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Numerické modelování plynulého odlévání oceli

V souèasné dobì je více ne� 95 % celosvìtové produkce oceli vyrábìno právì metodou ply-
nulého odlévání. Kromì oceli je mo�né tuto technologii výroby pou�ít také pro hliník, mìï
a jejich slitiny. Konstrukce zaøízení pro plynulé odlévání mù�e být nìkolika druhù. Nejrozšíøenìj-
ším z nich je radiální typ, který obsahuje sekundární chladící zónu ve tvaru èásti kru�nice.

Princip èinnosti zaøízení pro plynulé odlévání
Tekutá ocel je z konvertoru nebo z elektrické pece dopravována pøes pánev do mezipánve, 
která slou�í jako zásobník taveniny. Z mezipánve teèe roztavená ocel do krystalizátoru, jeho� 
úlohou je poèáteèní odvod tepla z tekuté oceli, její ztuhnutí na povrchu a vytvoøení tuhé slupky. 
Z krystalizátoru je pøedlitek, který je na povrchu ji� tuhý, ale ve svém jádøe stále tekutý, pomocí 
válcù a ta�ných stolic ta�en do sekundární zóny chlazení, kde pomocí vodních nebo vodo-
vzdušných chladících trysek dochází ke ztuhnutí taveniny i v jádøe pøedlitku. Následuje terciální 
zóna, kde chlazení probíhá pouze radiací a pøirozenou konvekcí do okolí. Ve výstupní èásti 
zaøízení jsou vyrábìné pøedlitky øezány palícím strojem na po�adované délky.

Pøed rokem 1950 byla ocel v hutích odlévána do stacionárních forem na tzv. ingoty. Tato metoda však nebyla 
pøíliš efektivní a produktivní, proto�e ocel na ingoty tuhla pomìrnì dlouhou dobu a pro další zpracování musela 

Plynulé odlévání oceli se øadí mezi moderní výrobní metody oceli. Pøi tomto zpùsobu výroby je tekutá ocel 
zpracována na tuhé polotovary, tzv. pøedlitky. Podle tvaru a prùøezu vyrábìného pøedlitku pak hovoøíme o socho-
rovém, bramovém nebo blokovém plynulém odlévání. Tyto polotovary jsou urèeny k dalšímu hutnickému zpraco-
vání na finální výrobky (plechy, dráty, profily, kolejnice a podobnì).

být opìtovnì ohøívána, co� bylo energeticky nevýhodné. V 50. letech minulého 
století byla vyvinuta metoda plynulého odlévání oceli, která významným zpùso-
bem pøispìla ke zvýšení produktivity, kvality a efektivnosti výroby oceli. Z to-
hoto dùvodu se metoda plynulého odlévání stala dominantní technologií pro vý-
robu oceli na celém svìtì.

Z fyzikálního hlediska se pøi plynulém odlévání a jeho 
numerickém modelování jedná o problematiku pøenosu tepla 
a látky v nestacionárním re�imu, ve kterém se uplatňuje pøedevším me-
chanismus kondukce. Ostatní mechanismy vedení tepla, tedy konvek-
ce a radiace, pak hrají roli pøedevším v okrajových podmínkách 
úlohy. Základní rovnice, která popisuje vedení tepla v tuh-
noucím pøedlitku, je Fourierova-Kirchhoffova rovnice

která spolu s poèáteèní a okrajovými podmínky tvoøí základ 
matematického modelu teplotního pole.

V souèasné dobì vedou po�adavky na zvyšování kvality, sni�ování nákla-
 dù a zlepšení efektivnosti a konkurenceschopnosti k nutnosti optimálního
  øízení stroje pro plynulé odlévání. Toho není mo�né dosáhnout bez imple-
     mentace numerických modelù pro øešení teplotních polí vyrábìných pøed-
       litkù, které jsou následnì vyu�ity metodami optimálního øízení nebo 
           matematického programování pro stanovení optimálních parametrù
                zaøízení pro plynulé odlévání oceli pøi daném stavu zaøízení, výroby 
                           a pøípadných dalších
                                            okolností.
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