnosti výrobků a jejich 

odolnost proti působení strusek. [3] 

V případě magneziouhlíkových materiálů s obsahem uhlíku do 7 %, kdy pojivem je 

smola, se směs připravuje za teploty vyšší než 200 °C, kdy roztavená smola obaluje zrna 
magnezie a následně takto připravená hmota se lisuje při teplotě nad bodem měknutí smoly. 
Problémem u těchto výrobků je obsah karcinogenních složek, které jsou ve smole obsaženy. 
Při použití syntetických pryskyřic probíhá výroba při teplotě okolí anebo mírně zvýšené. [3]  

Pozitivní vliv uhlíku ve vazbě magneziových staviv ve vztahu k opotřebení vyzdívek 
směřoval ke zvýšení obsahu uhlíku nad 7 %. Pro výrobu těchto materiálu jako pojivo jsou 
používány syntetické pryskyřice (rezoly, novolaky). Další podstatnou složkou materiálů 
s obsahem uhlíku nad 7 % je grafit, jehož vlastnosti (deformovatelnost a nízké vnitřní tření) 
umožňují zhotovovat lisováním výrobky s podstatně menší pórovitostí. Směsi pro lisování se 
připravuji buď za studena (pojivo – rezol) anebo za zvýšené teploty (60 až 100 °C – pojivem 

jsou novolaky). Po lisovaní se výlisky vytvrzují při teplotách 180 až 200 °C. [3] 

Nevýhodou uhlíku je jeho nedostatečná odolnost proti působení kyslíku, což má  

za následek degradaci staviv a zvýšení opotřebení. Ke zpomalení tohoto procesu se proto 
zavedly antioxidanty (např. Al, Si, Ti, Al/Mg, Al/Si, Al/B4C) jako přídavky do tvarovacích 
směsí. Jsou to prvky, případně sloučeniny s vysokou afinitou ke kyslíku, které reagují s CO  

za vzniku oxidu stabilního s MgO. [3]  

Současná orientace v aplikací žárovzdorných materiálů na exponované oblasti 
vyzdívek na magneziouhlíkové materiály přináší zvýšení životnosti vyzdívek v důsledku 
spojení příznivých vlastností magnezie a uhlíku. Vlastnosti magneziouhlíkových staviv,  
jako je snížená pórovitost po temperování a nízká smáčivost strusky, jsou důležité vždy tam,  
kde dochází k působení vysoceagresivních strusek za vysokých teplot.  

4.1.3   Dolomiové materiály 

Tyto materiály se vyznačují vysokým obsahem CaO a MgO. Jejich poměr určuje,  
zdali jsou klasifikovány jako materiály dolomiové (obsah do 40 % MgO a nad 50 % CaO) 

nebo magnezio–dolomiové (obsah 40 až 90 % MgO a CaO od 10 až nad 50 %).  

Základní surovinou k výrobě dolomiových materiálů je přírodní dolomit MgCa(CO3)2. 

Jeho výpalem v šachtových pecích (1500 °C) nebo rotačních pecích (1700 °C) se získává 
slínek (slinutá dolomie). Vlivem přítomnosti vysokého obsahu CaO je nevýhodou tohoto 
slínku vysoký sklon k hydrataci, která je daleko vyšší než u slinuté magnezie. Slínek získaný 
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pálením v rotačních pecích je hutnější a odolnější vůči hydrataci než slínek ze šachtových 
pecí. Při výpalu vlivem nečistot (Fe2O3, SiO2 a Al2O3) vzniká tavenina už nad 1300 °C – CaO 

a MgO zůstávají volné. Takovýto slínek je tzv. slínek s volným CaO. Pro výrobu tzv. 
stabilizovaného slínku se přidává serpentin (3MgO.2SiO2.2H2O), aby se CaO vázal  
na 3CaO.SiO2. Tím dochází k omezení sklonu k hydrataci. [3] [12] 

Dolomiová staviva mohou být buď pálená nebo nepálená. 

Při výrobě pálených staviv se pracovní směsi mísí s přechodným bezvodým pojivem, 
které se výpalem odstraní. Výpal se provádí v tunelových pecích při teplotách okolo 1500 °C. 
Vypálené výrobky se impregnují dehtem nebo se namáčejí do hydrofobních kapalin (vosk, 
pryskyřice), aby se snížila pórovitost a zvýšila odolnost proti hydrataci. Další opatření 
k zamezení hydratace se provádí i při balení výrobků z dolomiových materiálů, které se balí 
do polyetylénových fólií s hliníkovým povlakem. [3] [12] 

Nepálená dolomiová staviva se připravují podobně jako magneziouhlíková staviva. 

Pojivem je v případě nižšího obsahu uhlíku černouhelná smola, u vyššího obsahu uhlíku 
fenolformaldehydové pryskyřice. Po lisování se tvarovky temperují na cca 350 °C,  
kdy dochází k vytvoření uhlíkové vazby. Opět lze provést následně impregnaci. [3] [12] 

Všeobecně platí, že sklon k hydrataci je hlavní nevýhodou dolomiových materiálů,  
což limituje aplikaci těchto materiálů při používání v provozních podmínkách.  

4.1.4   Magneziochromité materiály 

Ve srovnání s magneziovými materiály mají magneziochromité materiály lepší 
odolnost proti změnám teplot, rozměrovou stálost při vysokých teplotách a vyšší pevnost  
za vysokých teplot. Toho se dosáhlo přísadou chromové rudy. Rozdělení těchto materiálů 
závisí na poměru magneziového slínku a chromové rudy: 

· magneziochromité materiály – převládá magneziový slínek nad chromovou rudou (obsah 
do 50%), 

· chromitomagneziové materiály – převládá chromová ruda (obsah nad 50 %)  

nad magneziovým slínkem.  

Pro výrobu těchto materiálů jsou základními surovinami slinutá magnezie a chromová 
ruda. Chromová ruda je komplexní spinel tvořený Cr2O3 s MgO, Al2O3, FeO a Fe2O3. 

Technologie výroby je obdobná jako u pálených magneziových materiálů. Výpal lisovaných 
tvarovek se provádí na teploty směsi 1500 až 1700 °C. Vazba vzniká buď prostřednictvím 
silikátové taveniny anebo tzv. přímá vazba – spojování zrn (krystalizace periklasu a spinelu 
z taveniny při chladnutí) při teplotách 1600 až 1700 °C při nízkém obsahu SiO2. Výrobky 
s přímou vazbou mají vysokou pevnost v žáru, odolnost proti struskám a rozměrovou stálost 
za vysokých teplot. [3] [12] 

Vyrábí se i nepálené magneziochromitové materiály s chemickou vazbou, kde se jako 

pojivo používá zpravidla MgSO4, MgCl2 nebo alkalický polyfosforečnan. Staviva se  

při výrobě vkládají do plechových obalů, které je chrání před poškozením při manipulaci  
a dopravě. Při provozní teplotě dochází u zabudovaných staviv k reakci kovového obalu se 
stavivem za vzniku MgO. Fe2O3 a vytváří se monolitická vyzdívka. [3] [12] 

4.2   Hlinitokřemičité materiály 

Hlinitokřemičité materiály jsou tvořeny dvěmi hlavními složkami – oxidem hlinitým  
a oxidem křemičitým. Základní dělení se provádí podle obsahu Al2O3, případně podle obsahu 
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SiO2 a je specifikováno normou ČSN EN ISO 10081–1. Kromě toho se uvádí druh základní 
suroviny, její stav a druh vazby.  

Vysocehlinité materiály – označení HA (high alumina) – obsah od 45 až do 98 %  

a nad 98 % Al2O3. 

Šamotové materiály – označení FC (fireclay) – obsah 30 až 45 % Al2O3. 

Kyselé šamotové materiály – označení LF (low alumina fireclay) – obsah 10 až 30 % Al2O3  

a pod 85% SiO2. 

Křemičité materiály – označení SS (siliceous) – obsah 85 až 93 % SiO2. 

Dinasové materiály – označení SL (silica) – s obsahem nad 93 % SiO2. 

Druh základních surovin představuje např. korund, bauxit, mullit, andalusit, kaolín, 
lupek atd. Suroviny mohou být přírodní (nevypálené nebo vypálené); uměle připravené 
suroviny pálené a tavené. Vazba je keramická (vzniká slinováním při výpalu nad 800 

o
C), 

anorganicko–chemická (vytvořená chemickou reakcí při teplotě okolí nebo při teplotě nižší 
než 800 

oC) a vzniklá tavením. [13] 

Hlinitokřemičité materiály představují tradiční a nejrozšířenější skupinu 
žárovzdorných výrobků. Sem patří především široká paleta tvarovaných výrobků (hutných  
a izolačních), ale také základní báze pro žáromonolity. Svou chemickou podstatou se také 
mezi hlinitokřemičité materiály řadí i žárovzdorné vláknité materiály. 

4.2.1   Šamotové materiály 

Šamotové materiály patří mezi nejběžnější druhy žáromateriálů. Jsou univerzálně 
používaným materiálem pro celou řadu aplikací vyzdívek. Šamot je tvořen SiO2 a Al2O3, 

jejichž celkový podíl činí min. 93 %. Ostatní oxidy přítomné v šamotu jsou nečistoty  
ze surovin, působící jako taviva – snižují žárovzdornost a ovlivňují ostatní tepelné vlastnosti.  

Šamotové materiály se vyznačují následujícími vlastnostmi: 

· dobrá žárovzdornost (zvyšuje se s rostoucím obsahem Al2O3, který se u běžných druhů 
pohybuje do 40 %), 

· dobrá pevnost a únosnost v žáru, 

· dobrá odolnost proti teplotním změnám, 

· u lehčených šamotů dobré tepelně–izolační vlastnosti, 

· rozmanitost tvarů a druhů,  

· nízká odolnost proti zásaditým struskám, 

· výhodná cena.  

Suroviny pro výrobu šamotových materiálů jsou tvořeny plastickou složkou  
a ostřivem. Plastickou složku tvoří žárovzdorné jíly, ostřivem jsou pálené lupky. Nežádoucími 
příměsemi jsou železité sloučeniny a alkálie – snižují žárovzdornost a působí jako taviva. 
Skladba výchozí suroviny se řídí požadovaným obsahem Al2O3, hutností, žárovzdorností  
a dalšími požadovanými vlastnostmi konečného výrobku. Technologie výroby šamotových 
výrobků rozlišuje dva způsoby a to:  

· z polosuchých hmot, 

· z plastických hmot. 
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Poměr základních složek výše uvedených hmot je uveden v tabulce 1.  

Tabulka 1  Poměr základních složek v šamotových (hlinitokřemičitých) hmotách. [3] 

 Polosuchá směs Plastická směs 

Podíl ostřiva [%]  60 – 100 40 – 60 

Podíl žárovzdorných jílů [%] 40 – 0 60 – 40 

Vlhkost směsi [%] 2 – 10 15 – 20 

 

V dnešní době se šamotové výrobky zpravidla vyrábějí z polosuché směsi (drolenky). 
Výhodou výroby z polosuchých hmot je dosažení přesných tvarovek, nižšího smrštění  
při sušení a výpalu, vyšší odolnosti proti změnám teplot, což se projevuje ve vyšší jakosti 
výrobku oproti výrobě z plastických směsí. Předem připravené namleté suroviny se mísí 
s potřebným množstvím vody (3 až 10 %) v mísičích. Lisování se provádí na hydraulických 
lisech do kovových forem. Zhutnění závisí na lisovacím tlaku, způsobu lisování 
(jednostranné, oboustranné), době působení tlaku a způsobu plnění formy. Sušení se provádí 
obvykle v komorových pecích a rychlost závisí na vlhkosti výrobků, jejich tvaru a velikosti. 
Vypalování se provádí v komorových nebo tunelových pecích od 1200 do 1500 

oC (závisí  
na obsahu Al2O3 – čím vyšší, tím jakostnější materiál a tím i vyšší teplota výpalu). [3] [12] 

4.2.2   Vysocehlinité materiály 

Jako vysocehlinité materiály označujeme materiály s obsahem Al2O3 nad 45 %. 

Materiály s vysokým obsahem oxidu hlinitého mají především vysokou žárovzdornost, 
vysokou únosnost v žáru, vysokou pevnost a odolnost proti opotřebení. 

Hlavní krystalickou fází po výpalu u vysocehlinitých staviv do 72 % Al2O3 je mullit, 

při obsahu nad 72 % Al2O3 je to mullit a korund. Surovinová směs pro výrobu se skládá 
z vysocehlinitého ostřiva (podíl 80 až 95 %) a pojiva. K přípravě vysocehlinitého ostřiva se 
používají suroviny skupiny silimanitu (silimanit, andalusit, kyanit) anebo další přírodně  
či průmyslově připravené suroviny s vysokým obsahem Al2O3. Jsou to např. kalcinovaný 
bauxit, technický oxid hlinitý, tavený korund nebo tabulární korund. Pojivem bývá 
žárovzdorný jíl obohacený Al2O3. Surovinová směs musí mít optimální granulometrické 
složení ostřiva, které určuje výsledné vlastnosti výrobků. Po mísení se výrobky lisují  
na hydraulických lisech z polosuché směsi (drolenky). Sušení a výpal se provádí podobně 
jako u šamotových výrobků. Teplota při výpalu v komorových pecích se pohybuje od 1500  
do 1700 °C (nižší teploty platí pro mulitové a mulitokorundové výrobky, vyšší teploty  
pro korundové výrobky). [3] [12] 

4.2.3   Tepelně izolační vláknité materiály 

Moderním typem izolačních materiálů jsou vláknité žárovzdorné materiály, jejichž 
uplatnění v tepelných agregátech se velmi rozšiřuje. Mají spoustu výhod oproti lehčeným 
izolačním materiálům – nízká tepelná vodivost, malá měrná tepelná kapacita, odolnost  
proti změnám teplot a nízká objemová hmotnost. Nevýhodou je nižší mechanická pevnost, 
horší chemická odolnost a vyšší cena. Dle fázového složení rozlišujeme hlinitokřemičité 
vláknité materiály následovně: [3] [14] 

· amorfní (obsahují Al2O3 a SiO2 v různých poměrech), 

· polykrystalické (obsahují asi 95 % Al2O3).  
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Amorfní vláknité materiály (obvyklý obsah 45 až 55 % Al2O3) se vyrábí z taveniny 

(technický oxid hlinitý a křemičitý písek) rozvlákňováním na rozvlákňovacích kotoučích nebo 
rozfoukáváním proudem vodní páry. Takto vyrobená vlákna mají různý průměr a to i po délce 
vlákna. [3] [14] 

Výroba polykrystalických vláken je založena na vstřikování suspenze z hlinitých solí  
a přísad (např. polyvinylalkohol, polyvinylacetát, polyetylenoxid, koloidní SiO2) do matrice  

s otvory a následném tepelném zpracování. Tato vlákna mají konstantní průměr. [3] [14] 

Volné vlákno (vlna), které je primárním výsledkem výše uvedených výrob, se používá 
jako základní materiál pro výrobu konečných výrobků – rohože, plsti, desky, tvarovky atd. 
Pro jejich výrobu se používají organická nebo anorganická pojiva, případně jejich směsi. 
Důležité je, aby tato pojiva nezvyšovala objemovou hmotnost a tepelnou vodivost konečného 
výrobku. Musí mít dobrou přilnavost k vláknům, zabraňovat smrštění a zajišťovat dostatečnou 
pevnost. Po nanesení pojiva na vlákna se výrobky tvarují lisováním, vibračním anebo 
vakuovým lisováním, litím ze suspenze nebo vakuováním suspenze. [3] [14]  
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5   KONSTRUKCE VYZDÍVEK LICÍCH OCELÁŘSKÝCH 
PÁNVÍ 

Každá vyzdívka licí pánve představuje samostatné technické dílo, které je vyústěním 
třech důležitých procesů – projektování (návrh konstrukce vyzdívky), materiálové informace 
(keramické inženýrství) a instalace (zhotovení vyzdívky). Projektant provádí návrh vyzdívky, 
který vychází z technických podkladů a daných provozních podmínek ocelárny a hutní 
keramik ve spolupráci s metalurgem upřesňuje materiálovou skladbu vyzdívky. Konečnou 
realizaci vyzdívky provádějí odborným způsobem pracovníci hutního zdiva. Tato vzájemná 
spolupráce by měla vyústit v bezpečné, spolehlivé a ekonomicky efektivní provozování licích 
pánví.  

5.1   Strojní konstrukce licí pánve 

Licí pánev je provedena jako svařovaná nádoba z kotlového plechu zpravidla tvaru 
komoleného kužele, který se rozšiřuje k hornímu okraji (viz obr. 13). Na plášť pánve je 
přivařen nosný systém, který tvoří horní a spodní nosný prstenec, včetně čepových desek  
a nosných čepů (pro převoz jeřábem) spolu s výztužnými a spojovacími žebry. Pod spodním 
nosným prstencem, jsou přivařeny vymezovací patky, na které se ukládá pánev  
do převážecího vozu.  

Obr. 13  Licí pánev. [15] 

Ve dně pánve jsou připraveny otvory pro umístění konstrukcí šoupátkového uzávěru  
a dmýchacího systému. Na plášti je instalován rozvod potrubí pro dmýchací systém.  
Na ploché dno pánve je přivařen podstavec, který slouží k ustavení prázdné vyzděné případně 
plné licí pánve na rovnou ocelovou nebo betonovou plochu. V konstrukci podstavce jsou 
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instalovány prvky pro klopení pánve pomocným zdvihem jeřábu. Tyto prvky jsou umístěny 
kolmo na osu nosných čepů. 

Horní část pláště je opatřena pevně ukotvenými nebo odnímatelnými zádržnými 
systémy, které slouží k zajištění stability zdiva. Pro usnadnění rovnoměrného úniku páry nebo 
splodin hoření při sušení či ohřevu vyzdívky jsou v plášti pánve vyvrtány odpařovací otvory. 

 Vzhledem k tomu, že pánev je v provoze vystavena účinkům tepla z taveniny, je 

nezbytné provádět výrobní kontrolu svarů a nosných částí zkouškami na zjišťování vad.  

5.2   Konstrukce žárovzdorné vyzdívky licí pánve 

Konstrukce vyzdívek licích pánví představuje sendvičové provedení, tj. skládá se 
z více vrstev různých žáromateriálů na základě požadavků kladených na danou oblast  
(viz obr. 14). Například materiály v pracovní části (ve styku s taveninou) musí mít vysokou 
žárovzdornost, únosnost v žáru a odolnost vůči bazickým struskám. Ostatní materiály mají 
zase jiné vlastnosti vhodné pro danou oblast použití. Komplexně tvoří společný systém,  
který zaručí provozuschopnost vyzdívky licí pánve pro specifické provozní podmínky  
při výrobě oceli.  

Obr. 14  Schéma vyzdívky licí pánve. [16] 

5.2.1   Trvalá vyzdívka licí pánve 

Trvalá vyzdívka z povahy svého názvu je částí vyzdívky, která má opakovanou 

použitelnost a vydrží několik kampaní licí pánve. Zpravidla bývá tvořena tepelně–izolačním 
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vláknitým materiálem, který je instalován na kovovém plášti licí pánve, a tvarovkami, které 
tvoří druhou vrstvu a chrání izolační desky. 

Tato část vyzdívky není ve styku s tekutou ocelí, ale snižuje negativní vlastnosti 
bazických staviv (vysoká tepelná vodivost) tím, že svým vhodně navrženým tepelným 
odporem snižuje tepelné ztráty licí pánve jako takové a také chrání plášť licí pánve  

před tepelným zatížením. Maximální teplota na plášti by v provoze neměla trvale překročit 
rozmezí 250 až 300 

oC, jinak hrozí nebezpečí trvalých plastických deformací pláště pánve.  

V současnosti se používají tepelně izolační vláknité materiály s tepelnou vodivostí  
pod 0,1 Wm

-1
K

-1
. Na tyto izolace se přizdívají tvarovky obvykle z tvrdého šamotu. Tyto 

tvarovky se mohou provádět ve dvou vrstvách z důvodu vyšší bezpečnosti při průniku oceli 
přes pracovní zdivo. Pokud je třeba zvýšit tepelně izolační účinek, lze použít lehčené 
hlinitokřemičité materiály anebo pokud je ze strany bazického pracovního zdiva vyšší tepelné 
namáhání, lze použít tvarovky z hlinitokřemičitých materiálů s vyšším obsahem Al2O3,  

které mají vyšší žárovzdornost a únosnost v žáru oproti šamotovým stavivům.  

Kromě staviv lze použít pro trvalou vyzdívku i žáromonolitické materiály. Nespornou 
výhodou je vyšší bezpečnost (odstranění spár) a vyšší teplotní zatížení. Nevýhodou je vyšší 
měrná hmotnost, větší aplikační tloušťka a vyšší tepelná vodivost.  

5.2.2   Pracovní vyzdívka půdy licí pánve 

Vyzdívka půdy licí pánve bývá provedena buď z tvarovek žárovzdorných materiálů 
nebo z žáromonolitu s nízkým obsahem cementu (LCC, ULCC).  

V případě použití tvarovek (klasické pravoúhlé tvary) je vlastní provedení časově 
náročnější z důvodu zodpovědné instalace (zdění na sucho – svislé průchozí spáry – 

nebezpečí průniku oceli). Usazovací kámen a výtokový kámen se obdusává. Po zhotovení 
půdy se následně provádí zdění stěn. Z materiálů se zde uplatňují především 
magneziouhlíkové materiály (obsah 10 až 15 % uhlíku), případně dolomiové materiály 
s uhlíkovou vazbou (obsah 4 až 6 % uhlíku).  

U použití žáromonolitu je instalace rychlá, ale musí se dbát na technologii přípravy 
žáromonolitu (dodržení záměsové vody). Usazovací kámen a výtokový kámen se oblévá 
anebo se zhotovuje z aplikovaného žáromonolitu tzv. na šablonu. Po instalaci žáromonolitu se 
nechává půda volně sušit při okolní teplotě cca 1 až 2 dny a pak následuje vlastní sušení podle 
dané křivky na teplotu přes 400 

o
C v závislosti na množství použitého žáromonolitu v délce 

cca 30 až 50 hodin. Tyto operace prodlužují časy přípravy pánve, a proto znevýhodňují 
žáromonolitické půdy oproti půdám z tvarovek. Na druhou stranu nespornou předností 
monolitických půd je jejich bezpečnost (nejsou spáry – monolit). 

5.2.3   Vyzdívka pracovní zóny licí pánve 

Tato část vyzdívky se vyzdívá od půdy licí pánve a je v provozních podmínkách  
ve styku s tekutým kovem (ocelí), ve které se nepředpokládá žádné výrazné namáhání  
a opotřebení.  

Z materiálového hlediska se používají magneziouhlíková staviva s obsahem 5 až 10 % 

uhlíku, magneziodolomiová nebo dolomiová staviva s obsahem 4 až 6 % uhlíku. U procesu 
VOD lze používat magneziochromité materiály s přímou vazbou a s 12 až 20 % Cr2O3, 

případně pálená dolomiová staviva. [17] 

Z tvarového hlediska se používají klíny, radiálky nebo SU–tvary (viz obr. 15).  
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Obr. 15  Některé typy tvarovek používané pro vyzdívku licí pánve. [18] 

5.2.4   Vyzdívka struskové zóny licí pánve 

Vyzdívka struskové zóny je instalována na vyzdívku pracovní zóny licí pánve  
a představuje nejvíce zatíženou oblast v licí pánvi a měla by být provedena z nejkvalitnějších 
žáromateriálů. Tato část vyzdívky by měla být navržena tak, aby zahrnula oblast strusky 

v závislosti na opotřebení celé vyzdívky licí pánve a změny tonáže oceli během celé kampaně 
licí pánve. 

Z materiálového hlediska se používají magneziouhlíková staviva s podílem taveného 
nebo vysocečistého MgO nad 97 % a s 10 až 15 % uhlíku. U procesu VOD lze používat 
magneziochromité materiály s přímou vazbou a s 12 až 20 % Cr2O3. [17] 

Z tvarového hlediska se používají podobně jako u pracovního zdiva v oblasti tekutého 
kovu klíny, radiálky nebo SU–tvary.  

5.2.5   Vyzdívka reakční zóny licí pánve 

Tato část vyzdívky, pokud je v licí pánvi aplikovaná, je poslední částí pracovní 
vyzdívky a vyzdívá se po ukončení struskové zóny k límci licí pánve, kde se spára mezi 
zdivem a límcem vyplňuje výduskou. Slouží pouze jako ochranné a stabilizační zdivo. 
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Zatížení je zde realizováno pouze žárem, případně rozstřikem oceli při metalurgických 
procesech. 

Z materiálového hlediska se používají pálená magneziová staviva nebo 
magneziouhlíková staviva s obsahem 5 až 10 % C. 

Z tvarového hlediska se opět používají klíny, radiálky nebo SU–tvary.  
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6   MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI ŽÁROVZDORNÉ 

KERAMIKY V OCELÁŘSKÝCH PÁNVÍCH 

Ideálním stavem po ukončení kampaně licí pánve je rovnoměrně opotřebená vyzdívka 
v celém objemu pracovního zdiva při zachování bezpečnostní zbytkové tloušťky. Tato 

skutečnost by přinesla maximální ekonomické využití žáromateriálu pracovního zdiva  

při dosažení maximální životnosti. Bohužel, ale realita vycházející z provozních podmínek 
oceláren je vzdálená tomuto ideálnímu stavu. Proto se hledají způsoby, které by alespoň 
přibližovaly reálné výsledky ideálnímu stavu a zvýšila se efektivita využití žáromateriálu 
v pracovních vyzdívkách dosažením vyšší životnosti při respektování ekonomiky  
a bezpečnosti provozu. 

6.1   Využití měřicí techniky 

Využití laserové měřicí techniky pro měření hodnot opotřebení vyzdívky (viz obr. 16  

a 17) v současných ocelárnách je velmi přínosným krokem k zabezpečení zvýšení životnosti  
a bezpečnosti vyzdívek licích pánví. Nevýhodou této speciální měřicí techniky jsou prvotní 
vysoké pořizovací náklady, kdy návratnost této investice se pohybuje cca 3 až 5 let.  

Obr. 16  Snímek opotřebené vyzdívky – stěna LP. 

Měřicí zařízení mohou být statická nebo mobilní. Vlastní měření jsou velmi krátká  
a společně i s vyhodnocením trvají několik minut. Tato skutečnost je příznivá z důvodu 
minimálního prodloužení časového cyklu mezitavbové údržby. Základní měřicí zařízení je 
možno volitelně doplnit i o čidlo, které zabezpečí měření a vyhodnocení teplotního pole 
pracovní vyzdívky, případně na vlastní měření lze navázat další zařízení provádějící 
torkretování.  
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Obr. 17  Snímek opotřebené vyzdívky – půda LP. 

6.2   Pásmové vyzdívky 

Sestavy pásmových vyzdívek vycházejí ze systematického sledování opotřebení  
a měření úbytku pracovního zdiva na různých místech pracovní vyzdívky licí pánve. Tyto 
výsledky zmapování opotřebení mají za následek, že lze navrhnout vyzdívku s různými 
materiály a tvary pracovního zdiva.  

Opotřebení zdiva samozřejmě souvisí s používanými pochody sekundární metalurgie 
v ocelárně, s polohou umístění dmýchací tvárnice ve dně licí pánve, případně dopadem oceli 
z tavicího agregátu do licí pánve. Z těchto poznatků pak lze v exponovaných místech provádět 
úpravu materiálovou (kvalitnější materiály) anebo tvarovou (zvýšení tloušťky vyzdívky), 
případně kombinaci těchto úprav (viz obr. 18). Materiálová úprava, spočívající v použití 
kvalitnějšího a také dražšího materiálu, musí mít samozřejmě zpětný efekt – ekonomicky 

přínosné prodloužení životnosti. V případě tvarových úprav samozřejmě musí být také 
zachován ekonomický efekt, ale tento způsob úprav přináší komplikaci ve snížení objemu 
oceli v licí pánvi.  
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Obr. 18  Příklad pásmové vyzdívky (materiálová a tvarová úprava). 

6.3   Studené meziopravy vyzdívky 

Studená mezioprava představuje přerušení kampaně licí pánve z důvodu částečné 
opravy vyzdívky za studena. Při zjištění opotřebení části vyzdívky v takovém rozsahu, že není 
možno pokračovat v bezpečném provozování licí pánve, je nutné zvážit, zda–li oprava této 
části vyzdívky bude ekonomicky přínosná vzhledem k možnému dalšímu využití zbývající 
části vyzdívky, která je méně opotřebená. Tyto situace nastávají zpravidla při místním 
kritickém opotřebení struskové čáry nebo pracovní půdy, případně usazovacích či výtokových 
kamenů v půdě. Další provozní náklady spočívající v sekání postižené části, aplikaci nového 
žáromateriálu, zednických pracech a nákladech na ohřev navyšují původní vynaložené 
náklady, a proto na základě individuálního posouzení (měření, fyzická kontrola) lze 
predikovat další životnost vyzdívky s opravou a tím i ekonomickou výhodnost. Samozřejmě  
i zde lze uplatnit poznatky získané ze sledování mechanismu opotřebení vyzdívek v závislosti 
na provozních podmínkách a promítnout je v opravě postižených míst – tj. volba tvarů 
případně kvality aplikovaných materiálů.  
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6.4   Ošetření vyzdívky licí pánve torkretačním nástřikem 

Torkretování vyzdívek licích pánví patří zpravidla mezi mezitavbové opravy vyzdívky 
za tepla a slouží k opravě menších ploch opotřebené vyzdívky. Tato oprava spočívá 
v tlakovém nanášení opravárenské hmoty na vyhřátou vyzdívku, která se mísí s potřebným 
množstvím vody, pomocí torkretovacího stroje. Konečného vytvrzení natorkretované vrstvy 
materiálu se dosáhne následným ohřevem vyzdívky. Pro torkretování se používají hmoty, 
které obsahují vysoký podíl MgO (min. 85 %), s chemickou vazbou. Zárukou úspěšné opravy 
torkretováním je zejména velmi dobrá přilnavost, dostatečná pevnost a vysokoteplotní 
odolnost použité hmoty. [19] 

6.5   Aplikace MgO materiálu na hladinu oceli před zpracováním na 
sekundární metalurgii 

Koroze pracovní vyzdívky licí pánve závisí na působení strusky, která odčerpává MgO 
z vyzdívky. Snížení opotřebení a zvýšení životnosti lze provést jednoduchou cestou, která 
spočívá v úpravě složení strusky, a to obsahu MgO na úroveň okolo 8 %. Toho dosáhneme 
aplikací materiálů s obsahem MgO (cca 70 %) na hladinu oceli. [3] 

6.6   Aplikace zálivkových hmot po výměně dmýchací tvárnice 

Funkční dmýchací tvárnice je jednou z mnoha podmínek úspěšného procesu výroby 
oceli. Jak již bylo dříve uvedeno, dmýcháním argonu pomocí dmýchací tvárnice je zajištěna 
chemická a teplotní homogenizace, případně zvýšení mikročistoty.  

Základem funkčnosti je pečlivě provedená údržba mezi tavbami, kdy se opálením 
kyslíkovým kopím zbavuje dmýchací tvárnice zbytků oceli a kontroluje se na testerech 
průchodnost dmýchací tvárnice. Přesto nelze zaručit, aby licí pánev absolvovala kampaň 
s jednou funkční dmýchací tvárnicí. V počátcích používání dmýchacích tvárnic byla 

dmýchací tvárnice instalována v půdě na pevno a nefunkčnost dmýchací tvárnice byla 
příčinou ukončení kampaně anebo studené opravy. V dnešní době, kdy jsou ve dně licí pánve 
instalovány bezpečné výměnné systémy, se provádí výměna dmýchací tvárnice během 
mezitavbové údržby. Samozřejmě s výměnou dmýchací tvárnice souvisí problém spočívající 
v tom, že usazovací kámen je provozem a v rámci údržby dmýchací tvárnice opálením 
opotřebován a vzniká spára, případně výškový rozdíl mezi kamenem a novou dmýchací 
tvárnicí. To může způsobit u následné tavby odtavení a zalití dmýchací tvárnice a opětovné 
znefunkčnění. Proto je potřeba okolí vyměněné dmýchací tvárnice zalít opravnou hmotou  
(na bázi Al2O3 nebo MgO s chemickou vazbou). Tyto operace se provádějí za tepla v licí 
pánvi ve svislé poloze. Po aplikování do pánve je hmota na počátku tekutá, aby vyplnila 
vytaveniny a praskliny a následně dochází k vytvrzení hmoty teplem vyzdívky, případně 
následným umístěním licí pánve pod svislý ohřev.  
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7   ZÁVĚR 

Protože se dnes ocel každodenně používá ve všech odvětvích průmyslu, je důležité, 
aby byla její výroba levná a efektivní a její kvalita vysoká. Dnešní technické možnosti 
umožňují výrobu různých speciálních ocelí a ocelových slitin s mimořádnými vlastnostmi. 
K tomu přispívá nezpochybnitelně sekundární metalurgie, kde se kombinací jednotlivých 
technologických uzlů vytváří podmínky pro tuto výrobu. Součástí tohoto výrobního procesu 
je i využívání licích pánví s kvalitními žárovzdornými materiály, bez kterých se současná  
i budoucí výroba oceli neobejde. 

Historický posun funkce licí pánve od transportní nádoby k výrobní jednotce, kde se 
provádí finalizace výroby širokého sortimentu oceli, dal prostor k významnému pokroku 
v žárovzdorných materiálech a jejich vlastnostech. To je patrné i přes neklesající produkci 
oceli v postupném snižování měrné spotřeby žáromateriálů vlivem vyšších trvanlivostí 
vyzdívek při používání kvalitnějších materiálů. Rozvoj ve výrobě oceli umožnil u pracovních 
vyzdívek licích pánví přechod na žárovzdorné materiály s vyšším obsahem Al2O3 a materiály 
na bázi magnezie a dolomie, které splňují náročné metalurgické požadavky. Vlastnosti 
bazických staviv (vyšší tepelná vodivost, vyšší měrná hmotnost) umožnily zase následný 
rozvoj lehčených a tepelně–izolačních materiálů. Také nelze nezmínit zvláštní spojení dvou 
složek – MgO a C, které dalo prostor k vytvoření magneziouhlíkových materiálů, jejichž 
zvýšená odolnost proti agresivitě strusek je staví do pozice dominantně používaných 
materiálů v nejexponovanějších místech licí pánve.  

Na druhé straně ale nelze opomenout hygienu práce a životní prostředí. Například 
dobře fungující pojivo v materiálu je sice odolné strusce, ale naopak zase ono ohrožuje lidské 
zdraví. Proto je nutné, aby při výrobě i použití rizikových složek žárovzdorných materiálů 
byla přijata opatření k maximálnímu omezení poškození lidského zdraví. Samozřejmě 
i snížení měrné spotřeby používaných materiálů vede ke snížení nerecyklovatelného odpadu 
vyváženého na skládky, což je plusem pro naše životní prostředí. 

Každá ocelárna má svá specifika, která jsou dána tavicím agregátem, technologickými 
uzly sekundární metalurgie a sortimentem vyráběné oceli, a tomu také odpovídá skladba 
materiálů ve vyzdívce licí pánve. Současný trend snižování nákladů při výrobě oceli vytváří 
tlak na ekonomicky vyvážené používání kvalitních materiálů k dosažení co nejvyšších 
trvanlivostí. K vyšším trvanlivostem také přispívají i metody uvedené v jedné z kapitol této 
práce, které v provozní praxi krůček po krůčku zlepšují stávající stav. Proto je nutné si 
uvědomit, že náklady na vyzdívky licích pánví v dnešních moderních ocelárnách představují 
velmi významnou položku, a proto je třeba vyzdívkám licích pánví věnovat odpovídající 
pozornost.  
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