
 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANOTACE 

 
Předmětem této diplomové práce je studium reoxidačních pochodů u vysoce čistých 

ocelí při odlévání do kolik, které vzniká při styku odlévané oceli s okolní atmosférou.  Pro 

verifikaci účinnosti obou ochran licího proudu, byly vytvořeny numerické modely, na nichţ 

byly testovány schopnosti jednotlivých ochran.  Posuzovacími kritérii byly rychlosti proudění 

argonu, zaplnění prostoru, zavíření, nebo případné ovlivnění licího proudu oceli vháněným 

argonem. Pro tuto verifikaci byly pouţity dva typy geometrie řešení ochrany licího proudu. 

Kaţdé řešení pak obsahovalo simulaci několika rychlostmi a díky poznatků z numerického 

modelování provedeny dodatečné úpravy geometrie.  Grafické výsledky rychlosti proudění 

jsou průběţně vyhodnocovány mezi sebou, která rychlost je vhodnější a z jakých důvodů. 

Závěr pak posuzuje obě geometrická řešení mezi sebou s doporučením pro zavedení do praxe.  

 

 

Klíčová slova: ingot, vměstky, dezoxidace, reoxidace, vysoce čistá ocel, numerické 

modelování, ANSYS WOKBENCH.  

 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis is the study of reoxidation processes in high purity 

steel which contact with the atmosphere during casting. For verification of the effectiveness of 

both protections casting stream were numerical models created which were on the ability of 

the individual shields tested. The criteria assessments were flow rates of argon, swirl, or 

potential influences of argon stream during steel casting. For this verification were two types 

of geometry protection solutions of casting stream used. 

Each solution contained several speeds simulation and with the knowledge of numerical 

modeling were some additional geometry adjustments done. Graphical results of velocity flow 

are continually evaluated among themselves, which speed is better and why.  The conclusion 

considers both geometric solutions with recommendations for implementation. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

VOD Vacuum Oxygen Decarburization (vakuové oxidační oduhličení) 

EOP Elektrická oblouková pec  

SCS  Super Clean Steel (super čisté oceli) 

LF  Ladle Furnace (pánvová pec) 

VD  Vacuum Degassing (vakuové odplynění) 

AOD Argon Oxygen Decarburization (oxidační oduhličení za současného 

dmýchání argonu) 

CLU  Creusot-Loire-Uddeholm 

VCR Vacuum Converter Refining (vakuovací zařízení) 

VIC  Vacuum Ingot Casting (Zařízení pro odlévání ocelových ingotů ve vakuu) 

KPC  Kubicky plošně (planicentricky) centrovaná 

KSC  Kubicky prostorově (stereocentricky) centrovaná 
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ÚVOD 

  

Rozvoj společnosti je podmíněn inovací a modernizací ve všech oblastech výroby ať uţ 

se jedná o stroje, zařízení či materiály pro tyto výrobky. Čím dál více je kladen důraz nejen 

na ekonomiku, ale také na ekologii a s tím jde právě ruku v ruce zmíněná ekonomika, neboť 

energetický průmysl sniţuje ţivotní úroveň téměř ve všech státech moderního světa. 

Z důvodu růstu celosvětové poptávky po energii a se závazky spojené v Kjótském protokolu 

(1998) je snaha mezinárodních společenství ke sniţování skleníkových plynů především 

u energetických a hutních manufaktur. Proto je nezbytné modernizovat a inovovat hlavně 

průmyslové pochody a sniţovat jejich energetické nároky, a tím pádem zvyšovat jejich 

efektivnost a zmenšovat negativní dopad na ekologii. Tyto nároky jsou podmíněny vývojem 

a výrobou nových kvalitnějších materiálů, které umoţňují výrazně zefektivnit jak energetické 

hospodářství, tak i výrobu samotných komponentů.  

Výroba oceli je velmi energeticky náročný proces. Ocel je primárně vyráběna buď 

v kyslíkových konvertorech či elektrických obloukových pecích. Hlavním účelem primární 

metalurgie je natavení vsázky a oxidace doprovodných prvků, zejména křemíku, manganu, 

uhlíku, fosforu a z části síry. Jakmile tavenina oceli dosahuje poţadované parametry, je 

obvykle odlévána do licí pánve a přesouvána na zařízení sekundární metalurgie, kde je 

zajištěno dohotovení oceli na poţadované chemické sloţení. Důvodem přesunu taveniny oceli 

z primárních agregátů na zařízení sekundární je právě sníţení primární energetické náročnosti 

výroby. Druhým nezanedbatelným důvodem je snaha vyrobit ocel s minimálním obsahem 

neţádoucích prvků, jako jsou síra, dusík, vodík, kyslík, které ve vyrobené oceli sniţují její 

konečné mechanické vlastnosti. Postupy sekundární metalurgie zahrnují desoxidaci oceli, 

odsíření, vakuování, legování a příhřev na poţadovanou teplotu lití. Následně je ocel 

odlévána.  

Bohuţel během odlévání dochází v důsledku kontaktu taveniny kovu s okolní 

atmosférou k zpětnému přisávání vlhkosti či vzduchu, které jsou zdrojem kyslíku, dusíku 

i vodíku. Současně během odlévání můţe docházet ke strhávání licích prášků do oceli 

proudem taveniny oceli, zejména v počátečních fázích odlévání oceli do ingotů. V potaz je 

třeba brát i kontakt taveniny oceli s ţáruvzdorným materiálem, jímţ bývá obloţena licí 

soustava. Z těchto uvedených důvodů je hlavním cílem předkládané diplomové práce právě 

optimalizace technologie výroby ocelových ingotů, zaměřená zejména na studium procesů 

souvisejících se sekundárním znečištěním oceli během finálního odlévání.  

Některé ocelárny pouţívají pro odlévání oceli do ingotů vakuové lití, kde je ocel 

vakuována aţ při samotném lití do kokil, avšak na Elektroocelárně v Třineckých ţelezárnách 

(dále jen TŢ), pro kterou je tato diplomová práce zaměřená, není tato moţnost. Je zde 

vystavěno VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) tedy oxidační vakuové oduhličení, 

pomocí kterého lze řídit nízký obsah uhlíku a obsah plynů v tavbě ještě před odléváním 

do formy (kokily).  

Jak jiţ bylo výše zmíněno, odlévání oceli bez ochrany licího proudu před okolní 

atmosférou můţe způsobovat vznik vad, tedy vměstků, proto byl na Elektroocelárně TŢ 

zaveden princip ochrany licího proudu před okolní atmosférou pomocí dmýchání plynného 

argonu skrz dvojitý plášť výlevky. Jak se ukázalo, tak tento princip nebyl dostačující, protoţe 

u vysoce čistých ocelí se stále vyskytovaly vměstky, které byly způsobené reoxidací.  

Na základě literárního rozboru problematiky verifikace a optimalizace ochrany licího 

proudu oceli před reoxidací bylo ke studiu charakteru proudění argonu ochranou licího 

proudu pouţito numerické modelování v CFD programu ANSYS FLUENT. Pomoci simulací 

v ANSYS FLUENTu bylo zjištěno, ţe proudění argonu kolem proudu oceli není rovnoměrné, 

a proto dochází ke kontaktu oceli s okolní atmosférou.  
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Cílem tedy této diplomové práce je přesně popsat průběh reoxidace, její příčiny 

a následky a zhodnotit moţnosti jejímu zabránění s přímým uplatněním na konkrétní případ 

pro odlévání na Elektroocelárně v TŢ. Hlavním bodem této diplomové práce byla přibliţná 

simulace proudění argonu v nové ochranné nádobě nasazené na licím kůlu upravené 

zaměstnanci TŢ, tzv. ochranný límec. Během modelového studia byl verifikován vliv 

rychlosti proudění argonu ochranným límcem, pozice a sklon přívodní trysky argonu na 

charakter proudění argonu v límci a jeho rovnoměrný rozptyl kolem celého licího proudu 

taveniny oceli. 
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1 ČISTOTA OCELI 

Moderním trendem jsou stále se zvyšující poţadavky na uţitné vlastnosti oceli, kterých 

by ovšem nemohlo být dosaţeno bez pouţití moderní sekundární metalurgie. Vysoce čistá 

ocel (SCS – Super Clean Steel) představuje vyvíjející se technologii výroby jakostní oceli 

z poznatků mechanických vlastností, kde porušení a degradaci ocelových materiálů způsobilo 

znečištění doprovodnými prvky a vměstky. 

Aby bylo moţno dosáhnout vysoce jakostní oceli, která bude splňovat veškeré uţitné 

poţadavky, je potřebné zajistit, aby vyráběná ocel měla co nejméně neţádoucích prvků, které 

by mohly způsobit vznik mikro, ale i makro vměstků, bublin, nebo bodlin, které zhoršují 

vlastnosti. Původní parametry, podle kterých byla posuzována čistota oceli, tedy obsahy 

fosforu, síry, kyslíku, jiţ nedostačují, a proto se zavádějí nově poměry nekovových vměstků 

tvořené doprovodnými prvky, jakými jsou: Sb, Sn, Cu, As, Si, Mn. Znalost vměstků v oceli 

ovšem neudává její čistotu, neboť to, co udává hodnotu čistoty oceli, je jejich velikost, 

mnoţství, vlastnosti a tvar nekovových vměstků.[1, 2] 

 

Pro výrobu čistých ocelí je třeba dodrţovat několik hlavních zásad:  

 Zajistit nízký obsah síry, fosforu, kyslíku,  

 Zamezit dodatečnému zvyšování obsahů plynů v kovu – vodík, dusík, kyslík, 

 Odstranit vměstky z primární dezoxidace, 

 Zabránit reoxidaci. 

1.1 Chemická čistota 

 
Chemická čistota je posuzována podle obsahu prvků a jejich působení v oceli, a proto 

můţeme z tohoto hlediska prvky dělit na:  

 

 Přísadové  -  jedná se o legující prvky, označujeme je jako uţitečné,  

 Doprovodné    - jedná se o stopové prvky, povaţujeme je za škodlivé. 
 

 

Jednoznačná hranice mezi doprovodnými a přísadovými prvky ovšem neexistuje. Je 

třeba si říct, ţe tam, kde se jeden prvek chová jako neţádoucí, jej jinde můţeme potřebovat 

jako leguru. Chemické znečištění doprovodnými, tedy neţádoucími prvky, rozlišujeme na ty, 

které lze odstranit běţnými metalurgickými procesy, a ty, které odstranit nelze. Jsou to tzv. 

„Tramp Elements“. Jejich částečné odstranění je sice moţné, ale jedná se o nákladné 

technologie zahrnující konkrétní a přesné hodnoty pro tlak, teplotu a chemické sloţení 

sloučenin vápníku, který je hlavním rafinačním činidlem. [3, 4, 5] 

 

 V praxi se běţně pouţívá výpočet pro maximální moţnou mírů neţádoucích prvků. 

Například výpočet maximálních efektivních nečistot definovaný Watanabem je dán rovnicí 

(1): 

IS = 16,1%Sb + 13,8%Sn + 12,6%P + 10,5%As + 8,8%S ( 1 
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Pokud hodnota IS dosáhne ≤ 0,50%, bude to znamenat, ţe obsah škodlivých prvků se 

neprojeví na plastických vlastnostech oceli za tepla. S ohledem na metalurgické moţnosti je 

snaha sniţovat mnoţství neţelezných kovů v oceli pomocí správného výběru kovonosné 

vsázky. Koncentraci odstranitelných neţádoucích prvků lze snadno sniţovat s vyuţitím 

optimalizovaných technologických procesů. [6] 

 

1.2 Metalografická čistota oceli 

Metalografickou čistotou oceli rozumíme míru znečištění oceli nekovovými vměstky.  

V poţadavcích pro výrobu vysoce čistých ocelí se přímo neudává konkrétní poměr 

metalografické čistoty, nicméně pro jakost je dobré, aby byl co nejmenší. 

Přítomnost endogenních i exogenních vměstků přitváření za studena se podílí na 

zhoršení plastické deformace, ovlivňuje technologické a uţitné vlastnosti oceli. Chemické 

sloţení a vlastnosti nekovových vměstků v závislosti na teplotě ovlivňují plasticitu oceli.  

Jelikoţ síla znečištění nekovovými vměstky není definována mezní hranicí, stupeň znečištění 

se znatelně projeví na dosaţené odolnosti materiálu proti křehkému lomu.  

V praxi je nutné kontrolovat metalografickou čistotu materiálu. Pro dosaţení 

metalografické čistoty můţe být limitujícím faktorem obsah prvků, které znečišťují ocel za 

vzniku endogenních vměstků, a to především koncentrací kyslíku a síry. Dokáţeme-li zajistit 

nízký obsah těchto prvků, můţeme tak zajistit vysokou úroveň čistoty oceli.[7, 8] 

 

1.3 Typy vměstků 

Čistota oceli je posuzovaná podle mnoţství, velikostí, tvaru a sloţení nekovových 

vměstků. Nekovové vměstky jsou malé, drobné mikroskopické částice neţelezných prvků, 

které se vyskytují v kaţdé vyrobené oceli. Povětšinou je tento výskyt neţádoucí a jejich 

původ je velice různý, od kovové vsázky, přísad, legur aţ po vyzdívku pánve. Jedná se o 

výtvory fyzikálně- chemických dějů. Snaha je dosáhnout co moţná nejmenšího počtu těchto 

inkluzí, tedy zjištění původu a zabránění vzniku.[9] 

Podle původu dělíme vměstky na:  

 

 Endogenní - Jsou to produkty fyzikálně-chemických a chemických 

reakcí probíhajících při výrobě, dezoxidaci, legování, a 

krystalizaci oceli. Endogenních vměstků je zhruba 90% 

všech vměstků.  

 Exogenní - Jsou to vměstky zanášené do oceli z vnějšku  
   např. erozi vyzdívky, půdy, kanálků.  

 

Dále rozdělujeme vměstky podle chemického sloţení na oxidy, sulfidy, nitridy a 

karbidy, případně na oxisulfidy, karbonitridy, silikáty atd..  

 

1.3.1 Oxidické vměstky 
Tyto vměstky se mohou vyskytovat jako chemické sloučeniny v nelegovaných 

(uhlíkových) ocelích FeO – MnO – SiO2 , které vznikají v kovovém roztoku soustavy      

Fe  – Mn – Si – O – C. U ocelí modifikovaných a dezoxidovaných vanadem, titanem, 

vápníkem, zirkoniem a prvky vzácných zemin se budou oxidické vměstky tvořit ve formě 

oxidů příslušných prvků. Na chemické sloţení a morfologii vměstků, které vznikají při 

chladnutí a tuhnutí oceli mají vliv termodynamické podmínky, které jsou dané teplotou a 
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aktivitami v oceli přítomných prvků. V nelegovaných ocelích s niţším obsahem uhlíku neţ 

0,3 % se jedná o C, Mn, Si, Al, S. [7, 9] 

Podle[10] při reoxidaci roste viskozita taveniny s klesající teplotou. V lázni pak 

vměstky vyplouvají pomaleji k hladině a roste jejich celkové mnoţství v oceli 

(termodynamické podmínky se zlepšují pro vylučování oxidů všech prvků tvořících oxidické 

vměstky). Tyto vměstky jsou několikanásobně větší, neţ vměstky vznikající při dezoxidaci, 

která je technologicky předepsaná. Právě tuto problematiku řeší ochrana licího proudu a v  

kapitolách 3. a 5. je tento problém více rozveden s moţností uplatnění a verifikace pomocí 

numerických modelů. Při terciární oxidaci vznikají největší vměstky umístěné v 

mezidendritických polohách. Rovnoměrně rozloţeny bývají ve struktuře ty vměstky, které 

jsou vyloučené v důsledku sekundární, anebo terciární oxidace (nemůţe jít o exogenní 

vměstky). V jejich okolí je velmi nízký obsah dezoxidačního hliníku: 

AlKOV < 0,005 ± 0,003%. Jejich původ lze rozlišit, známe-li koncentraci dezoxidačních 

prvků v matrici a chemické sloţení vměstků. Rozměry vměstků jsou závislé na rychlosti 

tuhnutí odlitku.  

 

1.3.2 Sulfidické vměstky 
Velká část sulfidických vměstků jsou nekovové vměstky stejně jako oxidické. 

Rozpustnost síry v roztaveném ţeleze je prakticky neomezená, kdeţto v tuhém ţeleze je velmi 

nízká. Sulfidické vměstky se vyskytující v uhlíkových tedy nelegovaných ocelích, které patří 

na základě chemického sloţení do dvou základních binárních soustav, a to ţelezo-síra a 

mangan-síra. Vměstky sulfidu ţeleznatého se budou objevovat v nelegovaných (uhlíkových) 

ocelích s velmi nízkým obsahem manganu. Při tuhnutí se budou v oceli vylučovat ve formě 

primárních dendritů binárního eutektika FeO – FeS s bodem tání 988 °C, nebo jako sloţka 

ternárního eutektika Fe – FeO – FeS s bodem tání 940 °C. Díky vysokému stupni dendritické 

segregace síry se v oxysulfidickém eutektiku vylučuje síra přednostně na hranicích primárních 

zrn či v mezi-osových prostorech dendritů a je příčinou tzv. křehkosti oceli za červeného 

žáru.[7, 9]  

 

 

 I. typ vměstků. 

Vměstky vznikají v ocelích s vysokou aktivitou kyslíku (tam kde je zbytkový 

obsah Al menší neţ 0,005 %).  Oxysulfidické kulové vměstky jsou sloţeny z 

kyslíku, síry, hliníku, manganu a křemíku. Tyto vměstky jsou v oceli rovnoměrně 

rozloţené a působí oproti ostatním vměstkům nejméně nepříznivě na mechanické 
vlastnosti a také jsou výrazně odolné proti deformaci. Vměstky I. Typu se 

vyskytují v odlitcích.  

 

 

 II. typ vměstků  
Vměstky vznikají při zvýšeném obsahu hliníku (zbytkový obsah Al je mezi 0,005 a 

0,020%). Dezoxidací vznikne oxid hlinitý, jenţ se vyskytuje jako samostatná fáze. 

Mangan má větší afinitu k síře neţ ţelezo, proto vznikají MnS, které mají teplotu 
tavení 1600°C a při vysokých teplotách je tvárný. Tyto vměstky se projevují jako 

ploché dendrity MnS, které po metalografickém výbrusu vypadají jako táhlý 

řetízek šedých vměstků po hranicích zrn. Zhoršují mechanické vlastnosti. 
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 III. typ vměstků  
Vměstky mají změněnou morfologii sulfidů díky vyššímu obsahu hliníku – obsah 

zbytkového Al je větší jak 0,020 %. Jsou méně nepříznivé na mechanické vlastnosti 

neţ vměstky II. typu.  

 

 Ib. typ vměstků 
Vměstky vznikají při velmi nízkých aktivitách kyslíku. Pokud spolu oxidy prvků 

pouţitých k dezoxidaci tvoří eutektika s teplotou tavení niţší neţ je teplota oceli 
při dezoxidaci, mohou vznikat tekuté oxidy, které mohou rozpouštět i síru. 

Výsledkem jsou pak kulovité oxysulfidy. Podobného typu vměstků se můţe 

dosáhnout, jestliţe současně s kyslíkem reaguje dezoxidační prvek se sírou a 

vznikající produkty (oxidy a sulfidy) tvoří spolu eutektika s nízkou teplotou tavení. 

Po dezoxidaci, která vede ke vzniku kulovitých oxysulfidů, se dosahuje nízkých 

aktivit kyslíku a současně s tím je dosaţeno i nejlepší houţevnatosti a plastických 

vlastností.  

 

 IV. typ vměstků  

Vměstky vznikají při nadměrném mnoţství silných dezoxidačních prvků, jako jsou 

vápník, hliník a prvky vzácných zemin (cer, lanthan). Díky tomu se sulfidická fáze 

vylučuje ve formě drobných komplexních sulfidů, které se vyskytují po shlucích. 

Vysoký přebytek těchto dezoxidačních prvků způsobuje pokles plastických 

vlastností a houţevnatosti, protoţe vznikají ostrohranné vměstky, které mohou být 

ohnisky vzniku trhlin.[11] 

 

1.4 Dusík a vodík v oceli 

Dusík je v ocelích na odlitky obvykle povaţován za neţádoucí, protoţe jeho vliv je 

nejčastěji spojován se stárnutím oceli. Při poklesu teploty dochází k tvorbě nitridů, které 

způsobují zhoršení některých materiálových vlastností, zejména taţnosti a vrubové 

houţevnatosti. 

  Dusík je silný austenitotvorný prvek, proto se pouţívá jako legující přísada v 

austenitických korozivzdorných ocelích. Podobně jako uhlík je dusík intersticiální prvek a 

způsobuje zpevnění matrice. [12] 

 

Vodík je v ocelích povaţován za neţádoucí prvek, protoţe způsobuje zhoršení 

plastických vlastností, převáţně houţevnatosti, aniţ by však zvyšoval pevnost. V případě, ţe 

obsah vodíku překročí maximální rozpustnost v oceli, podpoří vznik endogenních bublin 

především u ocelí na odlitky. Vodík můţe být dále u ocelí příčinou vnitřních trhlin, tzv. 

vloček, v důsledku prudkého sníţení rozpustnosti při fázové přeměně austenitu na alfa ferit 

(y → 𝛼). Vznik vloček je však typický zejména pro vysocepevné oceli po tváření. [12] 

 

  V tavenině čistého ţeleza je dusík, ale i vodík přítomen jako atom, případně jako ion. 

Uvaţujeme-li atomární rozpouštění dusíku či vodíku v čistém ţeleze, lze jej popsat rovnicí 

(2). Vzhledem k tomu, ţe rozpouštění těchto obou prvků v ţeleze má endotermický charakter, 

jejich rozpustnost s rostoucí teplotou narůstá. Výjimkou je ţelezo y (austenit), zde rozpustnost 

dusíku s teplotou klesá, coţ souvisí se vznikem nitridů při reakci ţeleza a dusíku. Při 

praktických výpočtech v nelegovaných ocelích se předpokládá, ţe dusík tvoří se ţelezem silně 

zředěný roztok, který se řídí Henryho zákonem. Rozpouštění dusíku a vodíku v čistém ţeleze 

se vyznačuje přesným splňováním Sievertsova zákona, jeţ lze popsat rovnicí (3). 
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1

2
 𝑋2 →  𝑋  (2) 

 

 %X = KX ∗  (pX2
)r (3) 

kde:  

X  je prvek - dusík či vodík 

(𝑝𝑋2
)𝑟  - relativní parciální tlak prvku nad lázní 

KX  - rovnováţná konstanta rozpouštění prvku %, ppm, cm
3
/100 g. 

 

Hodnotu rovnováţné konstanty v závislosti na teplotě (1600°C) je moţno určit ze vztahu: 

rovnice (4) a rovnice (5).[13] 

 

log 𝐾𝑁 = −
850

𝑇
− 3,405 (4) 

 

log 𝐾𝐻 = −
1900

𝑇
− 1,585 (5) 

 

 Pomocí rovnice (3) a rovnice (4) lze určit rovnováţný obsah dusíku v roztaveném 

ţeleze, který odpovídá dané teplotě a parciálnímu tlaku dusíku v atmosféře. Po dosazení lze 

určit rozpustnost dusíku a vodíku v čistém ţeleze při teplotě l600°C, tedy pro dusík 

ρN2
= 101 325 Pa cca 0,044 % a rozpustnost vodíku v čistém ţeleze při teplotě 1 600°Ca 

ρH2
= 101 325 Pa cca 0,0025 %.  

 

Obdobným způsobem jako v tavenině ţeleza lze určit také rovnováţný obsah dusíku či 

vodíku v jednotlivých modifikacích ţeleza v tuhém stavu. K jejich výpočtu je nutno znát 

teplotní závislost rozpustnosti obou plynů pro dané modifikace ţeleza. Jednoduchou představu 

nám poskytují Hilltyho diagramy, který představují rovnováţné koncentrace dusíku a vodíku v 

závislosti na teplotě u čistého ţeleza. [11] Koncentrace dusíku, které jsou v rovnováze s 

atmosférou tvořenou čistým vodíkem při tlaku pH = 101 325 Pa udává obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Vliv teploty na rozpustnost dusíku v ţeleze při tlaku 0,1MPa.[9] 
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Dusík se do oceli dostává během celého výrobního procesu v otevřených pecích jednak 

z pecní atmosféry, jednak z vlastní vsázky. Při výrobě ocelí obsahujících legující prvky, které 

zvyšují rozpustnost dusíku v oceli, např. chrom a mangan, se dusík hromadí ve vratném 

materiálu. Pokud se zpracovává ocelový odpad s vysokým obsahem dusíku, můţe to způsobit 

vznik vad v odlitcích. Z tohoto důvodu je nutné při výrobě těchto ocelí v elektrických 

obloukových pecích vyvolat uhlíkový var dmýcháním kyslíku a v elektrických indukčních 

pecích vhodně kombinovat vsázku známých surovin a vlastního vratného odpadu.[11] 

Koncentrace vodíku, které jsou v rovnováze s atmosférou tvořenou čistým vodíkem při tlaku 

𝑝𝐻2
= 101 325 Pa udává obr. 2. 

 

 

 

Z obr. 2 je dále patrné, ţe rozpustnost vodíku v ţeleze 𝛼 a 𝛿 je menší neţ v ţeleze γ. 
Tento rozdíl je dán odlišnou krystalografickou mříţkou, kdy ţelezo y s mříţkou KPC 

(kubicky plošně centrovaná) je schopno pojmout v intersticiálních polohách více vodíku neţ v 

ţeleze 𝛼 a δ s mříţkou KSC (kubicky prostorově centrovaná). 
Vzhledem k nepříznivým vlastnostem vodíku, ale i dusíku je ve vyrobené oceli nutné 

dosáhnout takového obsahu, který jednak neumoţní vznik vměstků a výrazně neovlivní 

mechanické vlastnosti vyrobené oceli. [11] 

Ke sníţení obsahu dusíku a vodíku v EOP se vyuţívá uhlíková reakce během 

oxidačního údobí. Do vzniklých bublin difunduje vodík i dusík, kde se asociují na molekuly 

H2 a N2 a společně s bublinou CO odchází z kovu. Sníţení obsahu dusíku během uhlíkového 

varu je moţné o cca 10 aţ 30 %, coţ je podstatně méně neţ u vodíku, kde lze jeho obsah 

sníţit aţ o 80 %. V čistém ţeleze při teplotě 1600 °C a parciálním tlaku dusíku 101 325 Pa se 

rozpouští cca 450 ppm dusíku. Minimální obsah vodíku na konci uhlíkového varu je dán 

rovněţ vysokým obsahem kyslíku v lázni.  

 

Obr. 2: Vliv teploty na rozpustnost vodíku v ţeleze při tlaku 0,1MPa.[9] 
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Naopak sníţení aktivity kyslíku po provedené dezoxidaci má za následek, ţe během 

redukčního údobí, odpichu a odlévání jiţ obsah obou plynů v lázni pouze narůstá. Z tohoto 

důvodu je snahou v praxi co nejvíce zkrátit období dohotovení oceli v peci a vlastního lití. 

Oceli s obsahem 80 aţ 120 ppm dusíku jsou vyrobené na elektrických obloukových 

pecích. Zvýšení obsahu dusíku při výrobě oceli v zásadité EOP souvisí s přechodem 

disociovaného (atomárního) dusíku v okolí elektrického oblouku do kovu, dále i s tím, ţe s 

rostoucí zásaditostí pouţité strusky roste i prostupnost dusíku touto struskou. V indukčních 

pecích závisí obsah dusíku převáţně pouze na jeho obsahu v kovové vsázce a pouţitých 

feroslitinách, a je tedy menší neţ u EOP. Při pouţití vakuové metalurgie, např. VOD je moţno 

sníţit obsah dusíku aţ na cca 30-40 ppm. [14] 

 

Při výrobě oceli v zásaditých elektrických pecích jsou výsledné obsahy vodíku obvykle 

v intervalu 4 aţ 6 ppm. Výsledné obsahy vodíku v oceli vyrobené v kyselé indukční peci se 

pohybují v intervalu 3,5 aţ 5 ppm. Niţších obsahů vodíku v oceli lze dosáhnout pouţitím 

některých prvků sekundární metalurgie pracujících při sníţeném atmosférickém tlaku, např. 

VOD, VAD, kde je moţno dosáhnout obsahů vodíku cca 1-2 ppm. Významným zdrojem 

vodíku jsou i nekovové přísady, z nichţ největší vliv na výsledný obsah vodíku v oceli má 

vápno. Přidáme-li vápno jako struskotvornou přísadu do strusky v redukčním údobí, tj. po 

provedeném uhlíkové varu, nemůţe se jiţ vodík vnesený společně s vápnem z lázně odstranit. 

Z těchto důvodů se udává, ţe by obsah vody ve vápně neměl překročit cca 1 %. 

 

Velice důleţitým faktorem, který ovlivňuje konečný obsah vodíku v oceli, je také 

struskový reţim a chemické sloţení strusky. Důleţité je zejména včasné pokrytí lázně 

struskou po staţení oxidační strusky, a také přísada koksu, protoţe uhlík z koksu vytváří 

napěněnou strusku stěţující přechod vodíku do kovu. Chemickým sloţením strusky lze také 

vysvětlit rozdílné obsahy vodíku v oceli vyrobené v EOP s kyselou a zásaditou vyzdívkou . 

[15] 
 

1.4.1 Možnosti legování dusíkem 
 

Dusík jakoţto škodlivá látka v oceli, která způsobuje výše zmíněné vady, muţe být 

v určitých případech pozitivní a to především při výrobě HNS oceli neboli High Nitrogen 

Steels, popřípadě superdusíkové oceli. Jedná se o CrNi sloučeniny s nízkým obsahem uhlíku, 

kdy je drahý austenitotvorný nikl nahrazován plynným dusíkem. Jedná se zde především o 

ekonomický aspekt. Při vývoji těchto HNS oceli byly zjištěny další pozitivní účinky 

legováním plynného dusíku, a to  

 stabilizuje a rozšiřuje austenitickou strukturu, 

 zvyšuje pevnost bez sníţení plasticity a houţevnatosti, 

 zlepšuje prevenci vzniku okrajových precipitátů, 

 zjemňuje zrno, 

 zvyšuje odolnost proti bodové, štěrbinové, mezikrystalové a dalším korozím.[16] 

Tyto oceli jsou dále legovány manganem (2 aţ 8%) a niobem (do 0,2%) pro ještě větší 

rozpustnost dusíku v oceli. Dusík u oceli zvyšuje její pevnostní charakteristiky, avšak na 

druhou stranu sniţuje plastické vlastnosti. [14] 
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1.5 Kyslík v oceli 

 

Kyslík patří k nejvýznamnějším prvkům v oceli jak z hlediska výroby, tak i z hlediska 

jeho vlivu na uţitné vlastnosti kovu. Kyslík se prakticky podílí na všech pochodech výroby 

oceli a jeho aktivita limituje všechny metalurgické reakce probíhající v oxidačním, redukčním 

údobí tavby a během odlévání a tuhnutí ocelových odlitku. Kyslík rozpuštěný v ţeleze 

ovlivňuje mechanické, magnetické, elektrické a další vlastnosti ţeleza. Z těchto důvodů je při 

výrobě vysokojakostních ocelí nutné zajistit minimální obsah nejen kyslíku rozpuštěného v 

kovu, ale i celkového kyslíku. [17] 

 

Taveniny ocelí můţeme povaţovat za polykomponentní roztoky, které kromě ţeleza a 

kyslíku obsahují také další, záměrně přidávané prvky (legující prvky) a příměsi. Pro 

teoretické i praktické zkoumání chování kyslíku v průběhu jednotlivých metalurgických 

pochodů při výrobě oceli je nezbytné znát vliv jednotlivých prvků na aktivitu kyslíku a jeho 

rozpustnost v oceli. Vhodnou volbou přísad do oceli i do strusky, jejich mnoţstvím, příp. i 

dobou jejich přisazení, lze měnit aktivitu kyslíku během výroby oceli takovým způsobem, aby 

mohly dostatečně proběhnout technologicky předepsané procesy (reakce) v oxidačním i 

redukčním údobí tavby. [15] 

 

Jak bylo uvedeno výše, oceli obsahují vedle ţeleza a kyslíku i další prvky, které 

ovlivňují jednak aktivitu kyslíku, tak i rozpustnost kyslíku v oceli. Vliv jednotlivých prvků na 

aktivitu kyslíku je moţné posoudit podle hodnot interakčních součinitelů prvního řádu tab. 1. 

Prvky se zápornou hodnotou interakčního součinitele prvního řádu sniţují aktivitu kyslíku a 

zvyšují jeho rozpustnost a naopak, prvky s kladnou hodnotou interakčního součinitele prvního 

řádu aktivitu kyslíku zvyšují a sniţují jeho rozpustnost. 

Sníţení obsahu kyslíku v kovové lázni přísadou speciálního prvku se nazývá 

dezoxidace.  

 

K důleţitým prvkům, které významně zvyšují aktivitu kyslíku v ţeleze, patří především 

nikl. Přes nízkou hodnotu jeho interakčního koeficientu (−𝑒𝑂
𝑁𝑖  = 0,006), můţe být jeho vliv na 

aktivitu kyslíku v oceli významný, protoţe jeho koncentrace v některých ocelích mohou být i 

řádově desítky hmot. %. 

 

Kyslík je prvek, který se úmyslně přivádí do oceli v oxidačním údobí tavby, aby se 

odstranily některé neţádoucí prvky, zejména fosfor, a dále aby se sníţil obsah plynů (H, N). 

Vysoké aktivity kyslíku je moţno dosáhnout odstraněním prvku, které aktivitu kyslíku 

sniţují. Odstranění těchto prvků se v EOP provádí jejich oxidací, kdy jejich produkty (oxidy) 

přecházejí do strusky. V případě, ţe tavenina obsahuje vysoký obsah prvků s vyšší afinitou ke 

kyslíku neţ má fosfor (např. oceli legované chromém), k odfosfoření by pak bylo nutné 

oxidovat obsah chrómu aţ na cca 0,5 hmot. %, coţ je z ekonomického hlediska neúnosné. Z 

Tab. 1: Interakční koeficienty prvního řádu vybraných prvků. [18] 

X −𝑒𝑂
𝑥  X −𝑒𝑂

𝑥  X −𝑒𝑂
𝑥  X −𝑒𝑂

𝑥  

C 0,450 Ti 4,8 Cr 0,030 Th 6 

Mn 0,009 Al 10,6 Ni -0,006 La 10 

Si 0,100 Zr 5,5 Mo -0,0035 Ca 550 
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tohoto příkladu je zřejmé, ţe některé prvky obsaţené ve vsázce mohou omezit nebo zcela 

zabránit odfosfoření oceli. 

Na rozdíl od fosforu je pro dosaţení nízkého obsahu síry, tj. k hlubokému odsíření, 

nezbytné zajistit nízký obsah kyslíku v lázni. Z tohoto důvodu se odsíření provádí po 

ukončení primární dezoxidace, tedy po provedeném oxidačním údobí. [15] 

 

 

1.5.1 Dezoxidace 
 

Dezoxidace má významný vliv na jakost vyráběných ocelových odlitku. Vysokou 

aktivitu kyslíku na konci oxidačního údobí je nutné sníţit, aby se zastavil uhlíkový var. 

Aktivita kyslíku musí být sníţena tak, aby reakce uhlíku s kyslíkem nemohla nastat ani po 

odlití kovu do formy. Oxidy prvků s vysokou afinitou ke kyslíku (Si, Al, Ca aj.) jsou stabilní i 

za vysokých teplot a jejich přítomnost v odlitku je mírou čistoty oceli. Dezoxidace má být 

proto prováděna tak, aby finální aktivita kyslíku v oceli byla co nejniţší (cca pod 10 ppm) a 

současně má ocel obsahovat co nejméně produktů dezoxidace, tj. oxidických vměstků. Je 

proto nutné, aby ve vyrobené oceli byl přebytek dominantního dezoxidačního prvku, který 

bude ocel i při odlévání dezoxidovat.[18] 

 

1.5.1.1 Nejčastěji používané prvky a sloučeniny pro dezoxidaci v metalurgii: 

 

 Ferosilika, feromangany a silicid vápníku 

pouţívají se pro výrobu uhlíkových i korozivzdorných ocelí, ale také pro 

výrobu dalších feroslitin, 

 

 mangan  

 pouţívá se při výrobě a svařování oceli, 

 

 karbid křemíku a karbid vápenatý 

 pouţívají se v pánvové metalurgii při výrobě oceli, 

 

 vápník  

kromě dezoxidace, lze vápník pouţít pro odstranění síry a uhlíku ţelezných i 

neţelezných slitin, 

 

 

 titan (prvek) a hliník 

pouţívají se při dezoxidaci a pro odstranění dusíku při výrobě 

oceli sekundární metalurgií, 

 yttrium  

 pouţívá se pro dezoxidaci vanadu a jiných neţelezných kovů. 

O tom, jaký typ oxidu bude během dezoxidace vznikat, rozhoduje afinita dezoxidujícího 

prvku ke kyslíku, kterou je moţné popsat změnou volné entalpie, k níţ dochází při vzniku 

oxidu daného prvku. Čím vyšší bude afinita prvku ke kyslíku, tím niţší bude rovnováţná 

aktivita kyslíku s uvaţovaným prvkem. Obr. 3 umoţňuje snadno posoudit dezoxidační 

schopnost některých prvků, kdy silnějším dezoxidovadlem je ten prvek, který při stejné 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferosilicium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feromangan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silicidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADkov%C3%A1_ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korozivzdorn%C3%A1_ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feroslitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbid_k%C5%99em%C3%ADku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbid_v%C3%A1penat%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1nvov%C3%A1_metalurgie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_(prvek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekund%C3%A1rn%C3%AD_metalurgie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Yttrium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vanad
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aktivitě dezoxidovadla dává niţší aktivitu kyslíku v tavenině, tj. který má větší afinitu ke 

kyslíku.[19, 20] 

.  

 

1.5.1.2 Způsoby dezoxidace  

 

 Sráţecí dezoxidaci jedním prvkem, 

 sráţecí dezoxidaci kombinovaná - více prvky, 

 extrakční dezoxidaci, 

 dezoxidaci syntetickými struskami, 

 dezoxidaci za sníţeného tlaku (ve vakuu). 

1.5.1.3 Srážecí dezoxidace jedním prvkem 

Ke sráţecí dezoxidaci se pouţívá při výrobě oceli na odlitky nejčastěji křemík ve formě 

ferosilicia (75% Si) a hliník ve formě hliníkových housek. Dezoxidace Si a Al můţe být 

kombinována s pouţitím dalších prvků jako Ti, Ca, prvky vzácných zemin aj. 

1.5.1.4 Srážecí dezoxidace více prvky 

 

Jestliţe během dezoxidace oceli reaguje s kyslíkem více prvku, mohou vznikající oxidy 

spolu navzájem reagovat. V takovém případě se sníţí aktivita produktu oxidace a současně i 

 

Obr. 3: Vliv aktivity prvku X na aktivitu kyslíku v ţeleze při teplotě 1600°C. [21] 
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aktivita kyslíku. Jako příklad dezoxidace více prvky můţe slouţit dezoxidace křemíkem a 

manganem nebo hliníkem a vápníkem. V praxi se nazývají dezoxidační přísady obsahující 

více prvku komplexní dezoxidovadla, jako např. silikokalcium, silikomangan, silikochrom a 

další.  

 

1.5.1.5 Extrakční (difúzní) dezoxidace 

 

U všech popsaných způsobů jsou produktem dezoxidace vměstky, které sniţují čistotu 

oceli, ovlivňují mechanické vlastnosti oceli, zejména houţevnatost a mohou také působit na 

sniţování korozní odolnosti. Principem extrakční dezoxidace oceli je dezoxidace strusky a 

sníţení obsahu kyslíku v oceli jeho přechodem do strusky na základě Nernstova zákona, která 

je vyjádřen rovnicí (6): 

Lo=a(FeO)/a[O]=a(FeO)max/a[O]max (6) 

 

Aktivita kyslíku v čistém ţeleze závisí při určité teplotě pouze na aktivitě FeO ve 

strusce, coţ je vyjádřeno v rovnici (7): 

 

a[O]=a(FeO) x a[O]max/a[FeO]max (7) 

 

Aktivitu oxidu ţeleznatého lze obvykle sníţit přísadou koksu nebo ferosilicia. Koks je 

nejlevnější dezoxidační přísadou na strusku. 

Dezoxidaci strusky je moţné popsat následujícími rovnicemi (8) a (9): 

 

(FeO)+ C = COg + Fe (8) 

  

2 (FeO) + Si = (SiO2)+ 2 Fe (9) 

 

Produkty dezoxidace zůstávají ve strusce a v oceli se netvoří vměstky. Dezoxidace 

strusky vytváří také příznivé podmínky pro odsíření. U ocelí na odlitky se poţaduje, aby 

během odlévání byl přítomen v kovu prvek s vysokou afinitou ke kyslíku (Al), který udrţí v 

oceli nízký obsah kyslíku během odlévání. V důsledku sekundární oxidace nelze během 

odlévání zabránit znečištění oceli oxidickými vměstky. 

[19, 20, 22] 

1.5.1.6 Dezoxidace syntetickými struskami 

 

Jako syntetické strusky se pouţívá směs prachového vápna s tavidlem, nejčastěji 

kazivcem nebo oxidem hlinitým. Syntetické strusky se pouţívají zejména k odsíření ocelí v 

pánvi. Před přidáním syntetické strusky je ocel dezoxidována obvykle hliníkem. Syntetické 

strusky jsou obvykle dmýchány tryskou ke dnu pánve. Během vyplouvání se částice strusky 

roztaví. Struska rozptýlená v pánvi má velký povrch, coţ je výhodné pro reakce probíhající na 

mezifázovém rozhraní struska – kov. Tekutá struska rozptýlená v oceli můţe reagovat s 

produkty dezoxidace hliníkem. Reakci je moţné popsat rovnicí (10): 

Al2O3 + nCaO = nCaO . Al2O3 (10) 
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Sníţením aktivity oxidu hlinitého v produktech dezoxidace roste dezoxidační schopnost 

hliníku. Struska tvořená hlinitany vápníku obsahuje nízkou aktivitu FeO a můţe dále sniţovat 

aktivitu kyslíku na principu extrakční dezoxidace. 

 

1.5.1.7 Dezoxidace oceli ve vakuu 

 

Pro rovnováhu mezi uhlíkem a kyslíkem je moţné vyjádřit rovnováţnou konstantu 

rovnicí (11): 

KC,O= PCO/a[C] a[O] (11) 

 

Sníţení parciálního tlaku oxidu uhelnatého vede ke sníţení aktivity kyslíku v oceli. 

Rovnováţné obsahy uhlíku a kyslíku jsou uvedeny na obr. 4. V hlubokém vakuu je uhlík za 

vyšších teplot velmi silným dezoxidovadlem a můţe redukovat i nejstabilnější oxidy jako 

MgO nebo CaO. Pro vakuování oceli je nutné mít k dispozici nákladná zařízení, která však ve 

většině sléváren nejsou k dispozici. Při dezoxidaci oceli uhlíkem ve vakuu se dosahuje vysoké 

čistoty oceli. Produkty dezoxidace jsou plynné a neznečišťují lázeň a navíc je ve vakuu 

většina oxidů přítomných v oceli redukována uhlíkem.[19, 20, 22] 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Rovnováha mezi obsahem uhlíku a kyslíku v tavenině oceli při teplotě 

t=1600°C a relativním tlaku pCO = 1 a pCO = 0,1.[13] 
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2 METALURGICKÉ MOŽNOSTI VÝROBY VYSOCE 

ČISTÝCH OCELÍ 

Podmínky pro moţnost výroby vysoce čistých ocelí v ocelárnách vybavených tavícími 

pecemi a moţností sekundární metalurgie (VD, LF, ASEAF apod.) si ţádá úpravu stávajících 

zařízení, nebo budování nové technologie pro moţnost efektivní výroby.  

Z historického pohledu se vývoj vysoce čistých ocelí posouval rapidním způsobem dopředu, a 

to především zaváděním nových technologii výroby a zpracování. Příkladné znázornění 

technického vývoje z důvodu výroby stále kvalitnějších jakosti vysoce čistých ocelí je výroba 

těţkých ingotů v japonské ocelárně JSW Muroran na obr. 5. [2, 23] 

 

 

Jak jiţ bylo v úvodu zmíněno, elektroocelárna v Třineckých ţelezárnách je vybavena jak EOP 

a také VOD, proto budou dále uvedeny postupy výroby vysoce čistých ocelí na těchto 

zařízení. 

 

2.1 Výroba oceli na elektrické obloukové peci 

 

S vývojem vybavení elektroocelárny TŢ se postupně vyvíjely i jednotlivé technologie. 

Výroba nerezavějících a ţáruvzdorných ocelí byla realizována v TŢ od svého vzniku, tj. od 

roku 1957, v elektrických obloukových pecích vyzděných zásaditou vyzdívkou. Zpočátku se 

pouţívala technologie tzv. redukční přetavby, kdy vsázka musela být připravena tak, aby 

hlavně obsah uhlíku po natavení byl v rozmezí poţadovaném pro konečnou analýzu nebo 

niţším. Tato technologie umoţňovala hospodárně přetavovat vysokolegované odpady, 

samozřejmě nemohly být vyráběny oceli s nízkými obsahy uhlíku. Se zavedením plynného 

kyslíku v elektroocelárně byla pouţívána technologie oxidační přetavby, za účelem sníţení 

obsahu uhlíku v lázni asi na 0,2 – 0,4, ale můţe být i 0,8%. Toto dmýchání nemá velký vliv 

na výraznější oxidaci chrómu. V elektrické obloukové peci, která je kompatibilní se zařízením 

VOD je moţno roztavit vsázku obsahující veškerý chróm odpovídající konečnému obsahu, a 

to i v podobě vratného odpadu korozivzdorných ocelí a ferochrómu s vysokým obsahem 

uhlíku. Měřítkem hospodárnosti výroby bylo vyuţití chrómu z odpadů a legujících přísad, 

tedy úspěšná dezoxidace oceli a redukce strusky v redukčním období tavby. Po roztavení 

vsázky a provedení předběţné oxidace je lázeň poslána na vakuové zařízení, protoţe 

oblouková pec slouţí pouze jako tavící zařízení, přičemţ rafinace probíhá aţ v pánvi. 

 

Obr. 5: Historický vývoj výroby vysoce čistých ocelí v JSW Muroran (Jap.). [2, 23] 
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Varianty technologií měly za úkol intenzifikovat a zhospodárnit výrobu a samozřejmě 

vyhovět poţadavkům trhu. [24, 25, 26] 

 

2.2 Výroba oceli technologii vakuového oxidačního oduhličení 

Systém VOD se zavádí z důvodů sniţování obsahu rozpuštěných plynů v kovu a 

především sniţování obsahu uhlíku. Díky novému způsobu výroby pomocí sniţování tlaku se 

posunuje rovnováha Cr – C – O a tím pádem je přednostně oxidovám uhlík před chromem jiţ 

při niských teplotách okolo 1570°C. Takto dokáţeme vyrábět nerezavějící a ţáropevné oceli, 

které jsou čím dále více ţádané na trhu. 

V zařízení VOD dochází k foukání kyslíku na lázeň tryskou ve víku kesonu a následně 

započne průběh oxidace při tlaku okolo 2 aţ 4 kPa. Při oxidaci se oxiduje nejprve Si a pak i C, 

coţ má za následek radikální zvýšení teploty. Při cca 0,2% se začne oxidovat C a při obsahu 

0,04 aţ 0,1, to znamená tehdy, kdy se začne sniţovat oduhličovací rychlost, se zastaví foukání  

kyslíku a dnem pánve je dmýchán pouze argon, čímţ se lázeň udrţuje v pohybu a můţe 

probíhat postupné oduhličení. Závěrem se provede desoxidace. 

 Vakuová rafinace v pánvi má přednosti spočívající především ve zvýšení pro-

duktivity. Toto zařízení šetří nejen chrom z vsázky, ale významná je i úspora kyslíku a 

redukčních činidel. Dalším sníţením tlaku zhruba na 100 Pa dochází k další oxidaci uhlíku 

vlivem vysoké aktivity kyslíku jak ve strusce, tak v lázni. Tímto postupem je moţné dosáh-

nout velmi nízkých obsahů uhlíku (méně neţ 0,015% C), zvýšené čistoty ocelí, sníţením 

obsahu síry a některých stopových prvků projevujících se nepříznivě při následném 

zpracování. Uhlík v oceli redukuje chrom, čímţ se zvyšuje jeho vyuţití z vsázky, které bývá i 

vyšší jak 95%.  Sníţí se také obsahy dusíku a vodíku aţ o 70%. 

Z termodynamických závislostí vyplývá, ţe pouţití vakua podporuje oxidaci uhlíku na 

úkor chrómu, přičemţ posunuje rovnováhu reakce C + O => CO ve směru tvorby CO, tj. 

oduhličení. Místo pouţití vakua lze tuto reakci ovlivnit také sníţením parciálního tlaku oxidu 

uhelnatého v plynné fázi netečným plynem, dmýchaným společně s kyslíkem potřebným pro 

rafinaci. Podíl netečného plynu vůči kyslíku je třeba zvyšovat, sniţuje-li se obsah uhlíku v 

lázni. Na obr. 6 vidíme schéma zařízení VOD.[25, 26] 

 

 

Obr. 6: Schéma zařízení VOD.[26] 
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2.3 Výroba oceli technologii AOD 

Dalším moţným metalurgickým postupem jak vyrobit vysoce čisté oceli je technologie 

zvaná AOD (Argon Oxygen Decarburation). Toto zařízení dosud nefunguje v ţádném závodě 

v České republice, nicméně ve světě je vyuţíván. Jedná se o konvertorový způsob výroby 

oceli. Výroba se provádí tak, ţe natavení výchozí lázně oceli se provede v obloukové peci a 

ocel se pak odlije do konvertoru, v němţ se oduhličí směsí kyslíku a argonu. Během 

dmýchání kyslíku dochází k exotermické reakci a ta je dostatečná k pokrytí tepelných ztrát, 

proto není zapotřebí na EOP tak silně předehřívat lázeň, a dochází k úspoře času, vyzdívky i 

energetických nákladů. Počáteční poměr těchto plynů dmýchaných spodem do konvertoru je 

ve směsi 02 : Ar = 3 : 1 a ke konci oduhličování se obrátí na 1 : 3, popř. jiţ samotný argon. 

[26] 
 

 Pochod byl vylepšen z hlediska ekonomické stránky a to přesně sníţením mnoţství 

pouţitého argonu, a nahrazením jej dusíkem. Z počátku se dmýchá dusík jako inertní plyn, 

teprve ke konci se nahradí argonem a uhlík následně dezoxiduje v tavenině přítomné oxidy 

chrómu. Pouţití systému AOD je výhodné hlavně pro korozivzdorné oceli, neboť tento postup 

umoţňuje sníţení obsahu uhlíku aţ pod 0,03% a vyuţití chromu je více jak 95%. Na obr. 7 je 

schematické znázornění zařízení AOD.  

 

Modernější výrobní postup označovaný jako CLU (Creusot-Loire-Uddeholm) 

nahrazuje současné dmýchání argonu s kyslíkem dmycháním páry a kyslíku dnem konvertoru. 

Rozklad vodní páry při tomto postupu ve styku s roztaveným kovem přináší další kyslík pro 

rafinaci a vodík pro zředění produktu uhlíkové reakce - oxidu uhelnatého. [25, 26] 

 

 
 

Obr. 7: Schéma výrobního agregátu AOD – VCR (Argon Oxygen Decarburization – 

Vacuum Converter Refining). [27] 
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2.4 Technologie odlévání ingotů 

Ačkoli se neustále sniţuje mnoţství oceli vyrobené pomocí technologie odlévání do 

kokil, jsou některé nízkolegované oceli a oceli pro speciální pouţití, které se tímto způsobem 

vyrábí dále. Patří mezi ně loţiska s velkým obsah uhlíku a chromu, tlusté plechy, bezešvé 

trubky, výkovky, tyče, dráty a těţké kovářské ingoty.[28]Odlévání ingotů je jedno 

z nejstarších a nejjednodušší lití, je snadno ovladatelné, ale bohuţel se tvořilo mnoho vad a to 

jak na povrchu, tak uvnitř ingotu. Odléváním spodem se dosáhlo zvýšení jakosti, zejména 

kvůli intenzivní dezoxidaci, vysokého přehřátí, nízké rychlosti odlévání a lití v neoxidující 

atmosféře. Typický proces výroby a rafinace oceli pro spodem odlévaný ocelový ingot je 

uveden na obr. 8.
 

Během odlévání roztavená ocel protéká skrz šoupátkový uzávěr v dolní části licí pánve, 

vstoupí do výlevky (licího kůlu) a prochází kanálky do kokil. Systém je často zaplněn 

inertním plynem (např. argon) pro sníţení oxidace.  Zvyšující se hladina oceli v kokile se 

dostane aţ k zavěšenému pytlíku s práškem. Prášek se roztaví a vytvoří strusku plovoucí na 

hladině oceli. Vrstva strusky chrání roztavenou ocel proti reoxidaci, a absorbuje vměstky 

z roztavené oceli. Po odlití stojí ingot po optimální dobu do zchladnutí a následné snadné 

vyjmutí (stripování) z formy.[29] 

 

 

Obr. 8: Znázorňuje princip výroby oceli pro odlévání do kokil, a v druhé části je znázornění 

postupu oceli při plnění spodem se zavěšeným pytlíčkem pro vytvoření strusky.[29] 

 

Se stále se zvyšujícími nároky na vysokou kvalitu oceli si oceláři uvědomují, ţe je 

nezbytné splňovat čím dál větší poţadavky na čistotu oceli, která se odlévá nejen do ingotů. 

Na obr. 9 je znázorněná struktura ingotu v řezu při chladnutí s popisky jednotlivých struktur.  
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Nekovové vměstky jsou závaţným problémem u litých ocelí, protoţe by to mohlo vést 

k vadám v ingotu, které vyţadují nákladné opravy nebo přetavení. Mechanické vlastnosti 

oceli jsou ovlivňovány do značné míry podle objemové frakce, velikosti, distribuce, sloţení a 

morfologie vměstků a sraţenin, které působí jako vnitřní napětí. Například taţnost znatelně 

klesá s rostoucím mnoţstvím buď oxidů, nebo sulfidů. Lomová houţevnatost klesá při 

výskytu vměstků, a to zejména u vyšších pevností nízkotaţných slitin. Podobné výraznější 

vlastnosti degradace způsobené vměstky je pozorováno v testech, které odráţejí pomalé, 

rychlé, nebo cyklické deformace materiálu, jako je deformace, rázové  a únavové 

zkoušky.[31] 

 

Obr. 10 ukazuje, ţe vměstky způsobí dutiny, které indukují trhliny větší, neţ je kritická 

hodnota. [32] 

 

 

 

Obr. 9: Struktura ingotu.[30] 

 

Obr. 10: Vliv vměstků na tvorbě a uzavírání dutin během deformací.[29] 
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Velké exogenní vměstky také způsobují horší povrchový vzhled, špatnou leštitelnost, 

sníţenou odolnost vůči korozi a ve váţných případech, struskové čáry a plochy. Vměstky také 

sniţují odolnost vůči vodíkovým trhlinám.[33, 34] Zdroj většiny únavových problémů v oceli 

jsou tvrdé a křehké oxidické vměstky. Větší vměstky mají více negativní vliv na únavovou 

ţivotnost neţ ty menší.  

Aby se zabránilo těmto problémům, musí být velikost a četnost vměstků pečlivě 

kontrolována. Proto je zvláště důleţité zajistit, aby neexistoval ţádné vměstek v odlitku nad 

kritickou velikost. Ţivotnost loţiska oceli výrazně závisí na kontrole mnoţství nekovových 

vměstků, tvrdých hliníkových oxidů a zvláště velkých oxidů nad 30 mm. [35, 36] 

 

Sníţení mnoţství velkých vměstků díky sníţení obsahu kyslíku na 3 aţ 6 ppm se 

prodluţuje ţivotnost loţisek téměř 30 násobně, v porovnání s ocelí obsahujících 20 ppm 

kyslíku. 

Ačkoli morfologie tuhnutí vměstků je nejdůleţitější pro ocelové odlitky, morfologie 

inkluzí tvářených výrobků do značné míry řídí jejich mechanické chování při zpracování 

oceli, tzn., zda se jedná o''tvrdé'' nebo ''měkké'' ve vztahu k ocelové matici. Obvykle vměstky 

čistého oxidu hlinitého jsou nedeformovatelné, a proto je třeba se jim vyhnout. Rafinace 

vápníkem je dobře známý způsob úpravy, tak aby se vytvářely deformovatelné vměstky, a 

můţe tak sníţit i počet podélných původních inkluzí v oceli.[34, 37] 

2.5 Podstata a důsledky reoxidačních pochodů 

Poklesne-li obsah dominantního desoxidačního prvku v oceli (nejčastěji hliník), můţe 

dojít vzhledem k malému nadbytku daného dezoxidovala k tomu, ţe pokud se zvýší aktivita 

kyslíku, začnou se podílet na oxidačních procesech slabší dezoxidační prvky (Si, Mn, Fe, 

případně i C). Tehdy mohou vznikat vměstky (oxisulfidy, oxidy) s odlišnou morfologií, 

sloţením a vlastnostmi. Reoxidační pochody tedy vţdy vytváří tyto vměstky. Podle 

KNÜPPELA není ocel ovlivňována pouze vlastnostmi těchto sloţek, ale také velikostí, 

rozloţením, morfologií a mnoţstvím těchto oxidických vměstků. Z toho vyplývá moţnost 

vzniku shluků. Vměstky, které vzniknou díky sekundární oxidaci, více ovlivňují vlastnosti 

oceli, neţ vměstky, které vznikly při výrobě oceli při řízené dezoxidaci. S klesající teplotou a 

tedy zvyšující se viskozitou je patrný pokles reakční rychlosti, coţ činí vměstky vzniklé při 

sekundární oxidaci několika násobně větší, neţ ty, které vznikly při dezoxidaci, protoţe 

přechod do strusky je značně ztíţen. [38] 

 

 

2.6 Sekundární oxidace 

Při odlévání slitin nelze v běţných podmínkách úplně zamezit reoxidačním jevům, lze 

je pouze některými technickými nebo metalurgickými opatřeními eliminovat. Jedna z prvních 

moţnosti sekundární oxidace vzniká ještě před samotným odléváním a to v pánvi, kdy můţe 

dojít k reoxidaci kovu při reakcí s vyzdívkou, nebo přes špatně dezoxidovanou strusku, 

případně i odhalenou lázeň.[22] 

 

2.6.1 Vlhkost ve vtokové soustavě 
 

Jednou z moţností je rovněţ nedostatečně vysušená vtoková soustava. Roli zde hraje 

především vlhkost v ţáruvzdorných materiálech. Vzniká tedy vodní pára a ta má silně 

oxidační charakter. Disociovaný kyslík je ve značně vyšším obsahu, neţ je podmínka pro 

termodynamickou rovnováhu oxidačních reakcí. Na základě rovnováhy mezi plynnou směsí 



22 

KOKOTEK, D.Numerické modelování ochrany licího proudu oceli před sekundární oxidací. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

vodní páry, kyslíku a vodíku rozpuštěného v oceli, lze určit aktivitu kyslíku v oceli. Tuto 

reakci lze popsat následujícím způsobem v rovnici (12): [13,39] 

 

 𝑯𝟐 +  %𝑶 =  𝑯𝟐𝑶  (12) 

 

Rovnováţnou konstantu pak vyjádříme rovnicí (13):  

𝐊𝐎 =  
𝐩𝐇𝟐𝐎

𝐩𝐇𝟐

 
𝟏

 %𝐎 ∗𝐟𝐎
 (13) 

 

Teplotní závislost rovnováţné konstanty lze popsat rovnicí (14):  

𝐥𝐨𝐠𝐊 =
𝟗𝟒𝟒𝟎

𝐓
− 𝟒, 𝟓𝟑𝟔 (14) 

 

Okysličovací potenciál (při dané teplotě roste obsah kyslíku v kovu) roste zvyšováním 

poměru (𝑝𝐻2𝑂/𝑝𝐻2
) v plynné směsi nad lázní. Aktivitu kyslíku sniţují všechny dezoxidační 

prvky, ale zároveň zvyšují jeho rozpustnost, proto je zapotřebí podle rovnice (13) uvaţovat 

nejen obsah kyslíku, ale také jeho aktivitu pomocí aktivitního koeficientu. [39] 

 

2.6.2 Výtokový vír 
Dalším, avšak zřídka moţným faktorem pro reoxidaci je moţnost vzniku výtokového 

víru v pánvi při poklesu hladiny oceli. Vzniká při malé hloubce a je spojen se vznikem 

prohlubeniny hladiny a strháváním strusky a vzduchu. Pokud tento vír nezasáhne do 

výtokového otvoru, nenaruší tak výtokový proud. Pokud ovšem dosahuje aţ do výtokového 

otvoru, zmenšuje se tak průřez proudu, tedy průtok a zvyšuje se rozstřik kovu. Podle [40] 

dochází k vniknutí výtokového víru do výtokové oblasti pouze tehdy, je-li poměr výšky 

hladiny k průměru výtokového otvoru rovný dvěma rovnice (15). 

𝐡𝐥

𝐝𝐯𝐨
= 𝟐 (15) 

  

kde: 

hl je  výška hladiny lázně v pánvi  

dvo - průměr výtokového otvoru  

 

Starší literatury uvádějí jako výsledek tohoto poměru 3 aţ 4. [40,41] 

 

2.6.3 Reoxidace proudu oceli při odlévání 
 

K sekundární oxidaci proudu oceli při odlévání do kovových forem popsali ve svých 

studiích Chojeckiho a Telejka [42] a rovněţ také Szekelyho [43] prokázali, ţe oxidace roste 

s kinetickou energií vytékající oceli skrz výlevku pánve, časem průtoku a sníţeným 

mezifázovým napětím.  Autoři zjistili, ţe při odlévání těţkých hutních válců dokáţe ocel 

přijmout ze vzduchu aţ 200ppm kyslíku, v závislosti na proměnné vlhkosti vzduchu a 

chemickém sloţení oceli. Doporučují pro zabránění této oxidace zvýšit rychlost lití, zavedení 

dezoxidace během lití a především odlévání v ochranné atmosféře. Vliv reoxidace kovu na 

jeho vnitřní i povrchovou jakost odlitků je znázorněn v obr. 11.  
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 Další moţnost vzniká při samotném odlévání a zde se jedná o největší nebezpečí 

reoxidace při celém procesu, neboť vytékající proud oceli z pánve prochází skrz nechráněné 

prostředí atmosféry. Tato reoxidaceje závislá na tom, jak silně byla ocel odplyněna, neboť 

čím je menší obsah plynů v oceli, tím je ocel náchylnější k reoxidaci. Také to závisí na 

měrném povrchu oceli, protoţe pokud dochází například k rozstřiku, tak se měrný povrch 

zvyšuje a tedy i moţnost reoxidace je větší. V následujících kapitolách budou rozebrány 

moţnosti ochrany licího proudu, a pouţita některá řešení k numerickému modelování.  

  

 

Obr. 11: Vliv reoxidace kovu na vnitřní i povrchovou jakost odlitků. [44] 
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3 MOŽNOSTI OCHRANY LICÍHO PROUDU PŘED 

SEKUNDÁRNÍ OXIDACÍ 

Jak jiţ bylo v předešlých kapitolách zmíněno, kyslík obsaţený v okolní atmosféře je 

příčinou sekundární oxidace a ta patří k nejvýznamnějším negativním dějům. Moţnosti 

sekundární oxidace při odlévání oceli do kokil můţeme najít v místě výtoku oceli z licí pánve 

či mezipánve, aţ po odhalenou hladinu kovu v kokile. To vše díky nevhodnému proudění 

oceli, protoţe hladina oceli v kokile je obvykle chráněná licími prášky. Pro ochranu licího 

proudu můţeme pouţít např. vakuové odplynění v proudu, mechanické stínění, tedy ochranu 

stínící trubicí, popřípadě nádobou vymezující prostor mezi licí pánví a kokilou, dále pak 

vytvoření ochranné atmosféry kolem proudu oceli usměrněným foukáním argonu. V praxi se 

vyuţívá nejvíce kombinace ochrany mechanickým stíněním proudu oceli s aplikací inertního 

plynu – nejčastěji argonu. Samotné mechanické stínění je v praxi téměř nepouţitelné, neboť 

odlévání do kokil si vyţaduje např. odběr vzorku před litím do soustavy a ten se provádí 

mimo licí soustavu. Většinou se odlévá z pánve zavěšené na jeřábu a není moţné zajistit 

naprostou přesnost s ustavením licí pánve. Přistupuje se tedy ke kombinaci mechanického 

stínění za podpory dmýchání argonu. 

 

3.1 Argon a jeho obecné vlastnosti 

 

Argon se vyskytuje v atmosféře asi v obsahu 0,9 %. Jedná se o inertní plyn, který se 

kromě vzduchu nikde jinde nevyskytuje. Argon se získává pomocí frakční destilace zbytků 

kapalného vzduchu po odstranění dusíku a kyslíku přes elektronová síta. Pouţívá se také k 

výrobě xenonu, neonu, kryptonu, jako ochranný plyn při svařování, balicí plyn 

v potravinářství, ale především největší vyuţití je v ocelářství.  

V následující tabulce tab. 2 je uvedeno pár základních údajů o fyzikálních vlastnostech 

argonu.  

 

Atomové číslo 18  

Hustota 0,0017838 g/cm
3
 

Dynamická viskozita 20.96 η0.10-6 [Pa.s] 

Teplota tání -189,35 °C 

Teplota varu -185,85 °C 

Tepelná vodivost 0,01772 

 

[W m
-1

 K
-1

] 

Tab. 2: Základní fyzikální vlastnosti argonu.[45, 46] 

 

3.2 Vakuové odplynění v proudu oceli 

 

Jedna z moţností jak ochránit licí proud před odléváním do kokily je pouţití vakuového 

odplynění v proudu oceli. Toto zařízení pouţívá ŢĎAS a.s, s označením VIC (Vacuum Ingot 

Casting), které je znázorněno na obr. 12. Způsob vakuového odplynění při odlévání je 

především vhodný pro odlévání kovářských ingotů. Při této technologii je v kesonu umístěna 

kokila, nebo pánev. Při tomto způsobu nedochází k sekundární oxidaci a navíc je proud oceli 

podroben intenzivnímu odplynění. To se projeví zvýšenou kvalitou povrchu odlitku a 

sníţením počtu vměstků způsobené při běţném odlévání reoxidací. Při výtoku oceli do 
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vakuového prostoru dojde k rozšíření proudu oceli do tvaru kuţele, tím pádem dojde 

k zvětšení povrchové plochy vakuované oceli, a tak k zintenzívnění povrchových reakcí. 

Příčinou vytvoření kuţelu z kapek z proudu oceli je nukleace bublin CO okamţitě po průniku 

oceli do kesonu. Vzhledem k tomu, ţe ferostatický tlak má téměř nulovou hodnotu, nukleace 

bublin CO narůstá. Před ukončením podtlaku je vhodný systém „propláchnout“ argonem 

popřípadě dusíkem, aby nedošlo k explozi zbytkového CO a H2 se vzdušným kyslíkem. Po 

ukončení lití se ponechá kokila v kesonu aţ do doby neţ ingot celý ztuhne, coţ je jedna 

z nevýhod tohoto způsobu. Systém aplikovaný v ŢĎAS, a.s. umoţňuje odlévání ingotů jak 

horem, tak i spodem – pomocí nálevky. Parametry vakuového kesonu umoţňují odlévat 

hmotnosti ingotu 20 aţ 23 tun.  

 

 

 

 

3.3 Různé typy ochran licího proudu s injektáží argonu 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, rozdělujeme ochranu licího proudu na 

několik druhů. Kromě vakuového odplynění je zde moţnost jak mechanického stínění, tak i 

dmýchání argonu v prostoru výtokového uzlu. Z praxe se ale nejvíce osvědčila kombinace 

těchto dvou způsobu. Na obr. 13 jsou patrné tyto metody ochrany licího proudu.  

 

Obr. 12:Schematické znázornění technologie vakuového odplynění v proudu oceli do kokily 

– VIC. 
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Obr. 13(a) ukazuje na pouţití ochranného límce s perfektní přiléhavostí jak k licímu 

kůlu, tak k licí pánvi.  Navíc je na šoupátko napojený argon, který vytváří v takto vzniklém 

prostoru mezi pánví a licí soustavou přetlak argonu a zabraňuje přisáváním okolní atmosféry a 

tedy i sekundární oxidaci. Tento typ ochrany je vhodnější pro velké ocelové odlitky, např. 

velké kovářské ingoty, tedy na jeden zátah, protoţe není vhodné manipulovat s pánví a měnit 

polohu lití z důvodu porušení inertního prostoru v límci.    

Obr. 13(b), (c) a (d) jsou systémy ochrany licího proudu, kde jiţ není třeba tolikeré 

přesnosti při najíţdění mezipánve, popřípadě licí – rafinační pánve nad licí soustavu pro 

odlévání spodem, nad jednotlivé kokily při odlévání horem, popřípadě odlévání více licích 

sestav, jako u předchozího případu. Avšak zde hrozí větší riziko reoxidací .  

Způsob zobrazený na obr. 13(b) pojednává pouze o ochraně proudu inertním obalem 

vytvořeným pomocí porézní tvárnice kolem ústí výtokového otvoru pánve. Takto vytvořená 

ochranu ve tvaru trubky ovšem není dostačující. Jak je jiţ patrné na první pohled, nikdy 

nemůţe dojít ke stoprocentní účinnosti, tedy zabránění styku odlévaného kovu s atmosférou 

díky turbulentnímu proudění a nedostatečnému tlaku.[ 2, 47] 

 

Podobná metoda je vyuţívaná na Elektroocelárně v TŢ. Průměrný obsah P činí 0,008 a 

0,009 %, průměrný obsah S pak 0,008 a 0,010 % podle jednotlivých značek ocelí. U části 

taveb je dosahováno S < 0,006%. Jedná se o ochranu odlévané oceli pouze dmýchaným 

plynným médiem za pomocí dvouplášťové výlevky. Jak ukázaly laboratorní rozbory, tento 

systém je ale nespolehlivý, a v moderních podmínkách výroby vysoce čistých ocelí jiţ 

nevyhovuje.  

V úvahu tedy připadají moţnosti kombinování mechanické ochrany s ochranou 

inertního plynu. Jak je vidno z obr. 13(c) jedná se o nástavbu na licím kůlu, do které je 

zabudovaná „tryska“ s argonem a vzniklým přetlakem v takto utvořeném prostoru dochází 

 

Obr. 13: Příklady moţných ochran licího proudu při odlévání ingotů. [47, 2] 
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k výtoku ochranného plynu směrem ven kolem proudu oceli a šoupátka. Nejlepší ochranu 

můţeme spatřit na obr. 13 (d), neboť je zde spojena jak mechanická, tak i plynná ochrana. 

Avšak na rozdíl od předchozí kombinace, je zde zabudovaný prstenec porézní tvárnice, který 

rovnoměrně rozvádí argon po celém obvodu stínícího límce. Podle SCHLATTERA [47] se 

jedná o jeden z nejlepších způsob ochrany vysoce čistých ocelí před reoxidací při odlévání 

ingotů. [2, 47] 

 

 

3.4 Ochrana licího proudu pomocí stínící trubice s injektáží argonu 

 

Jednou dalších z moţností pouţití ochrany licího proudu před okolní atmosférou je 

pomocí stínící trubice. Stínící trubice je nejvíce pouţívanou metodou a to hlavně v ocelárnách 

s kontinuálním odléváním oceli, díky níţ je chráněn proud oceli z licí pánve do mezipánve. 

Stínící trubice je většinou dvouplášťová, kde vnitřní plášť tvoří kanál pro proudění tekutého 

kovu a vnější plášť umoţňuje rozvod argonu po obvodu trubice rovnoměrně do míst, kde se 

trubice setkává se šoupátkovým uzávěrem. Pokud není vadné šoupátko, tak toto místo je 

nejvíce náchylné na vznik podtlaku a tedy přisávání vzduchu do proudu oceli. Podle práce 

[48] můţe vzniknout podtlak ve výlevce pod 1 atm., a dojít tak k přisávání přes štěrbiny, 

trhliny, klouby nebo mezi deskami šoupátek. Argon vháněný dvouplášťovou stínící trubicí by 

měl vykompenzovat tento vzniklý podtlak alespoň tak, aby poměr tlaků v trubici s okolní 

atmosférou byl 0. Velikost vzniklého podtlaku je souhrn faktorů jako např. výška hladiny 

v pánvi, pozice šoupátka, rychlost odlévání, průměr stínící trubice, ale také velkým 

proměnným faktorem jsou usazeniny v trubici 

 Jak bylo zkušenostmi zjištěno, čím větší mnoţství argonu je pouţito pro ochranu před 

sekundární oxidací u stínících trubic, tím menší je moţnost zanesení trubice či výlevky. Dále 

také bylo zjištěno, ţe pozice šoupátka je velice důleţitá, neboť čím více je šoupátko otevřené, 

tím větší je rychlost lití. Z toho by mohlo vyplývat, ţe i moţnost vzniku podtlaku je větší. S 

rostoucí rychlostí a rovněţ rostoucím průměrem proudu lázně se zmenšuje volný prostor 

v trubici kolem proudu oceli, a to sniţuje moţnost pro vznik tak výrazného podtlaku. Z toho 

tedy vyplývá, ţe se zvětšujícím se průtokem se zmenšuje moţnost vzniku podtlaku. Velikost 

otevření šoupátkového uzávěru – průtoku oceli je dáno hlavně ferostatickým tlakem oceli 

v pánvi. S klesající výškou se tlak sniţuje a pro udrţení odlévací rychlosti je třeba zvětšovat 

průtočnou plochu. Podle práce [48,49] je největší prostor pro vznik podtlaku při lití, kde je 

šoupátko otevřené mezi 50 aţ 70% a hladina v pánvi klesne pod 0,8m, coţ je patrné z obr. 14.  
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3.5 Metody verifikace a optimalizace technologie ochrany licího proudu 

K verifikaci účinnosti technologie ochrany licího proudu před sekundární oxidací lze pouţít 

různé metody. Velmi vhodnou metodou je přímá provozní verifikace, kdy lze vyuţít například 

měření stupně reoxidace pomocí kyslíkové sondy umístěné v oblasti prostoru dmýchání 

argonu. Jak vyplynulo z rozboru literatury, další, velmi uţitečnou metodou je pouţití 

analytických metod či numerického modelování. 

 

3.5.1 Analytické metody 
Analytické metody umoţňují získávat řešení simulované úlohy ve tvaru matematického 

výrazu pro hledanou proměnnou, jako funkci času a prostorových souřadnic. Řešení musí 

odpovídat podmínkám jednoznačnosti a jisté rovnici. Ve většině případů simulování 

technických úloh je zapotřebí zjednodušit numerický model procesu tak, aby výpočet byl co 

nejjednodušší, ale zároveň aby splnil poţadované operace. Správně určit stupeň zjednodušení 

numerického modelu při zachování věrohodnosti systému je zásadním problémem při 

 

Obr. 14: Zobrazení poměru pozice šoupátka, podtlaku ve výlevce, průtoku argonu a 

objemové frakce vzhledem k výšce hladiny oceli v pánvi při odlévání rychlostí 1m.min
-1

. 

[48, 49] 
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pouţívání analytických metod. Na obr 15. Je znázorněn obecný postup při numerickém 

modelování. [50, 51] 

 

 

 

3.5.2 Verifikace technologie pomoci numerického modelovaní 
Numerický model je tvořen abstraktním systémem numerických vztahů, které popisují 

podstatné vlastnosti zkoumaného systému. 

Proto, aby bylo moţné stanovit matematický popis vlastností a chování systému, je 

nutné stanovit okrajové podmínky. Stanovují se jak podmínky na vstupu, které ovlivňují 

samotný systém, tak také podmínky na výstupu, které ovlivňují nejen chod systému, ale 

ovlivňují i okolí. Numerický model pak vyjadřuje závislost výstupů na vstupech pomocí 

matematický vztahů. Numerickým modelem se tyto vztahy stávají teprve tehdy, jsou-li 

jednoznačně přiřazeny ke konkrétnímu procesu nebo jevu v systému. Proces ověřování 

numerického popisu systému se nazývá identifikací systému. Při identifikaci je snahou o to, 

aby byl model v takovém tvaru (podobě), v jaké oblasti bude pouţit. 

Numerické modely pracují na principu popisu vnitřní struktury systému, tzn. znalosti 

přírodních fyzikálních zákonů a znalosti prostředí, ve kterém bude systém pouţíván. 

Nevýhodou těchto numerických simulací je dosti sloţitá konstrukce modelů, 

výpočtového programu a taktéţ nároky na čas pro simulace. Výhodou jsou především 

moţnosti simulování takových procesů, které lze jen těţko realizovat, jak jiţ z finančních, 

prostorových, či fyzikálních důvodů. Při takovémto numerickém modelování je moţno si 

otestovat funkčnost a praktičnost daného systému, postupně jej upravovat a ve výsledku 

provést například kontrolní fyzikální modelování neţ se přistoupí k reálnému projektu. 

[50, 51] 

  

 

Obr. 15: Obecný postup při numerickém modelování. 
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4 SHRNUTÍ POZNATKŮ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Z teoretické části vyplývá, ţe pokud chceme vyrábět oceli, které mají mít výborné 

mechanické, nebo korozivzdorné vlastnosti za současného sníţení energetické náročnosti 

výroby, je nezbytné dodrţet přesné poţadované sloţení oceli s co nejméně moţnými vměstky, 

které vznikají jak při dezoxidaci, tak následné reoxidaci. Je tedy třeba dbát na čistotu 

vyráběné oceli a pro výrobu je zapotřebí mnohé technologie a taktéţ zkušeností. Takové oceli 

označujeme jako VYSOCE ČISTÉ OCELI. Výroba těchto jakostních ocelí není jednoduchá 

ani levná.  

Při výrově oceli rozlišujeme chemickou a metalografickou čistotu.  

 Chemická čistota je posuzována podle obsahu a působení prvků v oceli, a dále je 

rozlišovaná mezi přísadovými a doprovodnými prvky.  

 Metalografická čistota je posuzována podle míry znečištění nekovovými vměstky.  

Výroba VYSOCE ČISTÝCH OCELÍ se provádí především na EOP, kde se roztaví 

kovový šrot o známém sloţení, doprovázena přesným dolegováním. Je zapotřebí, aby ocel 

obsahovala co nejmenší mnoţství obsahu C a plynů - dusík, vodík, kyslík. Pro sniţování 

obsahu těchto plynů slouţí např. zařízení VOD nebo AOD. Moţno také pouţít vakuového lití, 

například pro odlévání ingotů.  

 

Dosáhnout potřebného chemického sloţení je jedna věc, ale udrţení těchto hodnot při 
další rafinaci je jiţ obtíţnější. Z tohoto důvodu je velice hlídaný nejen počáteční chemický 

obsah prvků při výrobě oceli, ale i při samotném odlévání. Jednou z moţností kde můţe dojít 

ke změně chemického sloţení (mnoţství prků) je právě při odlévání a to díky sekundární 

oxidaci. Tento problém řeší kaţdý závod jinak, avšak podstata je stejná. Zamezení styku 

odlévané oceli s okolní atmosférou. U kontinuálního odlévání je to ošetřeno systémem 

stínících trubic a výlevek, u odlévání do ingotů je to buď vakuováním celé licí sestavy, nebo 

vytvořením ochranného prostředí argonem. Samotná ochrana argonem nemusí být dostačující, 

proto se přidává i mechanická ochrana v podobě různých nástavců a límců kolem odlévané 

oceli usazených buď na licím kůlu, nebo na vnější straně dna licí pánve. Dalším problémem 

je, jak velké mnoţství argonu je potřebné, neboť zde hrají roli především ekonomické 

aspekty. Některé studie[48] a[49] mají vypracované technologické postupy, při kterých se 

mnoţství dmýchaného argonu mění s časem odlévání. 

 

Takové to moţnosti ochrany proudu při odlévání jsou zkoumány a testovány. 

Prostředky pro tyto pokusy jsou buď fyzikálního charakteru, kde můţeme simulovat některé 

podmínky na zmenšených modelech v laboratořích, přímá verifikace při odlévání pomocí 

kyslíkové sondy, nebo se můţe jednat o verifikaci pomoci analytických či numerických metod 

za pouţití příslušných programů k modelování. V této diplomové práci je provedena 

verifikace pomocí numerického modelování kombinace mechanické ochrany s plynným 

argonem. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části je přesně popsán problém výroby vysoce čistých oceli na 

Elektroocelárně TŢ a.s.. Je zde popsána původní technologie ochrany licího proudu před 

reoxidací a verifikace numerickým modelem nového systému a verifikace navrhované 

ochrany licího proudu autorem této práce.  

5.1 Výroba na elektroocelárně Třinec 

 V Třineckých ţelezárnách se výroba AK oceli na zařízení VOD datuje do roku 1989. 

Jednalo se o přestavbu EOP (elektrická oblouková pec) č. 6. za pouţití vývěvy z jiţ 

nepouţívané RH stanice z dnes uţ nefungující ocelárny č. 2. Tato výstavba byla nutná 

z důvodu konkurenceschopnosti, jelikoţ v té době fungovalo zařízení ve Vítkovicích 

VAKUVIT a v POLDI bylo nainstalované vakuové zařízení firmou Standard Messo.  Nyní 

byla ocelárna schopna vyrábět nízkouhlíkovou ocel s vysokým obsahem chromu. 

Oduhličováním oceli v pánvi ve vakuu pochodem VOD pomocí plynného kyslíku, za 

současného promíchávání kovu plynným argonem se dosáhlo, při reakčních teplotě pod 1700 

°C, nízkého obsahu uhlíku a to pod 0,03% hm. Bylo také dosaţeno téměř úplné potlačení 

přechodu chromu do strusky. [52] 

Ocel pro loţiska je ve světě vyráběna především na zařízení mimopecního zpracování - 

na pánvové peci LF (Ladlerefining). V elektroocelárně TŢ, a.s., není pánvová pec k dispozici. 

Proto se hledaly cesty, jak zařízení pánvové pece nahradit tak, aby dosahované kvalitativní 

parametry byly minimálně srovnatelné s výsledky z pánvové pece. 

V elektroocelárně přicházela, v úvahu jediná moţná varianta, a to pochod EOP-VD 

(elektrická oblouková pec - pasivní vakuování v pánvi / Vacuumdegassing) vyuţitím 

zařízením VOD pro zpracování oceli o hmotnosti tavby do 10t. Tavba byla zpracována na 

EOP a na zařízení mimopecního zpracování VOD byla pouze odvakuována. Relativně malý 

objem pánve vedl k rychlému poklesu teploty v prvních fázích vakuování, coţ bylo 

kompenzováno vysokou odpichovou teplotou z EOP. Tento postup působil negativné na 

ţivotnost vyzdívky licí pánve, vyzdívky EOP, coţ mělo také negativní dopad na celou 

ekonomiku výroby. Navíc doba vakuování byla od 10 do 30 minut podle rychlosti poklesu 

teploty oceli v pánvi, a to mělo bezprostřední vliv na mikročistotu oceli a obsah plynů. 

 

V současné době je pouţíván pochod EOP / OVD, který je charakteristický chemickým 

ohřevem oceli v pánvi před vakuováním na zařízení VOD. 

Touto technologií je dosahováno zejména sníţení obsahu vodíku, síry a nekovových 

vměstků ve vyráběné oceli.  Provede se chemický ohřev oceli v pánvi, kterým se docílí 

potřebná tepelná kapacita pro následné zpracování vakuováním. Celý proces probíhá za 

intenzivního míchání lázně argonem. Následně se provádí dolegování oceli a čeřeni. Všechny 

jakostní značky oceli jsou odlévány pod ochranou licího proudu inertním plynem (Ar), aby 

nedocházelo k reoxidaci oceli.  

 Pro tuto ochranu se pouţíval systém SIRMASTOP s upevněným prstencem 

čtvercového průměru s otvory ústícími ve směru horizontálním a vertikálním vůči proudu 

oceli. Do tohoto prstence byl vháněn argon se snahou vytvořit tak inertní obal kolem proudu 

oceli. Ten se jiţ nepouţívá a byl nahrazen efektivnějším zařízením a to výlevkou spojenou se 

šoupátkovým uzávěrem. Výlevka je dvou plášťová a do vnějšího pláště je přiváděn argon. 

[53] 
 



32 

KOKOTEK, D.Numerické modelování ochrany licího proudu oceli před sekundární oxidací. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

5.2 Opatření proti sekundární oxidaci 

Na základě sníţení reoxidace, tedy kontaktu kyslíku a dalších plynů s kovem, byl 

vytvořený ochranný límec na licím kůlu pro kokily odlévané spodem. Zda je tento límec 

dostatečnou ochranou před okolní atmosférou by měla posoudit tato diplomová práce pomocí 

numerického modelu. Proto hlavním cílem této diplomové práce je simulace jak proudění 

argonu v ochranném límci, tak i jeho zaplnění, moţnosti přisávání vzduchu a ovlivňování 

proudu oceli vháněným argonem. Součástí numerického modelování byla snaha o zjištění 

optimálního, tedy co nejmenšího, avšak dostačujícího mnoţství dmýchaného argonu pro 

ochranu licího proudu před reoxiací.  

Experimentální část zahrnuje pokus o co nejpřesnější přiblíţení danému problému, 

navrhnutí konkrétních řešení a následně vytvoření numerických modelů těchto moţných 

řešení i s vyhodnocením, která technologie a za jakých podmínek je nejefektivnější, 

nejjednodušeji proveditelná, taktéţ s přihlédnutím na ekonomické faktory.  

 

Numerické modelování je obecně rozděleno do tří etap: 
1) Preprocesing – který zahrnuje tvorbu geometrie, generaci výpočetní sítě, definici 

matematického modelu analyzovaného systému 

2) Procesing – tedy vlastní výpočet, jehoţ snahou je dosaţení konvergetního řešení 

3) Post-procesing – neboli hodnocení výsledků numerické simulace. 

 

K numerickému modelování proudění argonu ochranným límcem byl pouţit 

programový balík ANSYS WORKBENCH, jehoţ součástí je CAD systém ANSYS Design 

Modeler, generátor výpočetní sítě a simulační software ANSYS FLUENT. 

 

 

Kritériem pro správné posouzení funkčnosti ochranného límce byly: 

 100% zaplnění prostoru tvořeného ochranným límcem 

 Nulové přisávání vzduchu z okolní atmosféry 

 Nenarušení licího proudu proudem argonu 

 

5.3 Tvorba modelu pro numerické modelování ochrany licího proudu 

Před samotným modelováním proudění plynu v ochranném límci bylo zapotřebí 

vytvořit 3D geometrii tohoto límce. K vytvoření geometrie modelu v programu ANSYS 

Design Modeler byl předlohou výkres s rozměry navrhovaného límce z TŢ, který je na obr. 

16. 



33 

KOKOTEK, D.Numerické modelování ochrany licího proudu oceli před sekundární oxidací. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

5.3.1 Geometrie 
Geometrie byla vytvořena v ANSYS Design Modeleru. Jednou z moţností bylo tvořit 

ochranný límec po několika „patrech, kdy bylo zapotřebí postupně vytvářet půdorys 

jednotlivých pater a vytáhnout objem na poţadovanou výšku. 

 Funkcí „New plane“se vytvoří základová plocha se zvolenou orientací ( XY Plane,  

ZX Plane, nebo YZ Plane), na které pomocí funkce „Circle“ se vytvoří kruţnice o daném 

poloměru a funkcí „Extrude“ vytáhneme kruţnici na poţadovanou výšku (objem). Následně 

se vytvoří nová základová plocha „New plane“ na vytaţeném objemu, a postupuje se stejně 

jako u předchozího kroku. Je-li třeba vytvořit kuţel, vytvoří se opět základová plocha, 

následně se vytvoří kruţnice o daném poloměru. Posléze se vytvoří nová základová plocha 

posunutá o výšku kuţele, a vytvoří se tak nová kruţnice o novém poloměru. Dosáhne se tedy 

vytvořením dvou kruţnic (plochy) o různých poloměrech vzdálené od sebe na výšku 

poţadovaného kuţele. Funkcí „Skin/Loft“ dojde ke spojení těchto ploch a vytvoření tak 

kuţele. Kaţdá operace se vţdy potvrdí funkcí „Generate“, aby proces byl dokončen a 

vzniknul tak poţadovaný 3D tvar.  

Nyní jsou vytvořené 3 „patra“, které jsou sice poskládané jedno na druhém, ovšem jsou 

to vţdy samostatné objekty a pro vytvoření sítě a určení vstupních a výstupních podmínek je 

zapotřebí mít komplexní monolitický objekt. Ten se vytvoří funkcí „Boolean“, kde je 

zapotřebí vybrat spojované objekty a následně potvrdit „Generate“.  

 

Další z moţností bylo vytvoření bokorysu, pouze však od středové osy na stranu, neboť 

zde se uplatní funkce „Revolve“, která kolem středové osy obkrouţí bokorys a vytvoří tak 

prostorový model. Výhodou tohoto postupu při tvoření kruhové geometrie je snadnější tvorba 

i více sloţitých modelů, neboť se narýsují jednotlivé úsečky navazující na sebe a nechají se 

orotovat kolem vybrané osy. Odpadá jiţ výše zmíněné spojování pomocí funkce „Boolean“, 

neboť je jiţ vytvořený hotový monolitický objekt. Pro názornost je na obr. 17 nakreslen 

částečný bokorys ochranného límce před rotováním kolem středové osy (osa x).  

 

Obr. 16: Ochranný límec pro odlévání do kokil navrhnutý v TŢ. 
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Pokud je jiţ vytvořený ochranný límec, je zapotřebí k nárysu přidat trysku, kudy bude 

proudit argon. Tato tryska bude mít průměr 8mm a bude zavedena do středové části pláště. 

Opět nám vzniká několik moţností jak vytvořit trysku v modelu. Pomocí „New Plane“ se 

vytvoří nová rovina, tu ovšem je zapotřebí posunout do místa, ve kterém má být daná tryska. 

V nastavení vytvořené roviny je volba posunutí po všech třech osách a proto se zvolí posunutí 

po ose Y o 137,5 mm, tedy na vzdálenost prostřední boční stěny od středu límce.  

Dále je třeba přidat další posunutí roviny, tentokrát po ose X na střed středové části, coţ 

činí 37,5mm a funkcí „Generate“ je potvrzena. Na takto posunuté rovině, která se nachází na 

stěně límce, se můţe vytvořit kruţnici, která se následně vytáhne funkcí „Extrude“. Takto 

vytaţený váleček vystupuje pouze od stěny límce ven do prostoru, avšak tryska bude 

zabudovaná do stěny a část jí bude zasahovat do prostoru vně límce. Zde se pouţije technika 

zrcadlení, aby se vytvořený váleček pomoci funkce „Mirror“ v podstatě přezrcadlil i dovnitř, 

tím pádem vznikne stejně dlouhý „váleček“venku i uvnitř límce.  Funkcí „Boolean“ se spojí 

tryska (váleček) s límcem a dosáhne se tak spojení v jedno těleso jak je tomu na obr. 18, které 

je potřeba pro úspěšnou tvorbu sítě.  

 

 

Obr. 17:Částečný aokótovaný bokorys ochranného límce před rotováním kolem středové osy 

x (červená šipka). 
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5.3.2 Síť 
Síť se vytvoří přetaţením v pracovní ploše programu ANSYS WORKBENCH systémový 

komponent „Mesh“ na jiţ vytvořený základ tvořený komponentem Geometry. Vznikne tak 

přehledné větvení (strom), kde lze následně připojovat další komponenty, např. „FLUENT“ a 

na něj opět některý z post procesů (např. „Results“) jak je patrné z obr. 19. 

 

 

 

Po otevření komponentu „Mesh“ se zobrazí geometrie ochranného límce. V nastavení se 

navolí velikost nejmenších a největších buněk, které jsou nezbytné pro optimální tvorbu sítě. 

Velké buňky by nebyly schopné ideálně pokrýt některá sloţitá místa a mohlo by tak dojít 

k chybnému výpočtu při následném numerickém modelování. Na druhou stranu velice malé 

buňky by tento výpočet značně ztíţily. Minimální počet buněk na jednu plochu je zhruba 5. 

 

Obr. 18:Hotová geometrie ochranného límce 

 

Obr. 19:Schéma větvení pracovní plochy ANSYS WORKBENCH. 
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Následně se zvolí funkce„Generate Mesh“, aby byla vygenerována síť, které je na obr. 20 a 

detail trysky na obr. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Vytvořená síť na geometrii ochranného límce. 

 

Obr. 21: Detail trysky při tvorbě sítě. 
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Na takto vytvořené síti je třeba, pro následné výpočty numerického modelu, zaznačit 

vstupy a výstupy (outflow a velocity_inlet). Na plochu, která má mít jednu z těchto funkcí, 

označí se výběrovým a pak funkčním tlačítkem myši a vybere se funkce „Create Named 

Selection“. Zde se pak navolí typ (vstup / výstup) obr 22. Takto osíťovaná a definovaná 

geometrie je připravená pro modelování ve „Fluentu“.  

 

 

5.4 Numerické modelování v ANSYSFLUENTu 

 

Jelikoţ je vytvořená síť a vyznačeny jsou vstup a výstupy, je moţno postoupit dál a 

přetáhnout systémový komponent „FLUENT“ do „stromu“ na poloţku „Mesh“. Dosáhne se 

tak toho, ţe daná osíťovaná geometrie s definovanými okrajovými podmínkami je připravená 

být modelována. 

 

5.4.1 Nastavení parametrů výpočtu 
V ANSYS FLEUNTu je třeba nastavit další poţadované vlastnosti, které vyplývají 

z projektu, nebo které jsou nezbytné pro správný výpočet. Jedním z prvních parametrů, který 

je třeba nastavit, je gravitace. Ta se skrývá v nastavení „General“. Jde o to, v jaké pozici je 

orientovaná geometrie a tedy v jakém směru má působit gravitace. Ve výše zobrazených 

návrzích je gravitace orientovaná ve směru „Z“ a velikost je proto -9,81 →  „Gravity“ Z = -

9,81 jak je znázorněno na obr. 23. 

 

 

Obr. 22: Definovaný vstup a výstup na modelu ochranného límce. 



38 

KOKOTEK, D.Numerické modelování ochrany licího proudu oceli před sekundární oxidací. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

 

Další neopomenutelné nastavení jsou typy a vlastnosti materiálu, jak ochranného límce, 

tak proudícího média, coţ blíţe specifikuje nastavení v sekci „ProblemSetup“ varianta 

„Materials“.  Jelikoţ se zde neuvaţuje s přestupem tepla, je nepodstatné udávat přesné sloţení 

materiálu, ze kterého je vyrobený ochranný límec. Důleţité je ovšem proudící médium, tedy 

argon. Je moţno pouţít některý z před-nastavených typu argonu, které jsou v databázi 

programu, nebo si některý z nich upravit.  Pro výpočet byl pouţit argon z databáze – argon 

(ar), avšak byla změněna hustota argonu z 1,6228 kg/m
3
 na 1,7838 kg/m

3
, neboť při 

výpočtech rychlosti, viz kapitola 5.2.2, byla pouţita tato vyšší hodnota, coţe je zobrazeno na 

obr. 24. 

 

 

 

Obr. 23: Moţnosti nastavení směru působení gravitace ve Fluentu. 
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V „ProblemSetup“ je jedna z dalších variant „BoundaryConditions“ (definice 

okrajových podmínek), kde pod volbou „VelocityInlet“ se nastaví rychlost proudění média. 

Jelikoţ nebyla známa rychlost pro vstup argonu skrz trysku do ochranného límce, tak 

v následujících kapitolách je rozveden princip získávání informací a pouţití v numerickém 

modelování, se snahou najít optimální rychlost proudění.  

 

5.4.2 Nastavení okrajových podmínek 
Pro moţnost numerického modelování bylo zapotřebí znát vstupní podmínky, které 

budou určovat výsledný výsledek modelu. Jelikoţ se jedná o experiment a nejsou známy 

moţnosti daného projektu, bylo pouţito pro vymezení rozmezí rychlosti proudění argonu 

v trysce umístěné do ochranného límce, zkušeností z jiných provozů a odborných článků 

zabývajících se podobným problémem. Všechny zdroje pouţívají při hodnocení podmínek 

ochrany licího proudu průtokové hodnoty, které jsou jednoduše měřitelné na různých 

provozech. Pro zjednodušení výpočtu numerického modelu se ovšem zvolila rychlostní 

podmínka na vstupu. Zjištěná fakta byla přepočítána na rychlost do tab. 4 (modrý a červený 

sloupec, kde červený sloupec vyjadřuje hodnoty rychlosti se zapojením hustoty argonu do 

výpočtu). Pro přepočet byly uvaţovány hodnoty zapsané v tabulce tab. 3. Od těchto rychlostí 

se odvíjelo následné modelování v program ANSYS FLUENT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Nastavení vlastností proudícího média. 
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Od těchto hodnot se odvíjelo modelování a zjišťování ideálního stavu, který by 

následně odpovídal provozním podmínkám. 

 

 

5.4.3 Přepočty veličin z různých zdrojů použití argonu při ochraně licího 

proudu 
Jak jiţ bylo výše zmíněno, nebyly známy přesné podmínky pro numerické modelování, 

proto se vycházelo z různých zdrojů, které bylo třeba sjednotit. Například údaje 

z Elektroocelárny TŢ při testu hovořily o průtoku 64m
3
.hod

-1
, nebo na ZOP č.2 v TŢ (zařízení 

plynulého odlévání) pouţívají dvouplášťovou stínící trubici při lití z pánve, a zde se průtok 

argonu pohybuje od 30 do 90 1.min
-1

. V následujících vzorcích jsou rozvedeny a sjednoceny 

přepočty hodnot pro snadnější orientaci.  

 

Průtok potrubím lze vypočítat podle rovnice (16) 

𝑸 = 𝑺. 𝒗  𝒎𝟑/𝒔  (16) 

 

Rychlost proudění (závislá na objemovém průtoku Q) obsahuje rovnice (17). 

𝒗 =
𝑸

𝑺
 𝒎/𝒔  (17)

  

Pokud uvaţujeme s hustotou argonu při výpočtu rychlosti, pouţijeme rovnici (18).  

𝒗 =
𝑸

𝑺.𝝆
 𝒎/𝒔  (18) 

 

Tab. 3:Výpis podmínek, které byly pouţité pro výpočet rychlosti do tab. 4. 

Podmínky výpočtu 

Průměr trysky  0,008 m  

Proudící plyn Argon 

Hustota 0,0017838g/cm3 

Kinematická viskozita 2,125*10-5 m2/s 

 

Tab. 4:Přehled naměřených průtoků argonů při ochraně licího proudu u různých 

provozů. 

ZDROJ 
Průtok 

Výtokové 

rychlosti č. 1. 

Výtokové 

rychlosti č. 2. Re 
Typ 

proudění 
l.s

-1
 l.min

-1
 m

3
.hod

-1
 m.s

-1
 m.s

-1
 

Článek 

EffectsofClogging 
0,33 20 1,2 6,63 3,68 680,39 laminární 

ZPO 2 -  TŢ 1,5 90 5,4 29,84 16,74 20411,63 turbulentní 

Elektroocelárna TŢ 17,77 1066,7 64 353,68 198,29 240639,57 turbulentní 
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kde:  

v  je rychlost (m.s
-1

) 

Q  - objemový průtok (m
3
.s

-1
) 

𝑆  - průřez (mm) 
ρ  -  hustota (kg.m

-3
) 

 

 

Výpočet Reynoldsova čísla pomocí rovnice (19) 

 

𝑹𝒆 =
𝒅.𝒗.𝝆

𝛈
 (19) 

kde:  

d  je průměr potrubí (mm) 

𝑣  - rychlost proudění (m.s
-1

) 
ρ  - hustota argonu (g.cm

-3
) 

η  - dynamická viskozita (Pa.s
-1

) 

 

 

5.5 Numerické modelování s konkrétními rychlostmi 

Jelikoţ byly vytvořené přehledy a přepočty veličin, mohlo započít numerické modelování 

v systémovém komponentu „Fluent“.  

Na Elektroocelárně TŢ byla naměřena hodnota průtoku argonu 64 m
3
.hod

-1
, coţ byla 

naměřená hodnoty při testu ochranného límce. Tato informace byla odrazovým můstkem pro 

numerické modelování.  Průtoky byly přepočítány na rychlost viz tab. 4. Logicky vyplývá, ţe 

čím větší rychlost na vstupu, tím i větší rychlost na výstupu a tím pádem menší moţnost 

přisávání vzduchu z okolí. Pro první numerické modelování byla vybrána nejvyšší rychlost a 

to 353,68 m.s
-1

. Pokud uvaţujeme s hustotou argonu, rychlost by pak byla 198,29m.s
-1

.  Takto 

zadanou rychlost se uloţí v nastavení „VelocityInlet“. 

V sekci „Solution“ je moţnost nastavení numerického výpočtu pod označením „Run 

Calculation“, kde se pro výpočet zadá počet iterací, které mají za úkol přepočítat, a následně 

pak zobrazit výsledek numerického modelu proudění argonu v ochranném límci. Pro tento 

výpočet bylo pouţito 100 iterací, jak je ukázáno na obr. 25, kde je zároveň znázorněn graf 

průběhu výpočtu.  
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Po úspěšném dokončení výpočtu je program připraven zobrazit výsledky např. pomocí 

vektorů.  V sekci „Results“ se zvolí funkce „Graphics and Animations“, a pak varianta 

zobrazení „Vectors“. Po zvolení této varianty se nachází nabídka nastavení zobrazovacích 

moţností jak je vidět na obr. 26.   

 

 

 

Obr. 25: Zadávání výpočtu počtem iterací s grafem průběhu výpočtu. 

 

 

Obr. 26:Nastavení zobrazení vektorů. 
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V tomto rozhraní je moţnost nastavovat stupnici zobrazování rychlosti proudění argonu 

pomocí Min (m.s
-1

) a Max (m.s
-1

), velikosti a mnoţství zobrazovacích vektorů – „Scale“ a 

„Skip“. Dále je moţno pomocí variant v nabídce „Surfaces“ zobrazovat řezy geometrii, 

vstupní a výstupní plochy (outflow, outflow1., velocity_inlet), nebo zobrazit pouze vektory 

které jsou v blízkosti stěny ochranného límce (wall-solid).  

V následujících obrázcích jsou znázorněny některé moţnosti zobrazení vektorů proudění 

argonu v ochranném límci. Jedná se jiţ o nasimulované rychlosti z tab. 4. 

 

5.5.1 Simulace  proudění argonu pomocí kolmě umístěné trysky do 

ochranného límce 
Po dokončení výpočtu a nastavení všech potřebných zobrazovacích parametrů je moţno 

zjistit zda byl výpočet úspěšný. První simulovanou rychlostí pomoci kolmě uloţené trysky na 

stěnu límce byla rychlost 198,29 m.s
-1

. Z nabídky „Surfaces“ byla vybrána moţnost zobrazení 

„wall-solid“ (stěna tělesa) jak je vidět na obr. 27.  

 

 

Po tomto zobrazení bylo zjištěno, ţe při takovéto rychlosti na vstupu je rozmístění argonu 

v ochranném límci dostatečné a nebyl nalezen ţádný volný prostor, kudy by mohlo dojít 

k přisávání vzduchu z okolní atmosféry. Proto jiţ nebude třeba simulovat proudění s vyšší 

rychlosti na vstupu, ba naopak niţší, abychom dosáhli co moţná nejmenší spotřeby 

dmýchaného argonu  

Následně byly změněny moţnosti zobrazení a místo wall-solid byly vybrány moţnosti 

outflow, outflow1. a velocity_inlet. Zobrazení těchto 3 rovin a upravení stupnice rychlosti pro 

lepší vizualizaci vektorů, bylo dosaţeno znázornění z obr. 28. Min = 1m.s
-1 

a Max = 80m.s
-1

. 

 

Obr. 27: Zobrazení vektorů proudění argonu při vstupní rychlosti 198,29 m.s
-1

. 



44 

KOKOTEK, D.Numerické modelování ochrany licího proudu oceli před sekundární oxidací. 

Diplomová práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2013. 

 

Pro ještě lepší a přesnější zobrazení rychlostí proudění argonu pomocí vektorů byl 

upraven rozsah stupnice Min = 0,001 m.s
-1 

a Max = 30 m.s
-1

. Změněno bylo také počet 

vektorů a jejich velikost coţ dokládá obr. 29.  

 

Obr. 28: Zobrazení vektorů proudění argonu pomocí 3 rovin a zúţený rozsah stupnice. 

 

Obr. 29: Zmenšený rozsah stupnice rychlosti pro lepší znázornění rychlostí v jednotlivých 

místech. 
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5.5.1.1 Změna rychlosti na 16,74 m.s
-1

 

Jak je patrné z obr. 28 a obr. 29 argon proudící přes trysku je natolik silný, ţe by 

ovlivňoval proud oceli procházející středem ochranného límce. Proto byla pouţita k simulaci 

niţší náhodně vybraná rychlost a to 100 m.s
-1

. I kdyţ tato rychlost je téměř o polovinu menší, 

bylo zjištěno, ţe i tak proud argonu by mohl ovlivnit proud oceli. Byla tedy pouţita další 

rychlost, která se pouţívá na ZPO č. 2 v TŢ jako maximální hodnota při kontinuálním 

odlévání. Jedná se o rychlost 16,74 m.s
-1

. Po provedení numerického výpočtu, a pro zobrazení 

vektorů pomocí pouţití stejných zobrazovacích ploch jako u předchozího obrázku, dostaneme 

vykreslení vektorů na obr. 30.  

 

 

 Jak je patrné z obr. 30, zaplnění prostoru je rovněţ při této rychlosti dostatečné, avšak 

v některých částech dochází k zavíření a moţnému ovlivnění proudu oceli. Aby bylo moţno 

posoudit, zda toto zavíření vzniká pozicí a typem trysky nebo sílou vháněného argonu, bylo 

přikročeno k dalšímu sníţení rychlosti na vstupu do ochranného límce.  

5.5.1.2 Změna rychlosti na 3,64 m.s
-1

 

Pro další simulaci byla pouţita ještě menší rychlost, tentokrát převzata z článku [48]. 

Jedná se o rychlost 3,68 m.s
-1

. K numerickému výpočtu bylo pouţito stejné nastavení jako u 

dvou předchozích rychlostí, tedy kromě rychlosti na vstupu. Výsledek simulace je znázorněn 

na obr. 31.  

 

Obr. 30: Zobrazení vektorů proudění argonu pro rychlost 16,74 m.s
-1

. 
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Z obr. 31 vyplývá, ţe zaplnění prostoru je dostatečné a je zřejmé, ţe zavíření v prostoru je 

téměř identické jako u předchozí, tedy vyšší rychlosti. Podle výsledků znázorněné pomocí 

vektorů v předchozích obrázcích je pravděpodobné, ţe tryska umístěna kolmo na proud oceli, 

který protéká středem ochranného límce, není ideálním řešením z důvodu narušení proudu 

oceli. Hledala se proto moţnost jak upravit trysku, tak aby byl zajištěn dostatečný průtok, 

avšak nedocházelo k ovlivňování proudu oceli. V následující kapitole je popsána navrhovaná 

úprava trysky a simulace s ní spojené.  

 

5.5.2 Změna tvaru trysky umístěné do ochranného límce 
 

Dalším návrhem bylo upravení trysky tak, aby proud dmýchaného argonu 

neovlivňoval přímo proud oceli, tedy nešel kolmo na něj, ale aby argon vystupoval z trysky 

na dvě strany. Tryska byla upravena, jak je patrné z obr. 32, aby měla dva výstupy naproti 

sobě.  

 

Obr. 31: Zobrazení vektorů proudění argonu pro rychlost 3,68 m.s
-1

. 
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Po upravení trysky v systémovém komponentu „Design Modeler“ a vytvoření nové 

sítě, bylo zapotřebí znovu zaznačit vstupy a výstupy. Jelikoţ tryska obsahuje 2 vstupy argonu 

do ochranného límce, je zapotřebí, aby byly tyto vstupy označeny souběţně jako 

„velocity_inlet“. Pokud by byly označeny kaţdý zvlášť, bylo by zapotřebí ve „Fluentu“ nejen 

zadávat dvě rychlosti na vstupu, ale především by bylo nutné tyto rychlosti vypočítat, protoţe 

rychlost uvnitř trysky by se rozkládala mezi dva vstupy do ochranného límce. Proto je 

označíme souběţně a systém sám vyhodnotí, jak velká rychlost bude v jednotlivých vstupech. 

Taktéţ je moţno provést u výstupů. Znázornění vstupů a výstupu je na obr. 33.  

 

 

Obr. 32: Detail trysky se dvěma vstupy do ochranného límce. 
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Jestliţe jsou zaznačeny jak vstupy, tak výstupy, provedeme „Upgrade“ jak upravené sítě, 

tak i na ní napojený „Fluent“, aby se upravená data uloţila a výpočet proběhl správně.  

5.5.2.1 Numerický výpočet s dvouotvorovou tryskou 

Znova byl proveden numerický výpočet pomocí 100 iterací a díky zobrazovacím 

faktorům je moţno posoudit výsledek jak je tomu na obr. 34 a obr. 35. Pro výpočet byly 

pouţity rychlosti 198,29 a 16,74 m.s
-1

. 

 

Obr. 33:Zaznačené souběţně dva vstupy ( velocity_inlet) a dva výstupy (outflow). 

 

Obr. 34: Zobrazení rychlostí proudění argonu pomocí vektorů při vstupní rychlost 198,29 m.s
-1

. 
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Na grafických výsledcích numerického modelování těchto rychlostí je patrné, ţe ani tato 

varianta se dvěma výstupy není ideální, protoţe dochází ke sráţení proudu argonu na protější 

straně od umístění trysky, coţ způsobuje  silné zavíření, a vynikají nezaplněné prostory, jak je 

vidět na obr. 34. např. pod tryskou. Zde by mohlo docházek k přisávání okolní atmosféry. 

Z obr. 35 je také patrné, ţe by byl silně ovlivněn proudu oceli procházející středem 

ochranného límce, neboť se proudy argonu sráţejí na zadní straně límce a následně ústí přímo 

na střed. Podle grafiky z numerického modelu lze díky stupnici rychlosti jasně posoudit, ţe 

dochází ke zrychlení proudění argonu právě ve střední části límce. Z toho důvodu byl 

vytvořen další návrh umístění trysky.  

 

5.5.3 Použití vykloněné trysky 
Jedná se o  jednootvorovou tryskou vykloněnou o 45° od kolmé osy stěny límce (původní 

pozice), jak je patrné na obr 36. Snahou takto vyklonit trysku bylo dát proudícímu argonu 

v límci jistý směr, aby nenaráţel do ţádné stěny, popřípadě aby nedocházelo k vírům, které by 

mohly zapříčinit přisávání vzduchu z okolí.  

 

Obr. 35: Zobrazení rychlostí proudění argonu pomocí vektorů při vstupní rychlost 16,74m.s
-1 
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Pro vytvoření geometrie s vyhnutou tryskou byl pouţit stejný základ jako u předchozích 

geometrií, ale u tvorby plochy pro trysku se změní orientace v nastavení plochy. Pouţitím 

funkce „Axis rotation Y“ a vloţením stupňů dosáhneme otočení základové plochy o zadaných 

45°. Na této ploše byla vynesena kruţnice pomocí funkce „Circle“ okótována a funkcí 

„Generate“ potvrzena. Pro vytvoření trysky byla pouţita funkce „Extrude“ pro vytaţení 

kruţnice na objem a funkce „Mirror“ pro nezrcadlení, aby tryska zasahovala jak ven tak 

dovnitř. Po vytvoření geometrie byl pouţit systémový komponent „Mesh“ vygenerování sítě a 

opět navolení vstup a výstupy. Následuje pak numerické modelování ve „Fluentu“. 

5.5.3.1 Numerický model pro rychlost 198,29 m.s
-1

 

V současné chvíli není známo, která rychlost bude ideální proto takto vykloněnou trysku 

neboť je pravděpodobné, ţe bude docházet k zavíření, to by ale nemělo ovlivňovat proud 

oceli, jelikoţ tryska směřuje po stěně ochranného límce. V obr. 37 je zobrazeno proudění 

argonu pomocí vektorů při vstupní rychlosti 198,29 m.s
-1

. Pro zobrazení bylo pouţito 

z nabídky „Surfaces“ moţnost zobrazení „wall-solid“. 

 

Obr. 36: Geometrie ochranného límce s vykloněnou tryskou o 45° od kolmice stěny límce. 
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Z tohoto obrázku je patrné, ţe vzniká vír kolem stěny ochranného límce a tím pádem 

ovlivnění licího proudu je minimální.  

5.5.3.2 Snížení rychlosti na 16,74 m.s
-1

 

V dalším numerickém modelování bude snaha o dosaţení co nejefektivnějšího vyuţití co 

nejmenšího moţného mnoţství argonu. Na obr. 38 je vektorově znázorněno proudění argonu 

pomocí vykloněné trysky rychlostí 16,74 m.s
-1  

a pouţití pouze dvou zobrazovacích rovin 

outflow, a outflow1.   

 

Obr. 37: Vektorové znázornění proudění argonu o vstupní rychlosti 198,29 m.s
-1

 

v ochranném límci pomocí vykloněné trysky. 

 

Obr. 38: Vektorové znázornění proudění argonu při rychlosti 16,74 m.s
-1

. 
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Z obr. 38 je patrné, ţe i menší rychlost na vstupu zaplňuje dostatečně prostor, coţ svědčí 

o tom, ţe není přisáván vzduch z okolní atmosféry. Rychlost proudění v těchto místech je 

podle stupnice mezi 5 aţ 15 m.s
-1

a toto je dostačující rychlost pro ochranu proudu.  

 

5.5.4 Dodatečná úprava geometrie 
V další simulaci byla provedena úprava geometrie ochranného límce, neboť byl dodán 

obrys licího proudu pro přesnější zhodnocení proudění argonu a zjištění jak dalece se stýká 

argon s ocelí. Na obr. 39 je znázorněna geometrie ochranného límce s vyjmutým jádrem, 

které znázorňuje proud oceli. Takového to vyjmutí bylo dosaţeno vytvořením nové roviny 

pomocí „New plane“ v základně celého límce a funkcí „Circle“ vytvořena kruţnice. Ta byla 

následně funkcí „Extrude“ vytaţena na výšku límce a potvrzení operace pomocí „Generate“. 

Takto vzniklý váleček uprostřed ochranného límce byl ještě funkcí „Boolean“ vyjmut 

z prostoru a vznikla tak dutina, která je vidět v tomto obrázku.  

 

Posléze se opět upraví síť, avšak vstup a výstupy zůstávají stejné. Byl proveden 

„Upgrade“ systémových komponentů „Mesh“ a „Fluent“, aby tyto komponenty mohly 

správně spolu komunikovat a výpočet tak proběhl správně. Síť se simulací proudu je 

zobrazena na obr. 40.  

 

 

Obr. 39: Geometrie ochranného límce s náznakem proudu oceli – ve středu vykrojený 

váleček skrz objekt. 
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5.5.4.1 Numerický model s rychlostí 16,74 m.s
-1

 

V této chvíli bylo moţné opět spustit výpočet numerického modelu. Pro výpočet byla 

pouţita uţ rovnou rychlost 16,74 m.s
-1

, neboť z předchozího modelu bylo patrné, ţe tato 

rychlost je plně dostačující. Na obr. 41 je znázorněn pomocí vektorů rychlost a směr proudění 

argonu v ochranném límci i s naznačeným proudem oceli pomocí vykrojeného válečku 

z objemu límce.  

 

 

Obr. 40Vytvoření síť ochranného límce s náznakem licího proudu. 

 

Obr. 41: Znázornění proudění argonu po okraji ochranného límce při vstupní rychlosti 

16,74 m.s
-1

. 
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Pro ještě lepší znázornění proudění a rozmístění rychlosti proudění argonu v ochranném 

límci je pouţito na obr. 42 pohledu z půdorysu a  díky nabídce „Surfaces“ zobrazeny řezy 

v ose X a ose Y.  

5.5.4.2 Snížení rychlosti na 3,68 m.s
-1

 

V článku[48] byla pouţita ještě menší rychlost a ta po přepočtu činila 3,68 m.s
-1

. Jelikoţ 

bylo zjištěno, ţe umístění trysky je ideální, tak v dalším numerickém modelu obr. 43 bude 

posuzováno, zda i takto malá rychlost na vstupu do ochranného límce zaplní prostor a 

dostatečně ochrání proud oceli před případnou reoxidaci.  

 

Obr. 42: Pohled z půdorysu, kde zobrazovací plochy jsou X = 1 a Y = 1, pro znázornění 

rozloţení rychlosti proudění argonu napříč objemem. 

 

Obr. 43: Zobrazení proudění argonu v ochranném límci pomocí vektorů na zobrazovacích 

plochách outflow. a X=1 při vstupní rychlosti 3,68 m.s
-1

. 
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Z tohoto obrázku je zřejmé, ţe i při takto malé rychlosti dmýchané skrz vykloněnou 

trysku do ochranného límce, je zaplnění prostoru dostatečné a není ovlivněn proud oceli. Jsou 

proto splněny základní poţadavky na funkčnost ochranného límce.  Po přepočtu je spotřeba 

argonu při takto malé rychlosti 1,2 Nm
3
.hod

-1
, coţ je velice příznivé mnoţství, protoţe výroba 

argonu není levná záleţitost. 

5.6 Další navrhnutý systém ochrany licího proudu pomocí výlevky a 

úpravy licího kůlu. 

Další navrhovaný způsob ochrany licího proudu je moţnost pouţití výlevky, která má 

dvojitý plášť. Pod svrchním pláštěm proudí argon a je jím rozváděn jak k šoupátku, tak do 

licího kůlu. Vnitřní plášť tvoří keramickou ochranu proudu oceli. Licí kůl má upravenou 

vrchní část vtokové soustavy, kde je pouţito dvou speciálně upravených šamotových tvárnic. 

První tvárnice shora je tenkostěnná, aby byla zajištěna dostatečná vůle pro vsazení 

dvouplášťové výlevky. Keramická tvárnice umístěná hned pod tenkostěnnou má konusový 

tvar, aby vytvořila trychtýř pro usměrnění proudu oceli dále do vtokové soustavy. V místě 

průniku výlevky do licího kůlu je prostor utěsněn sibralem, aby se zamezilo co nejmenšímu 

moţnému přístupu vzduchu a výlevka měla moţnost manévrovatelnosti.  

 

5.6.1 Tvorba geometrie navrhované výlevky zapuštěné do licího kůlu 
Taková to soustava byla vytvořená opět pomocí programového balíku ANSYS  

WORKBENCHv programu „Design_Modeler“, jeţ je jeho součástí. Předlohou byl návrh, 

který je zobrazený na obr. 44.  

 

Pomocí „New plane“ byla vytvořena základní plocha a na ní pomocí funkce „Circle“ 

kruţnice o poloměru 80 mm. Následně byla funkcí „Extrude“ vytaţena na poţadovanou 

výšku jedné šamotové tvárnice (300mm). Další základová plocha byla jiţ vytvořena na horní 

ploše vytaţené tvárnice. Funkcí „Circle“ narýsovaná kruţnice o stejném poloměru jako 

spodní tvárnice. Funkcí „Generate“ bylo dosaţeno uloţení nákresu nové plochy s kruţnicí.  

 

Obr. 44: Vnitřní uspořádání licího kůlu se zapuštěnou dvouplášťovou výlevkou 
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Dále bylo zapotřebí vytvořit novou plochu, která by byla posunutá o výšku tvárnice, tedy 

o 300 mm po ose Y. Na takto posunuté ploše bylo pomocí funkce „Circle“ vytvořila nová 

kruţnice, avšak tentokrát o poloměru 120 mm, neboť se jedná o postup vytvoření trychtýře, 

díky funkci „Skin“. Výběrem těchto dvou kruţnic (80 mm a120 mm)a potvrzením výběru 

„generace“ se nám tyto dvě odlišné kruţnici spojí a vytvoří tak jiţ zmiňovaný trychtýř.  

 

Nyní bylo zapotřebí vytvořit horní keramickou tvárnici. Funkcí „New Plane“ byla 

vytvořena nová základová plocha na horní ploše trychtýře, funkcí „Circle“ kruţnice o 

velikosti 120 mm a dále pomocí funkce „Extrude“ vytaţena na výšku 300 mm. Takto 

dosáhneme vytvořením vnitřního prostoru licího kůlu. Všechny tři vytvořené objekty bylo 

zapotřebí spojit a vytvořit tak jeden celek. Toho bylo dosaţeno pomocí funkce „Boolean“.  

Takto vytvořený model vnitřní struktury licího kůlu nebyl kompletní pro simulování, a 

proto byla k tomuto modelu přiřazená výlevka. Díky ní můţe proud argonu usměrněně 

proudit zároveň s proudem oceli.  

Tuto výlevku vytvoříme taktéţ v programu „Design Modeler“. Jelikoţ se jedná o 

vícestěnnou výlevku, bylo zapotřebí vytvořit kompletní tvar a rozměry dané výlevky a 

následně v ní vytvořit další stěny.  

 

Pomocí „New plane“ byla vytvořená základová plocha, v centrální základové ploše 

výkresu, tedy pozice XYZ = 0. Jelikoţ výlevka zasahuje pouze do prostoru  první tenkostěnné 

šamotové tvárnice, bylo nutné tuto plochu posunout po ose Y o 610 mm. Na takto vytvořené 

ploše bylo pomocí funkce „Circle“ vytvořena kruţnice o poloměru 60mm a následně vytaţena 

na poţadovaný objem do výšky 350mm. Operace byla potvrzena funkcí „Generate“. Následně 

byl na té samé základové ploše výlevky vytvořen obdélník pomocí funkce „Quadratic“, jehoţ 

výška je výškou výlevky a šířka je velikosti mezi výlevkou a opláštěním. V tomto případě 

1mm.  Tento obdélník je posunut od středu plochy po ose X na šířku výlevky (60 mm), 

protoţe tvoří její obal. Všechny úpravy byly potvrzeny funkcí „Generate“. Vytvořený obal 

(trubku) je ovšem třeba vyjmout z objemu protoţe jinak by nemohl být definovaný vstup 

v systémovém komponentu „Mesh“.  

 

Ze zkušeností při numerickém modelování ochranného límce bylo pouţito napodobení 

proudu oceli, které bylo zde rovněţ uplatněno. V centrální základové ploše výkresu, tedy 

pozice XYZ = 0 byla pomocí funkce „Circle“ vytvořena kruţnice o poloměru odpovídající 

potenciálnímu proudu oceli, jako u předchozího geometrického řešení. Tato kruţnice byla 

následně vytaţená funkcí „Extrude“ na výšku 960 mm, protoţe proud oceli prochází celou 

výlevkou i licím kůlem. Opět byly změny potvrzeny funkcí „Generate“. Takto bylo dosáhnuto 

toho, ţe výlevka obsahuje dvojité mezikruţí, kde prvním (vnějším) mezikruţím proudí argon 

aţ do oblasti licího kůlu, a druhé mezikruţí (vnitřní) tvoří prostor mezi výlevkou a odlévanou 

ocelí.  

Geometrie licího kůlu, se zapuštěnou výlevkou, je znázorněná na obr. 45. Nyní bylo 

moţno přistoupit k tvorbě sítě.  
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5.6.2 Tvorba sítě navrhované výlevky zapuštěné do licího kůlu 
Na takto vytvořenou geometrii natáhneme systémový komponent „Mesh“ a tak 

vytvoříme větvení stejně jako u předchozího řešení ochrany licího proudu. Nastavení 

parametrů pro tvorbu sítě je rovněţ totoţné. Po vygenerování sítě je třeba nastavit okrajové 

podmínky pro vstup a výstup. Jako vstup (velocity_inlet) byla pouţita vyřezaná trubka, která 

znázorňuje opláštění výlevky, protoţe právě v tomto místě proudí argon do licí sestavy. Jako 

výstup (outflow) byla zaznačená základová plocha celého licího kůlu a horní prostor mezi 

výlevkou a stěnou keramické tvárnice jak je to patrné na obr. 46. 

 

 

Obr. 45: Geometrie výlevky umístěné do licího kůlu. 

 

Obr. 46: Vytvořená síť výlevky zapuštěné do prostoru licího kůlu. 
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5.6.3 Modelování rychlostí proudění argonu výlevkou zapuštěnou do licího 

kůlu. 
Jelikoţ byla úspěšně vytvořená geometrie, na ní následně vytvořena síť a definovány 

okrajové podmínky, bylo moţné přistoupit k samotnému modelování rychlostí proudění 

argonu na výstupu z výlevky do prostoru licího kůlu.  

5.6.3.1 Simulace výtoku argonu z výlevky rychlostí 198,29 m.s
-1

 

Do podmínek pro výpočet v systémovém komponentu „Fluent“ byly zadány stejné 

parametry proudícího média, gravitace byla zapsána pro osu Y jako -9,81 a jako rychlost 

198,29 m.s
-1

. Bylo provedeno 100 iterací výpočtu.  Pro zobrazení vektorů proudění argonu 

v soustavě bylo jedno, která z ploch se pouţije, neboť se jedná o kruhovité těleso. Byla 

pouţitá rovina X = 1. V následujícím obr. 47 lze pozorovat zaplnění soustavy a obr. 48 

poukazuje na detail proudění argonu z pláště stejným směrem, jakým vytéká proud oceli.  

 

 

Obr. 47:Zobrazení proudění argonu licím kůlem po výtoku z výlevky rychlostí 198,29 m.s
-1

. 

 

Obr. 48: Detail výtoku argonu z výlevky do licího kůlu při rychlosti 198,29 m.s
-1
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Z detailu vyplývá, ţe zvolená simulovaná rychlost je příliš velká, protoţe je patrné 

ovlivnění proudu oceli při odlévání. Proto bylo přikročeno ke změně rychlosti.  

5.6.3.2 Simulace výtoku argonu z výlevky rychlostí 16,74 m.s
-1

 

V nastavení pro výpočet byla opět změněna rychlost proudění argonu a proveden 

výpočet. Po dokončení výpočtu a zvolení správných zobrazovacích moţností, systém zobrazil 

vektory proudění, které jsou na obr. 49 a detail na obr. 50.  

 

Obr. 49: Zobrazení proudění argonu licím kůlem po výtoku z výlevky rychlostí 16,74 m.s
-1 

. 

 

Obr. 50:Detail výtoku argonu z výlevky do licího kůlu při rychlosti 16,74 m.s
-1
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Jak je patrné z těchto dvou zobrazení, proud argonu není natolik silný, aby mohl výrazně 

ovlivnit proud oceli, avšak je dostatečný, aby pokryl prostor v licím kůlu a zamezil tak 

reoxidaci oceli. U předchozí geometrie ochranného límce byla pouţita rychlost 3,68 m.s
-1

a 

tato moţnost se vykazovala jak dostatečným zaplněním prostoru ochranného límce, tak i 

plynulým prouděním bez moţnosti ovlivnění proudu oceli. Proto i pro tuto geometrii byla 

pouţita tato rychlost.  

5.6.3.3 Simulace výtoku argonu z výlevky rychlostí 3,68 m.s
-1

 

Pro výpočet byla pouze změněná rychlost v nastavení a opět pomocí 100 iterací bylo 

dosaţeno výpočtu proudění argonu v dané soustavě. Tato varianta rychlosti je znázorněna na 

obr. 51 a obr. 52 zobrazujepak detail výtoku argonu z výlevky.   

 

 

Obr. 51: Zobrazení proudění argonu licím kůlem po výtoku z výlevky rychlostí 3,68 m.s
-1

. 

 

Obr. 52: Detail výtoku argonu z výlevky do licího kůlu při rychlosti 3,68 m.s
-1
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Z těchto obrázků vyplývá, ţe i tato rychlost proudění argonu z výlevky by mohla být 

dostačující a ochránit tak proud před oxidací, a přitom nenarušit jeho tok oceli. Avšak dochází 

tam k zavíření a dokonce k místům, kde je rychlost proudění téměř nulová. Jelikoţ tyto 

nedostatky se vyskytují těsně pod výlevkou umístěnou v licím kůlu, lze je označit jako 

bezpředmětné, neboť místo kde můţe docházet k přisávání atmosféry je na vstupu výlevky do 

licího kůlu. Toto místo je utěsněno sibralem, aby výlevka mohla mít větší manévrovatelnou 

při nasazování na licí pánev, ale zároveň byla soustavě utěsněna před atmosférou.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit moţnosti ochrany licího proudu oceli při 

odlévání do kokil a jeho verifikace pomocí numerického modelování. Byly zde rozebrány 

problémy čistoty oceli jak při výrobě tak při dalším zpracování.  Jednalo se především o 

vměstky, které vznikají při reoxidaci. Tato reoxidace se nejvíce projevuje při odlévání oceli, 

kdy proud oceli prochází skrz nechráněné pole atmosféry. Jak bylo v diplomové práci 

poukázáno, tento problém je znám jiţ dlouho a byly vytvořeny jisté postupy pro řešení. Avšak 

jak se ukázalo při verifikaci pomocí numerického modelování, pouţívané systémy nejsou 

dostatečné. Jednalo se v případě Elektroocelárny TŢ a.s.o pouţívaní dvou plášťové výlevky 

umístěné na šoupátkovém uzávěru. Obal tvořený dmýchaným argonem skrz tuto výlevku 

nebyl dostačující, neboť nedocházelo k vytvoření stabilního (rovnoměrného) obalu argonu 

kolem proudu. Takto nedostačující opatření způsobovalo reoxidaci odlévané oceli a vzniku 

vměstků v odlévaném ingotu.  

 Navrhovaný systém kombinace mechanické (keramický límec) a plynné ochrany 

(argon), bylo nutné nejen vyzkoušet v praxi, ale rovněţ pouţít moţnosti verifikace přisávání 

okolní atmosféry. Jedna moţnost byla přímo při odlévání pomocí kyslíkové sondy umístěné 

v prostoru límce a druhá verifikace v podobě numerického modelu v příslušném počítačovém 

programu.  

V této diplomové práci bylo snahou ověřit účinnost navrhovaného sytému ochranného 

límce. Bylo zapotřebí zvolit správnou rychlost proudění argonu do límce, tak aby byl zcela 

zaplněn prostor límce. Dále aby nedocházelo k zavíření, díky kterému by mohlo dojít 

k vtahování vzdušného kyslíku skrz štěrbiny do prostoru límce. A posledním parametrem 

bylo aby proud argonu vycházející z trysky nenarušoval proud oceli.  

1. V první variantě numerického modelu byla tryska umístěna kolmo na stěnu 

ochranného límce a proud argonu směřoval na střed límce. Tímto středem prochází odlévaný 

proud oceli, a jak se ukázalo, tak tento proud by byl narušován zejména při vysokých 

rychlostech proudění argonu přes takto umístěnou trysku. Bylo tedy nutné přistoupit k jistému 

opatření a změnit geometrii trysky.  

2. Byla navrhnuta tryska se dvěma výtokovými otvory, které byly umístěny naproti sobě 

a směřovaly tedy do stran. Po simulaci několika výtokových rychlostí argonu z této 

dvouotvorové trysky bylo díky grafickému zobrazení vektorů proudění argonu zřejmé, ţe ani 

tato varianta není vhodná. Docházelo zde ke sráţení proudů argonu na zadní straně límce, 

s následným vyústěním vysokého zavíření do střední oblasti, kde by jistě toto zavíření 

ovlivňovalo, a to velmi silně, proud odlévané oceli. Následovala opět změna geometrie 

trysky. 

3. Tentokrát byla pouţitá tryska, která byla vykloněná o 45° nalevo od pozice z první 

varianty. Dosáhlo se tak efektu proudění argonu dokola po stěně límce. Jak se jiţ ukázalo při 

simulaci největší rychlosti pouţívané i pro ostatní modely, tato varianta byla vhodná. Proud 

argonu kopíroval stěnu límce a docházelo tak k vytvoření jednoho velkého víru, díky kterému 

vznikala uvnitř límce dutina v místě, kudy by měla proudit odlévaná ocel. Se snahou o co 

nemenší spotřebu argonu byly sniţovány rychlosti dmýchaného argonu. Jak se ukázalo při 

posouzení zobrazených vektorů proudění argon, nejmenší rychlost 3,68 m.s
-1

 byla dostačující. 

Pro ještě větší kontrolu zda vířivý tok argonu v límci neovlivňuje proud oceli, byla změněna 

geometrie ochranného límce. Ze středové části geometrie byla vyjmuta dutina zhruba o 

průměru licího proudu, coţ v simulaci představovalo napodobeninu licího proudu. Po takto 

provedené úpravě a následné simulaci několika rychlostí proudění argonu bylo zjištěno, ţe 

vzniklý vířivý tok argonu se minimálně dotýká simulovaného proudu oceli.  Proto můţeme 

říci, ţe pozice trysky je ideální a rychlost proudění argonu na vstupu do ochranného límce 

3,68 m.s
-1

 je rovněţ dostačující. V numerickém modelu nebyl zahrnutý výpočet přestupu tepla 
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a ani tepelná roztaţnost plynů. Ze zkušeností je známo, ţe argon díky sálavému teplu 

z proudu oceli se bude rozpínat, a to aţ několika násobně na svém objemu. Proto je toto 

mnoţství dmýchaného argonu dostatečné. 

4. V poslední části byla pouţita pro simulaci ochrany licího proudu geometrie navrhnutá 

autorem diplomové práce. Jednalo se o výlevku s vnějším kovovým pláštěm, pod kterým je 

vháněn argon do speciálně upraveného licího kůlu. Pro numerický model bylo pouţito 

stejných rychlostí jako u předchozího modelu. Při pouţití nevyšší rychlosti proudění argonu 

na vstupu do licího kůlu byl proud oceli velice silně ovlivňován, a docházelo by tak 

k rozstřiku. Při následném sniţování rychlosti na vstupu toto ovlivnění jiţ nebylo tak značné. 

Pro rychlost 3,68 m.s
-1 

nedocházelo k ovlivnění proudu, ba naopak při takto malé rychlosti 

bylo zaplnění prostoru větší neţ u vysokých rychlostí, neboť vysoká rychlost a směrové 

proudění argonu zároveň s proudem oceli směřovaly dále do systému licí soustavy. Díky této 

variantě, kdy argon je dmýchán skrz výlevku, je rozloţení argonu kolem proudu oceli 

rovnoměrné a navíc je výlevka uţ zapuštěná do prostoru licího kůlu, proto moţnost reoxidace 

je minimální a mnoţství dmýchaného argonu je rovněţ dostačující při vstupní rychlosti 3,68 

m.s
-1

. 

5. Podle grafického zobrazení je moţnost přisávání kyslíku k odlévané oceli menší při 

pouţití výlevky zapuštěné do licího kůlu oproti ochrannému límci. Avšak z ekonomického 

pohledu můţe být úprava licího kůlu a výroba této dvouplášťové výlevky náročnější.  
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